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Executive Summary 
The following thesis address the issues contracting parties face when their contractual 

relationship will have to endure the risk, and economic burdens followed by unexpected 

circumstances.  

Unexpected circumstances represent the situation of which an occurrence outside the 

influence of the contracting parties will result in an economic burden. Using economical 

and law theory both separately and integrated I seek to explore how the parties could plan 

their contractual relations in order to allocate the risk and minimize the burdens of the 

unexpected circumstances. 

 

First of all the mission of the parties is to minimize the cost of unexpected circumstances 

and allocate the risk optimal. The costs can be reduced by two means. First the risk can 

be allocated to the optimal risk bearer and secondly the parties can seek to minimize costs 

by a given behaviour. This is a classical principle-agent problem and with it follows agent 

costs. Signalling as a solution for adverse selection seems like a plausible mechanism, but 

in regards to moral hazard it is another story.  

 

The analysis shows that the written contract governed only by classical contract law and 

incentive mechanisms has it short comings. The law seems to emphasize justice over 

economical reason when it comes to the optimal risk bearer. The risk allocation as an 

incentive mechanism leaves the parties incentives incoherent. When the complexity of 

the contractual relationship increases, it is expensive to solve the allocation of risk and 

economic burdens by these means. Therefore relational contract theory is introduced as a 

complementary theory to address these issues. The strength of this theory is that the 

sanction system is based on reputation. This is then facilitated through a norm structure 

providing the rules of good contractual behaviour, which mainly consist of trust and 

loyalty. Thereby is it not necessary to make it an explicit part of the contract and the 

governing mechanisms are therefore implicit.  
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This help to understand why disputing parties, when faced with dire economic 

circumstances due to extraordinary events, have the will to negotiate. The parties realizes 

that there can be economic gain from the continuance of the relation even thought a loss 

must be born in the short run.  The thesis also emphasizes that bringing the parties to the 

negotiation table often is the efficient solution. It is then possible to rely on the parties’ 

loyalty and trust contained in the governing norms in order to reach the efficient solution. 

This will further nurture the good relation and provide a positive circle of which the 

relationship will gain strength over time.  

 

It is important to emphasize that this make neither the legal system, nor the explicit 

contract redundant. These are important as they function as the foundation and frame of 

the contractual relation. The explicit contract should be stipulated in a way that the parties 

have a negotiation clause that will provide the trigger for the actual negotiations. Thereby 

the theories will complement each other when the complexity of the contract relation 

increases.  
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1 Kapitel 1 

1.1 Indledning 

Jeg har gennem min tid på HA(jur) og cand.merc.jur studiet stiftet bekendtskab med 

begrebet erhvervsjuridisk metode (EJM), og det har altid undret mig hvad de præcise 

rammer for denne metode er. Jeg vil påstå, at en stor del af min teoretiske tilgang til 

problemstillinger er kraftigt påvirket af denne metodiske fremgangsmåde, men jeg har 

aldrig helt opnået klarhed om styrkerne og svaghederne ved denne. For at opnå en mere 

struktureret anvendelse af metoden, ligger det mig på hjertet at udforske de rammer hvori 

denne metode traditionelt finder anvendelse. Den EJM er opstået som følge af en 

tværfaglige orientering, og anvender derfor en kombination af økonomi og jura. For en 

videre forståelse af EJM er det således vigtigt at tage udgangspunkt i et genstandsfelt, der 

indeholder tværfaglige problemstillinger, hvor det vil være relevant at inddrage både det 

juridiske og økonomiske aspekt i en integreret analyse. Et sted hvor dette tværfaglige 

spændingsfelt særligt fremstår, er i længerevarende kontrakter. Et område inden for 

kontrakter af særlig interesse er det tilfælde, hvor kontraktforholdet bliver påvirket af 

efterfølgende omstændigheder, som har været uden for parternes bevidsthed ved 

kontraktindgåelsen. Efterfølgende omstændigheder betragtes i lyset af denne afhandling 

som værende en begivenhed, som opstår efter kontraktens indgåelse og parterne hverken 

vidste eller burde vide den kunne opstå. Derudover medfører begivenheden en 

økonomisk byrde og en dertil knyttet risiko.  

 

Tager man som eksempel vulkanudbruddet på Island d. 31. marts 2010. Her gik vulkanen 

Eyjafjallajökul i udbrud og ingen havde umiddelbart regnet med konsekvensen af den 

efterfølgende askesky der fuldstændig lammede flytrafikken i store dele af verdenen.1 

Københavns lufthavn og deres samarbejdspartnere, eksempelvis flyselskaberne og 

butiksindehaverne stod overfor en noget usædvanlig situation, da flytrafikken og dermed 

handlen i lufthavnen blev indstillet. Flyselskaberne skulle betale parkeringsafgift for 

deres fly, samtidig med, at de ingen indtjening havde og butikkerne skulle betale 
                                                
1 www.politikken.dk 
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lejeafgift for deres lokaler selvom de ingen kunder havde. Der var således en stor 

økonomisk byrde, der skulle bæres af en eller flere parter. Københavns lufthavn tog da 

også aktion og adm. direktør Brian Petersen kom med følgende udtalelse: ”Vi har 

besluttet at kompensere både passagerer, flyselskaber og butikker i lufthavnens shopping 

center for nogle af de tab, som lukningen af det danske luftrum har påført dem”.2  

Spørgsmålet er hvad der fordrer Københavns  lufthavn til denne type handling? 

 

Såfremt parterne ikke nærmere  har taget stilling til en fordeling af den økonomiske byrde 

i kontrakten, kan dette have store konsekvenser for det fremtidige samarbejde, men også 

for parternes individuelle eksistensgrundlag.  

 

Det vil være med afsæt i den længerevarende kontraktrelation og en manglende 

stillingstagen til den økonomiske risikofordeling, at jeg vil afdække hvorledes den EJM 

kan anvendes til at forstå de økonomiske og juridiske mekanismer et sådan forhold består 

af.  

 

1.2 Problematisering af emnet 

Problemfeltet for afhandlingen udspringer fra den længerevarende kontraktrelation. 

Denne relation skal i lyset af afhandlingen forstås som værende to professionelle parter, 

der ønsker en fælles kontraktuel forpligtelse. Denne forpligtigelse er forbundet med 

usikkerhedselementer på aftaletidspunktet og kræver derfor løbende justering ift. en 

omverden under konstant udvikling. Ligeledes gælder det, at der skabes et særligt bånd 

mellem parterne over tid, hvilket medfører økonomiske fordele. Definitionen på 

længerevarende kontraktrelation er således ikke begrænset til en bestemt tidsperiode, men 

er karakteriseret ved, at kontrakten løbende kræver justering og den danner grundlag for 

en økonomisk gevinst over tid.  

I kontraktindgåelsen står kontrahenterne overfor en række problemstillinger af både 

juridisk og økonomisk art. Der er forhold der skal tages stilling til, allerede inden de når 
                                                
2 www.cph.dk, d. 21.04.10 
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til selve indgåelsen af kontrakten. Her tænkes særligt på parternes forhandling om 

kontraktens indhold, samt de overvejelser der kan være om kontraktens kompleksitet. 

Med kompleksitet menes der her, hvor stor grad af eksplicitet parterne ønsker. Jo flere 

situationer der udtømmende skal tages stilling til i kontrakten, des mere kompleks bliver 

kontrakten, da informationsindsamling og tidsforbrug øges eksponentielt med 

indskrivning af flere elementer i kontrakten. Denne form for kompleksitet opstår når 

parterne ex ante ønsker at forholde sig til alle tænkelige situationer, der kan opstå i 

kontraktens løbetid. Graden af kompleksitet vil ofte være styret af parternes ønske om at 

minimere usikkerheden i kontraktforholdet, og herunder skal der tages stilling til, hvad 

der skal være styret direkte af kontrakten via parternes aftalefrihed, og hvor meget der 

skal være overladt til den udfyldende lovgivning. Her er der tale om en situation med 

problemer af både økonomisk og juridisk karakter. Økonomisk set er det forbundet med 

omkostninger når man skal øge kontraktens kompleksitet, idet det er forbundet med et 

tidsforbrug samt udgifter til selve koncipering af kontrakten. Derudover er der selve de 

omkostninger som opstår som følge af uforudsete hændelser, og hvorledes disse skal 

fordeles. Rent juridisk bør parterne overveje hvilke retslige konsekvenser det kan få, hvis 

kontrakten ikke er tilstrækkelig præcis ifm. eksempelvis overtrædelse af en bestemmelse. 

Det kan således være hensigtsmæssigt at koncipere kontrakten i præcise vendinger, frem 

for at bruge mere løse udtryk, hvor betydningen kan være flertydig eller åben for 

alternativ fortolkning. Et andet eksempel kan være, at parterne helt kan udelade at 

kontrahere om et givent område og lade sig bero på udfyldende lovgivning eller 

almindelig branchekutymer. Der skal altså foretages en afvejning af omkostningerne ved 

koncipering overfor den juridiske usikkerhed der kan være forbundet ved manglende 

præcisering i kontrakten. 

 

Er der tale om et længerevarende kontraktforhold, vil parametre i omverdenen af 

betydning for kontrakten ofte ændre og udvikle sig undervejs. Dette skyldes, at vi lever i 

en dynamisk verden præget af konstant forandring og udvikling. Kontraherer parterne 

eksempelvis om levering af computer hardware vil den teknologisk udvikling ofte kræve 

parternes vilje til at genforhandle kontrakten løbende, hvis samarbejdet skal fortsætte. 
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Dette kunne være en kontrakt vedr. levering af computere hvor 

hardwarespecifikationerne er forældede og køber bliver nød til at sænke priserne for at 

afhænde produktet, men skal stadig betale den aftalte pris i kontrakten, . Her vil det være 

vigtigt, at parterne løbende kan justere kontrakten ift. Udviklingen, så der er en rimelig 

fordeling af overskuddet. Det kan derfor være vigtigt, at parterne i kontrakten tager 

stilling til hvorledes sådanne genforhandlinger skal finde sted. 

 

F.eks. er det nemt at forestille sig, hvor svært det kan være, at få den ene part til at bære 

en pludseligt opstået økonomisk byrde, hvis der ikke på forhånd er taget stilling til en 

rimelig fordeling af økonomisk byrder i kontrakten, idet han så ikke vil være juridisk 

forpligtet til at bære den.  

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at lave en fordeling eksplicit i kontrakten, således at 

man sikrer, at økonomiske byrder som følge af uforudsete omstændigheder, underligges 

en rimelig fordeling mellem parterne.  

Omvendt kan den økonomiske gevinst ved et fortsat partnerskab være incitament nok i 

sig selv til, at den økonomiske byrde påtages pga. udsigten til en større gevinst i 

fremtiden.  

 

Derudover vil der ifm. uforudsete hændelser i kontraktforholdet kunne opstå umulighed 

for præstation af den ene part eller begge. I ønsket om at fortsætte kontraktrelationen og  

samarbejdet mellem parterne, kan det derfor være vigtigt, på forhånd, at have taget 

stilling til hvordan man vil håndtere sådanne hændelser. Rent økonomisk kan det være 

forbundet med store omkostninger, hvis man vælger at ophøre samarbejdet og derved 

opgive de fordele, der kan være forbundet med netop denne særlige kontraktpart.  

 

Parterne bør dog indse, at man ikke kan koncipere sig ud af alle situationer, idet der ikke 

kan tages forbehold for alle tænkelige situationer på tidspunktet for kontraktens 

indgåelse. Ergo eksisterer den perfekte kontrakt ikke og formodningen er, at kontrakter er 
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ufuldstændige.3 Spørgsmålet er derfor, hvornår parterne ikke bør koncipere mere på 

kontrakten og lade sig bero på, udfyldende retskilder. Her efterlades kontrahenterne med 

overvejelser om, hvorvidt det eksplicit skal fremgå af kontrakten hvordan forholdet skal 

reguleres i eksempelvis tvivlstilfælde, forligssituationer, forhold om misligholdelse, 

diverse forhandlinger osv. Det er praktisk talt umuligt at lave en perfekt kalkulation der 

giver en ligevægt for hvornår kontrakten er økonomisk efficient for parterne, da 

informationerne der er nødvendig for en sådan beregning, enten vil være utilgængelige 

eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at fremskaffe.  

Det vil dog være hensigtsmæssigt, at parterne i det mindste har taget stilling til hvilke 

økonomiske eller juridiske ”værktøjer” de vil tage i brug til at løse en given situation i 

tilfældet af, at denne ikke er omfattet af kontrakten.  

 

Formålet med nærværende afhandling er at undersøge hvorvidt benyttelsen af EJM kan 

give kontraktparterne et remedium til at håndtere den økonomiske risiko ift. indtræden af 

efterfølgende omstændigheder, som parterne hverken kunne eller burde vide noget om 

forud for tidspunktet for kontraktens indgåelse. Derudover ønskes det undersøgt 

hvorledes parterne bevarer og udbygger en god relationen, når uventede omstændigheder 

skaber problemer ift. eksplicitte kontraktuelle forpligtelser eller implicitte forventninger 

til parterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Hart 1988;755 
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1.3 Problemformulering 

Genstandsfeltet for denne afhandling er med udgangspunkt i længerevarende kontrakter 

således: 

Hvordan kan økonomisk teori i samspil med en analyse af 

gældende ret ift. risikodeling og økonomiske byrder ved 

indtrædelse af efterfølgende omstændigheder, styrke 

kontraktparternes indsigt i ønsket om at opnå en tilnærmelse af et 

økonomisk efficient kontraktforhold? 

  

For besvarelse af dette vil jeg arbejde ud fra nedenstående spørgsmål, der afdækker 

henholdsvis det økonomisk og juridiske spørgsmål. Disse vil blive besvaret først, for 

herefter at fungere som afsæt for besvarelsen af afhandlingens overordnede 

erhvervsjuridiske spørgsmål. 

For besvarelse af det økonomiske problemfelt søges følgende spørgsmål besvaret: 

 

Hvordan kan parterne med udgangspunkt i en risikodeling via 

eksplicitte og implicitte kontraktuelle mekanismer opnå en 

tilnærmelse af et økonomisk efficient kontraktforhold? 

 

De eksplicitte mekanismer undersøges med udgangspunkt i principal/agent teori (PA) og 

komplementeres efterfølgende med relationel kontraktteori (RKT), der bruges i analysen 

af de implicitte mekanismer. 

For besvarelse af det juridiske problemfelt søges følgende spørgsmål besvaret: 

 

Hvordan er parternes retsstilling i et længerevarende 

kontraktforhold, såfremt der indtræder byrdefulde efterfølgende 

omstændigheder uden for parternes viden eller burde viden og de 

ikke i kontrakten har taget stilling til en fordeling af den 

økonomiske risiko forbundet hermed? 
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De to delspørgsmål er således fundamentet for det erhvervsjuridiske hovedspørgsmål, da 

integrationen af svarene på disse er essensen og formålet med EJM, og er således 

forudsætningen for en fyldestgørende besvarelse af afhandlingens fremsatte 

problemstilling. 

 

1.4 Fremgangsmåde 

Jeg vil lade problemstillingen være styrende for fremgangsmåden i denne afhandling. 

Dette kommer sig til udtryk ved, at jeg indledningsvis har opstillet en problematisering af 

længerevarende kontrakter omkring de områder inden for kontraktrelationen, jeg finder 

relevant for at skabe grundlag for en mere konkret problemformulering. 

Problemformuleringen er således delt i tre, henholdsvis i et overordnet problem – det 

erhvervsjuridiske spørgsmål,4 hvorefter der følger et henholdsvist økonomisk og juridisk 

spørgsmål. Disse skal besvares først og integreres for at kunne svare på det overordnede 

erhvervsjuridiske spørgsmål. For at skabe en videnskabelig systematik følger en 

udvælgelse af metode og teori, samt en forklaring på hvordan disse hjælper og danner 

grundlag for en konkret besvarelse af problemformuleringen. Det metodiske og teoretiske 

valg danner efterfølgende grundlag for hvilken synsvinkel der anlægges i afhandlingen.  

På baggrund af problemfeltet og teori- og metodevalg skabes en overordnet struktur af 

analysedelen efterfulgt af et afsnit om de relevante afgrænsninger, der vælges i ønsket om 

en yderligere indsnævring og præcisering af problemformuleringen. 

 

1.5 Metode 

Nedenfor følger en beskrivelse af den metodiske fremgang der er valgt i afhandlingen. 

Denne består af EJM og retsdogmatisk metode. Hvor EJM bidrager med et strategisk 

styringsværktøj med fokus på både økonomisk efficiens og juridiske forbehold, er 
                                                
4 Når jeg omtaler det erhvervsjuridiske spørgsmål, mener jeg rent begrebsmæssigt et spørgsmål der søger at 
integrere et juridisk og et økonomisk spørgsmål, således at spørgsmålet i sig selv opfattes som tværfagligt. 
Det forudsættes således at dette spørgsmål ikke kan besvares uden at der er foretaget en selvstændig 
analyse af to understøttende spørgsmål af henholdsvis et juridisk og økonomisk karakter. 
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formålet med retsdogmatikken at udlede gældende ret på et givent område. 

Retsdogmatikken anvendes indledningsvist selvstændigt og indlejres efterfølgende i EJM 

for derigennem at blive suppleret med økonomisk teori og modeller. 

En nærmere uddybning af denne supplering/integration af retsdogmatisk metode og 

økonomi vil blive gennemgået straks nedenfor. Efterfølgende vil de anvendte 

økonomiske teorier blive beskrevet.  

 

1.5.1 Erhvervsjuridisk metode 

Afhandlingen vil som den overordnede metodiske fremgang gøre brug af den EJM og vil 

gennem sin integration af både jura og økonomi øge analysens kompleksitet. 

Synsvinklen i afhandlingen vil blive lagt i overensstemmelse med EJM, hvoraf det 

forudsættes, at virksomheden er analyseobjektet. Synsvinklen vil således være ud fra de 

agenter der handler for og med virksomheder – i denne afhandlings terminologi, parterne. 

 

EJM er karakteriseret ved at have en problemejer, nærmere betegnet virksomheden, og 

der er således tale om en aktør der opererer på et marked med nærmere fastlagte 

aktørforudsætninger.5 Netop på dette område adskiller EJM sig basalt fra retsdogmatik, 

der ikke opererer med hverken aktørforudsætninger eller bestemte 

markedsforudsætninger, såsom rationalitetsbetragtninger eller konkurrencesituationen.6 

Retsdogmatikken der bruges til at udlede gældende ret, er den del af retsvidenskaben, der 

betragtes som grundstenen i EJM.7 Retsdogmatikken står dog ikke alene som metodisk 

fundament i EJM, men suppleres af økonomiske modeller og teorier.8  

Metoden er problemorienteret og fremadrettet, da den behandler en eller flere 

problemstillinger af juridisk og økonomisk karakter og herigennem søger at forebygge 

eventuelle retskonflikter samt at optimere rent økonomisk set.9 

                                                
5 Østergaard 2003;279 
6 Østergaard 2003;278 
7 Østergaard 2003;279 
8 Østergaard 2003;279 
9 Østergaard 2003:279 
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EJM bruges derfor som styringsredskab til virksomheden når den ønsker en mere 

præventiv tilgang til juridiske konflikter og den økonomiske risiko der er forbundet med 

disse. Styringen finder sted gennem overordnede økonomiske rationaler der håndhæves 

gennem et juridisk instrument i form af kontrakten, med det ønske at imødekomme 

parternes begrænsede rationalitet. Dette er således, hvorfor jeg i høj grad finder EJM 

anvendelig ift. den overordnede problematik i denne afhandling. Med fokus på en 

forebyggende metodik kan kontraktparter i højere grad indstille sig på fleksible løsninger 

ifm. uventede situationer og parterne kan i deres kontraktdesign anticipere hvordan 

konflikter skal løses. Hermed menes der, at såfremt parterne ex ante har indstillet sig på, 

at kontrakten løbende skal justeres, vil det være fordrende for succesfulde 

genforhandlinger. Netop bevidstheden om, at parterne ikke har fuld indsigt om alle 

tænkelige forhold ved kontraktens indgåelse er indlejret i genforhandlinger, som en 

mekanisme til senere i kontraktforholdet at korrigere for begrænset rationalitet. Der er 

derfor en normativ tilgang i min anvendelse af metoden, idet den forebyggende og 

præventive effekt bygger på anbefalelsesværdig kontraktuel adfærd på baggrund af 

henholdsvis den økonomiske og juridiske analyse.  

  

1.5.2 Retsdogmatisk metode 

Formålet med retsdogmatisk metode er gennem en systematisk analyse af de relevante 

retskilder for et givent område at udlede gældende ret. Der forudsættes ikke en bestemt 

synsvinkel i metoden. Her antages snarere et mere metaorienteret analyseniveau idet 

gældende ret vil have samme indvirkning uanset hvilket niveau, der underligges analyse.  

Metoden er positivistisk og udleder gældende ret gennem en verificering i de relevante 

retskilder. Herunder tages der ikke stilling til hvorledes retten bør være, men retten bliver 

så at sige adskilt fra moral.10 Retsdogmatikken er således ikke et værktøj, hvorfra 

retspolitiske hensyn kan drages, men udelukkende en objektiv udlægning af retskilderne. 

Grundet metodens indlejring i EJM er det vigtigt at forstå retsdogmatikken for at skabe 

indsigt i anvendelsen af EJM  

                                                
10 Tvarnø 2005;271 
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Formålet med denne afhandling er at afdække gældende ret inden for den situation hvor 

opfyldelse af kontrakten bliver ekstra byrdefuld for den ene eller begge parter, som følge 

af indtrufne omstændigheder som parterne ved kontraktens indgåelse hverken vidste eller 

burde vide, kunne opstå. Der vil her være flere elementer af juridisk karakter i henhold til 

indgåelse af længerevarende kontrakter, der er relevante at afdække. Her tænkes særligt 

på hvorledes udfyldende retskilder fordeler risikoen for den økonomiske byrde mellem 

parterne. 

 

Rent metodisk bliver der i retsdogmatikken opstillet et hierarki af retskilder, hvor 

retskildernes relative værdi fastlægges, således at der ved anvendelse af retsdogmatisk 

metode sikres en  systematisk gennemgang af retskilderne ift. deres tyngde og værdi for 

gældende ret.    

I denne afhandling analyseres de relevante retskilder vedrørende risikodeling ved 

efterfølgende omstændigheder. Disse bliver gennemgået systematisk og analyseres for at 

udlede hvad retstilstanden er på området.11  

 

I retsdogmatikken eksisterer der forskellige fortolkningsprincipper, der hjælper til at 

skabe retningslinjer og konformitet i fortolkningen af retskilderne. Det vil være for 

omfattende at gennemgå samtlige fortolkningsprincipper, da alle ikke har relevans for at 

udlede gældende ret inden for rammerne af denne afhandling. For at skabe en bedre tråd i 

læsningen bliver fortolkningsprincipperne således introduceret  i selve analysen. 

 

Metodisk set er retsdogmatikken deskriptiv i sin natur, da formålet er en ren beskrivelse 

af hvad gældende ret er. Det skal dog påpeges, at retskilder ofte er åbent formuleret og 

således nødvendige at underligge en fortolkning.12 Her skabes det selvstændige 

                                                
11 Modsat retskildelæren hvor den hierarkiske opbygning ikke eksistere, men blot består af en mængde af 
forskellige retskilder uden nogen for form intern orden, Tvarnø (2005;27) 
12 Blume 2004;151 
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videnskabelige indhold i retsdogmatikken idet fortolkningen underligges en på forhånd 

ukendt skabende proces – fra juridisk usikkerhed til fastlæggelse af gældende ret.    

 

1.6 Økonomisk teori 

Både PA og RKT har deres forankringspunkt i nyinstitutionel økonomisk teori og 

komplementariteten mellem dem styrkes ved, at de begge bygger på forudsætningerne 

om begrænset rationalitet og asymmetrisk information.13  

 

Den økonomiske analyse vil tage sit udgangspunkt i parternes relation. Dette er et 

væsentligt omdrejningspunkt ift. kontraktens indgåelse, fordi kontrakten fungerer som 

bindeled og fundament for den kontraktuelle relation. Jeg vil derfor til dels tage mit 

teoretiske udgangspunkt i PA og dels i teori om relationelle kontrakter. PA anvendes til at 

belyse de eksplicitte forhold i kontrakten, som består af den fysiske kontrakt og de 

mekanismer der eksplicit manifesteres i kontrakten. RKT anvendes derimod til at belyse 

de implicitte forhold og de mekanismer der stiltiende regulerer parternes adfærd. Den 

bruges derfor til at analysere parternes indlejrede forventninger til hinanden. 

 

PA anvendes således til at skabe forståelse for den incitamentsstruktur der eksplicit kan 

etableres i en kontrakt således, at begge parter, ensarter deres målsætninger og derved 

handler i overensstemmelse med hinandens ønsker. Når kompleksitet i parternes relation 

øges bliver det vanskeligere at regulere alle tænkelig forhold eksplicit i kontrakten. RKT 

anvendes derfor efterfølgende komplementarisk til PA ift. hvorledes parterne kan lade sig 

bero på relationelle normer til styring af adfærd i kontraktens løbetid, herunder i tilfælde 

af genforhandling som konsekvens af ubalance i kontraktforholdet. Jeg har valgt at 

benytte begge teorier, da det således er min påstand at de kan belyse forskellige aspekter 

af kontraktforholdet.  

 

                                                
13 Macneil 1980;50  
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1.6.1 Principal‐/agentteori 

Udgangspunktet for PAs analyse er forholdet mellem principalen og agenten og dette 

ansættelsesforhold, men jeg bruger dog teorien alternativt. Jeg ser på mere generelle 

adfærdsregulerende mekanismer i forholdet mellem to ligeværdige kontraktparter. Der er 

således intet direkte over- /underordnet forhold som teorien ellers ligger op til. Teorien 

anvendes her til analyse og forklaring af de økonomiske incitamenter der regulerer 

parternes adfærd i kontraktrelationen.  

Der opstilles nogle grundlæggende antagelser om individet, information og organisation 

Teoriens individforudsætninger er at 1) Individet er begrænset rationelt, 2) individet er 

opportunistisk, dvs. det forsøger at maksimere egen nytte og 3) individet er risikoavers. 14 

Derudover antages der asymmetrisk information mellem parterne. Denne information 

antages at være en ressource og kan således erhverves på markedsvilkår15 Dette betyder 

at information er tilgængelig og kan erhverves såfremt parterne er villige til at betale den 

rette pris. 

Derudover antages det, at der er målkonflikt mellem deltagerne i organisationen – 

principalen og agenten.16 Dette er evident da en strømligning af interesserne af sagens 

natur ikke vil skabe agentproblemer – parterne ville da således handle præcis i 

overensstemmelse med egne og modpartens ønsker.  

 

Som udgangspunkt anvendes PA til følgende formål: 

1) Den positive agentteori der forklarer forskellige organisationsformer 

2) PA der normativt vurderer valget af optimale incitamentsstrukturer.17  

 

Denne afhandling har fokus på relationen mellem to kontraktparter og ønsket om at skabe 

en optimal incitamentsstruktur. Det er således sidstnævnte del af PA der er 

udgangspunktet for min anvendelse af teorien.  

 
                                                
14 Sorrn-Frise 2007;129 
15 Sorrn-Friese 2007;129 
16 Sorrn-Friese 2007;129 
17 Sornn-Friese 2007;125 
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1.6.1.1 Spilteori 

Der vil i PA-analysen blive inddraget elementer fra det spilteoretisk forskningsfelt, med 

det formål at eksemplificere parternes valg under nogle givne forudsætninger i 

kontrakten. Dette vil i sin helhed dreje sig om det tilfælde hvor en part er underlagt 

asymmetrisk information om den anden parts type – et tilfælde af adverse selection. 

Spilteorien er som teori komplementær til PA og kan bruges til at illustrere problemer 

relateret til netop moral hazard og adverse selection. Teorien er designet til at løse 

strategiproblemer i det tilfælde, at parterne ikke kender hinandens strategi i henhold til 

nogle forudbestemte payoffs. I et simpelt spil med 2 parter svarer det til at disse har hver 

2 valg som de kan vælge i mellem. På baggrund heraf skabes 4 forskellige payoffs til 

parterne, afhængigt af hvilket valg de tager.  

Der er dog en iboende kompleksitet vedr. den viden der er tilgængelig for parterne. Til 

støtte herfor giver Christian Knudsen følgende udsagn: ”Antager man…,at hver spiller 

ikke blot kender sine egne, men også modspillerens strategier og payoff, men derimod 

ikke ved hvilken strategi modspilleren faktisk vælger, er der tale om et spil med komplet, 

men imperfekt viden.18 Dette efterlader mig med indtrykket af, at der er givet delvis 

information, men parterne ved ikke hvordan de skal udnytte denne før teorien er bragt i 

anvendelse. Der er således fuld information om hvilke valg der kan tages og hvilke 

payoffs der genereres. Derimod ved parterne ikke hvilke valg der rent faktisk tages af den 

anden part. Derved opstår der friktion med en grundantagelse i PA, da individet i denne 

teori betragtes som begrænset rationelt, hvorimod i spilteorien forventes individet at 

handle fuldt rationelt på baggrund af den tilgængelige viden om strategivalg og payoffs.  

 

Med udgangspunkt i PA- og spilteori vil jeg analysere, hvorvidt man i den kontraktuelle 

kontekst efficient kan imødekomme de problemstillinger, der særligt vil være forbundet 

med moral hazard og adverse selection. Jeg vil se på, hvordan kontraktparterne (agenten) 

rent faktisk performer, og hvorvidt kvaliteten af kontraktydelsen kan sikres. Spilteorien 

komplementerer PA, ved at blive brugt til at analysere et spil om signalering. Dette 

                                                
18 Knudsen 1997;90 
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anvendes efterfølgende til at vurdere hvorvidt signalering kan forebygge adverse 

selection. 

 

1.6.2 Relationel kontraktteori 

Som supplement til PA tages udgangspunkt i Ian R. Macneils teori om relationelle 

kontrakter. Denne teori kan bruges til at analysere kontraktens implicitte dimensioner – 

herved menes de forhold som ikke eksplicit indgår i kontrakten. Dette kan omfatte 

parternes loyalitet, forventninger, fortolkning af visse bestemmelse osv. Det er derfor en 

interessant teori at supplere med ift. PA, da der hermed kan analyseres nogle andre 

mekanismer ift. fordelingen af økonomiske byrder ved efterfølgende omstændigheder. 

Her fordeles risikoen ikke direkte med hjemmel i en kontraktbestemmelse, men snarere 

på baggrund af en fælles normdannelse og den omdømmeeffekt der kan være forbundet 

med at bryde normerne. Det er således den normdannelse, der skal støtte PA på områder, 

hvor det vil være vanskeligt tage stilling til risikofordeling eksplicit i kontrakten. 

For at forstå RKT skal fundamentet for kontraktens eksistens iagttages. Dette fundament 

er tæt knyttet til sprog, sociale strukturer og stabilitet – alle karakteristika der i teorien 

knyttes til samfundet.19 Påstanden er, at uden anknytning til samfundet, vil det være 

fuldstændig umuligt at have og ikke mindst forstå kontrakter, fordi disse regulerer 

udveksling og relationer indlejret i samfundet.20 

 

Den anden fundamentale rod i kontrakter er tilstedeværelsen af specialisering af 

arbejdskraft og udveksling.21 Specialiseringen er netop hvad der fordrer udvekslingen, 

idet individer indgår i udvekslinger med andre for at fremme deres egen specialisering.22 

Såfremt specialiseringen ikke eksisterer, vil individet blive generalist og degraderes til et 

                                                
19 Macneil 1980;1 
20 Macneil 1980;1f 
21 Macneil 1980;2 
22 Macneil 1980;3 
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mere basalt stadie. Macneil beskriver dette stadie i sin yderste konsekvens som jager-

/samler samfund.23  

 

Den tredje fundamentale betingelse er det frie valg – valget til at vælge mellem 

forskellige typer af adfærd. Hvis det frie valg ikke eksisterer giver det ikke mening 

overhovedet at tale om den mest simple kontrakt, uanset tilstedeværelsen af specialisering 

af arbejdskraft og udveksling.24 Grundet individets mulighed for bevidst at indgå i den 

kontraktuelle relation skabes en kontrakt. Hvis vi ikke havde det frie valg, ville vi ifølge 

Macneil instinktivt indgå i udveksling grundet specialisering, men dette ville i så fald ske 

uden et kontraktuelt fundament.25 

 

Den sidste og fjerde fundamentale rod er, bevidst viden om en fremtid, så den 

kontraktretlige forpligtelse kan komme til sin ret – altså den fremtidige opfyldelse.26 

Dette hænger sammen med, at formålet med kontrakten er at gøre forpligtelsen 

vedrørende en fremtidig begivenhed nutidig. 

 

Specialisering af arbejdskraft og udveksling, det frie valg og bevidsthed om fremtiden, er 

alle faktorer der karakteriserer og gennemsyrer vores samfund og danner grundlag 

kontraktens eksistens.27 

 

1.6.2.1 Kontrakttyper 

For en dybere forståelse af relationelle kontrakter fører Macneil læseren gennem 3 typer 

af kontrakter. Disse er henholdsvis 1) diskrete kontrakter, 2) primitive relationelle 

kontrakter og 3) moderne relationelle kontrakter (min oversættelse).28 

                                                
23 Macneil 1980;3 
24 Macneil 1980;3 
25 Macneil 1980;3 
26 Macneil 1980;4 
27 Macneil 1980;4 
28 Macneil 1980;10 
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Macneil giver følgende beskrivelse af den diskrete kontrakt: ”Den diskrete kontrakt er en 

hvor der ingen relation er mellem parterne, bortset fra den simple udveksling af varer” 

(min oversættelse). Dernæst kommer han med følgende udtalelse: ”…Men som der vil 

blive set, enhver kontrakt…involverer andre relationer end bare den i en diskret 

transaktion. Derfor er alle kontrakter nødvendigvis delvist en relationel kontrakt, altså en 

der indeholder relationer udover den diskrete transaktion”.29 Denne forståelse af 

kontrakten er også den jeg vil adaptere i denne afhandling. Den primitive og moderne 

kontraktrelation udspringer fra den diskrete transaktion og følger således hver sin akse, 

men med samme udgangspunkt i netop den diskrete kontrakt.30 Dette understøtter 

ligeledes valget af analyseobjekt, der er forankret i den længerevarende kontrakt. RKT 

udspringer netop af behovet for forklaringer på hvordan parterne agerer i kontraktforhold 

over tid.  

Jeg vil i nærværende afhandling se bort fra den primitive kontraktrelation, da dens 

indhold er for generaliserende og derved ikke giver et realistisk billede af den verden 

hvori kontraktrelationen befinder sig. Jeg benytter derfor udelukkende spændet fra den 

diskrete kontrakt til den moderne kontraktrelation.31 

 

I teorien bliver den moderne kontraktrelation beskrevet ved hjælp af 12 faktorer og deres 

spænd mellem den diskrete kontrakt til den moderne kontraktrelation. Deres konkrete 

indhold vil ikke nærmere blive gennemgået før analysen, men blot blive listet så læseren 

har dem in mente når den implicitte kontraktrelation analyseres. De 12 faktorer er som 

følger: 1) Personlige relationer, 2) Antal involverede parter, 3) Måling og specifikation, 

4) Kilder til kontraktuel solidaritet, 5) Begyndelse, varighed og ophør, 6) Planlægning, 7) 

Fremtidigt samarbejde, 8) Allokering af gevinster og byrder, 9) Forpligtelser, 10) 

Transferabilitet, 11) Holdninger og 12) Magt, hierarki og befaling (min oversættelse).32 

 

                                                
29 Macneil 1980;11 
30 Macneil 1980;10 
31 Macneil 1980;10 
32 Macneil 1980;20ff 
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Disse faktorer anvendes til at belyse kompleksiteten af kontrakten. For at koncipere den 

perfekte kontrakt hvor intet er overladt til tilfældighederne, og enhver tænkelig situation 

er vurderet i kontrakten, kræver det således iagttagelse af mange faktorer. Denne 

kompleksitet kræver derfor andre mekanismer i kontraktrelationen end den eksplicitte 

kontrakt. Dette skaber således fundament for kontraktnormer. 

Macneil opererer med 3 typer normer: 1) almene normer, 2) den diskrete norm og 3) 

relationelle normer. Disse normer antages at være forbundet med omdømmeeffekter, 

hvorfor der tilknyttes en analyse af omdømmets økonomiske betydning. Efterfølgende 

vurderes det hvorvidt omdømmeeffekten er en effektfuld sanktion i tilfælde af normbrud. 

  

Jeg vil med udgangspunkt i ovennævnte relationelle faktorer og kontraktnormer først og 

fremmest give forståelse for kontraktens kompleksitet, for dernæst at analysere hvorledes 

kontraktrelationen og den dertil knyttede adfærd kan bero på de implicitte dimensioner og 

normer. Efterfølgende vil jeg fortage en vurdering af deres værdi ift. ønsket om at 

minimere omkostninger ved koncipering. 

 

 

1.7 Struktur 

Den overordnede struktur i afhandlingen afspejler problemformuleringens konstruktion 

således, at hver enkelt spørgsmål besvares i hvert sit kapitel. 

 

Kapitel 2 indeholder således den økonomiske analyse hvor der tages udgangspunkt i PA 

og den eksplicitte del af kontrakten, hvorefter den relationelle kontraktteori anvendes til 

at analysere de implicitte forhold i kontrakten. Dette giver anledning til en kortlægning af 

de mekanismer, der er til rådighed for parterne med hensyn til allokering af risiko samt 

hvorledes de bedst muligt skaber og bevarer deres relation. 
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Kapitel 3 vil omhandle en udledning af gældende ret ift. hvorledes risikofordelingen 

mellem parterne vil ske i tilfælde af efterfølgende omstændigheder. Formålet er at 

blotlægge hvilke forhold der rent faktisk motiveres domstolene til  

 

I kapitel 4 bliver den juridiske og økonomiske analyse sammenholdt i en integreret 

normativ analyse der opstiller mekanismer til anvendelse i kontraktdesignet til 

risikostyring. Dette kapitel vil efterfølgende danne grundlag for en overordnet konklusion 

i kapitel 5. 

 

1.8 Synsvinkel 

Synsvinklen i afhandling anlægges i overensstemmelse med den overordnede metodiske 

tilgang, den EJM, som i dette tilfælde er på virksomhedsniveau/partsniveau. Nærmere 

betegnet er analyseobjektet kontrakten/relationen mellem parterne. 

 

1.9 Afgrænsninger 

Afhandlingen baserer sig på en analyse af parternes relation og fordeling af risiko, 

hvorfor det er nærliggende at afgrænse sig fra transaktioner, hvor parternes behov for 

længerevarende relationer er begrænset. Her tænkes således på kortvarige kontrakter i 

form af spotmarked transaktioner. Disse er ikke medtaget, da den iboende kompleksitet i 

form af det relationelle bånd og parternes gevinst ved længerevarende relationer ikke 

synes at fremkomme i den type transaktioner. 

Derudover ses der bort fra forbrugerhensyn i den retsdogmatiske analyse, da 

interesseområdet er særligt rettet mod længerevarende kontrakter mellem professionelle 

erhvervsdrivende.  

Der afgrænses fra en nærmere analyse af de ansættelsesretlige aspekter der kan være ift. 

incitamentskontrakter. Ansættelsesmæssige aspekter bliver udelukkende inddraget til at 

eksemplificere pointer af mere overordnet karakter. 
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Ser man på de forsikringsretlige aspekter, vil forsikring udelukkende blive analyseret som 

en mekanisme parterne har til risikodækning og de nærmere retslige implikationer der 

kan være forbundet hermed vil ikke blive analyseret. 

Forholdet til tredjemand kan være yderst relevant at behandle, men i ønsket om en 

dybdegående analyse, er dette analyseområde udeladt og efterlades til andre at udforske 

nærmere. 

Ser man på de juridiske sanktioner der står parterne til rådighed ved misligholdelse af 

kontrakt vil disse ikke blive analyseret nærmere idet afhandlingen søger at analysere 

hvorvidt parterne kan skabe gode relationer og disponere økonomiske efficient. 

Iværksættelse af det juridiske sanktionssystem antages at være skadeligt for relationen, 

hvorfor en analyse heraf findes at være uden for afhandlingens problemfelt. 

 

Ser man nærmere på de økonomiske afgrænsninger er der ikke foretaget analyser med 

udgangspunkt i anden relevant kontraktøkonomisk teori, eksempelvis ”Nexus of 

Contracts” eller transaktionsomkostningsteorien. 

 

Ser man nærmere på den relationelle kontraktteori er der foretaget afgræsninger inden for 

selve teorien. Der er således ikke analyseret på alle teoriens normer, da jeg tager 

udgangspunkt i dem jeg finder bedst anvendelige ift. at analysere 

risikoallokeringsmekanismer. Jeg anerkender at den diskrete norm og de relationelle 

normer i høj grad bygger på de almene normer, og vil derfor også kort gennemgå dem i 

min analyse, men de vil ikke blive anvendt direkte, da jeg gennem den diskrete og 

relationelle analyse bruger de elementer der er essentielle.  
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2 Kapitel 2 

I dette kapitel vil jeg tage udgangspunkt i en økonomisk analyse af kontraktens 

dimensioner inden for afgrænsningerne af denne afhandling. Dette drejer sig om 

allokering af risiko samt relationsbevarende og udbyggende bestemmelser, herunder 

særligt genforhandling ved indgåelse af kontrakter.  

 

Når kontrakten skal udformes, er det vigtig for parterne at overveje hvad de forventer af 

hinanden. Dette kan være hensynet til kvalitet, forsinkelser ved levering, fleksibilitet i 

produktion osv. Hvordan kan man som kontraktpart være sikker på, at den skriftlige 

aftale bliver overholdt, hvis man ikke har mulighed for konstant overvågning af den 

anden part og hvordan ved man om man indgår i kontraktrelationen med den rigtige 

modpart? 

 

 

2.1 Diskrete og relationelle kontrakter 

I min analyse af parternes kontraktrelation har jeg valgt at inddrage henholdsvis PA og 

RKT, der med hvert deres fokusområde og forklaringsindhold bidrager til den samlede 

forståelse af kontraktens dimensioner. Ved anvendelse af PA er det muligt at analysere 

den eksplicitte del af kontrakten og de mekanismer parterne kan benytte sig af direkte i 

den skrevne kontrakt. Formålet er således gennem eksplicitte bestemmelser, at minimere 

de agentomkostninger, der opstår som følge af adverse selection og moral hazard. RKT 

inddrages som supplement til den eksplicitte kontrakt og gennem dens 

anvendelsesområde inden for de mere implicitte dimensioner af kontraktforholdet, 

udnyttes dens komplementaritet til PA 

 

Den eksplicitte kontrakt udspringer fra den traditionelle kontrakttilgang og hvad Macneil 

i sin kritik af denne, betegner som den diskrete kontrakt. I dette idealiserede 

verdensbillede har kontraktparterne ingen relation udover den forestående transaktion, 

som styres via kontrakten – transaktionen er centrum for parternes interaktion og der er 
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ingen relationelle bånd hverken før eller efter.33 For at imødekomme indtræden af 

uventede omstændigheder der fører til kontraktopfyldelsens umulighed, er parterne 

således ex. ante, nød til at tage højde for alle tænkelige situationer der kan opstå. Det må 

forventes, at omkostningerne der kræves afholdt af parterne for at kontrahere på et fuldt 

oplyst grundlag, vil være så store, at det i praksis vil være umuligt at opnå, hvorfor det 

må formodes at kontrakten er ufuldstændig.34 Det er således min påstand, at den 

eksplicitte kontrakt, omend en nødvendig del af kontraktforholdet, ikke kan stå på egne 

ben, når det kommer til minimering af agentomkostninger. Her tænkes særligt på det 

informationskrav der er til parterne, når alle tænkelige forhold i kontraktens levetid skal 

iagttages med det formål at regulere fordelingen af risiko og udtænke processuelle 

konstellationer til løsning af komplekse konflikter.  Jeg vil derfor med udgangspunkt i 

den relationelle kontraktteori og de mere implicitte dimensioner af kontrakten analysere 

mulighederne for at komplementere PA. Således vil jeg med en kombination af de to 

teorier prøve at komme med mit bud på, hvordan man kan aktivere både de eksplicitte og 

implicitte forhold omkring kontrakten til at imødekomme indtrædelse af uventede 

omstændigheder under kontraktens løbetid.  

 

2.2 Allokering af risiko 

Inden jeg kommer nærmere ind på hvorledes allokering af risiko bør ske mellem parterne 

i kontrakten, synes jeg det er relevant at definere udgangspunktet for risikoen, og hvordan 

risiko i lyset af denne afhandling er defineret. Jeg vil forklare nærmere hvorledes 

indtrædelse af efterfølgende omstændigheder er forbundet med en risiko for parterne, 

samt hvorledes dette fører til økonomiske byrder.35  

 

                                                
33 Goldberg 1976;49 
34 Hart 1988;755 
35 Jeg antager her at indtrædelse af efterfølgende omstændigheder per definition pålægger kontraktforholdet 
en økonomisk byrde. Den eneste måde hvorpå det ikke vil være forbundet med en økonomisk byrde, er i 
det tilfælde hvor begge parter udviser fuldstændig passivitet og fortsætter som om intet var hændt. Dette 
virker som en utænkelig, idet det ofte vil være en naturlig del af omstændighederne, at parterne skrider til 
handling eller rettere er tvunget til handling. 
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2.2.1 Indtrædelse af efterfølgende omstændigheder 

Når der i lyset af denne afhandling tales om risiko vil forudsætningen være, at indtræden 

af en uforudset hændelse efter kontraktens indgåelse, vil have en så stor økonomisk 

indflydelse på parterne ifm. kontraktopfyldelse, at det med rimelighed kan forventes, at 

der ikke vil ske kontraktopfyldelse. Den risiko der i den forbindelse skal fordeles eller 

bæres totalt af den ene part er således de omkostninger, der er forbundet med, at 

kontrakten ikke bliver opfyldt. Der kan for så vidt også være tale om en juridisk 

begrundelse for, at den ene part ikke ønsker at opfylde kontrakten – det er altså ikke 

udelukkende af økonomiske årsager at den ene part ikke kan opfylde kontrakten. Et 

eksempel herpå kunne være en aftale om gentagne levering af varer der efterfølgende 

bliver ramt af et forbud mod salg i købers region. Her ønsker køber ikke at fortsætte 

opfyldelse af kontrakten og bliver derfor nød til at bryde den for at være i 

overensstemmelse med den gældende lovgivning – der er således her tale om en juridisk 

funderet omstændighed som skaber den uforudsigelige hændelse der fører til 

kontraktbrud.  

 

Der vil fremover også blive henvist til ’indtrædelse af efterfølgende omstændigheder’ 

som kontraktuel frustration. Dette refererer til, at såfremt en sådan hændelse indtræder, 

vil det ikke være muligt for parterne at fortsætte kontraktforholdet upåagtet. Det er 

således nødvendigt for parterne at reagere som følge af de nye omstændigheder, 

eksempelvis genforhandling eller kontraktbrud med en eventuel erstatning til følge. Der 

antages at være omkostninger forbundet med kontraktuel frustration. Det antages, at 

parterne har mulighed for at minimere disse omkostninger gennem en given adfærd. Der 

kan afledes to typer omkostninger som konsekvens af kontratuel frustration, de 

omkostninger der er direkte forbundet med den givne begivenhed og så de 

agentomkostninger der er forbundet med at minimere disse.  
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2.2.2 Moral hazard og adverse selection 

Kontrakten er nødvendig for at regulere agentrelationen, fordi relationen grundlæggende 

set er problematisk.36  

Dette behandler PA ved at opstille to hovedproblematikker, henholdsvis moral hazard og 

adverse selection. Førstnævntes problemfelt omhandler risikoen for dårlige resultater ved 

amoralske handlinger, nærmere beskrevet er agentens adfærd ikke i principalens 

interesse.37 Et typisk problem er, at det kan være umuligt at overvåge adfærden eller 

overvågning i givet fald er forbundet med så store omkostninger, at det ikke kan betale 

sig, og principalen kan derfor ikke verificere om resultatet af en given handling faktisk er 

proportionel med den faktiske indsats fra agenten – agenten kan således foretage skjulte 

handlinger. Sidstnævnte problemfelt omhandler risikoen for negativ udvælgelse. Her er 

udgangspunktet, at agenten besidder skjult information og giver derfor agenten mulighed 

for at tilbageholde viden overfor principalen, hvilket kan forårsage en negativ spiral af 

dårlige resultaters dominans frem for gode.38 

 

2.2.3 Kontraktuelle regler som agentomkostningsminimerende værktøj 

Som nævnt ovenfor betegnes moral hazard problematikken, som den risiko der er 

forbundet med principalens indgåelse af kontrakt med en agent, hvori der er en iboende 

risiko for, at agenten handler i strid med principalens interesser. Denne risiko vil 

principalen gerne minimere. (Her antager jeg, at den manglende indsats fra agenten 

således medfører en højere økonomisk risiko ved kontraktuel frustration). Denne risiko er 

forbundet med, at agenten og principalens overordnede målsætninger ikke nødvendigvis 

er sammenfaldende og dette medfører, at agenten handler i modsætning til principalens 

interesser. Et klassisk eksempel er separationen af ejerskab og kontrol hvor agenten - en 

virksomheds ledelse - ikke handler i overensstemmelse med ejernes interesser.39 Dette 

udspringer fra teoriens forudsætning om, at individet er opportunistisk og derfor 

                                                
36 Sornn-Friese 2007;125 
37 Sornn-Friese 2007;130 
38 Sornn-Friese 2007;130 
39 Jensen & Meckling 1976;6 
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udelukkende prøver at opfylde ønsket om egennyttemaksimering40. Her er det vigtigt at 

forstå, at agenten opfatter sin egen indsats som en omkostning og såfremt han kan opnå 

samme resultat ved en mindre indsats end stipuleret i kontrakten, vil han gribe den 

mulighed, da mindre indsats derved vil øge hans egennytte. Dette er således i strid med 

principalens ønske om en højere indsats fra agentens side.  Hvis principalen skal 

minimere agentens ”dårlige” adfærd, er det forbundet med en særlig form for 

transaktionsomkostninger – nærmere betegnet agentomkostninger.41 De samlede 

agentomkostninger er forbundet med disse tre følgende områder, 1) overvågning af 

agenten, 2) agentens omkostninger ved at binde sig til virksomheden og 3) principalens 

residualomkostninger, som er de omkostninger der opstår når agenten handler imod 

principalens interesser.42 I PA bliver disse omkostninger søgt modvirket gennem 

forskellige mekanismer. Først og fremmest gennem overvågning og derudover gennem 

binding og incitamenter.43 Disse mekanismer er dog i sig selv forbundet med 

omkostninger. Derfor er det vigtigt at holde for øje, at omkostningerne ved at imødegå 

agentproblemer ikke må overstige de aktuelle agentomkostninger som er forbundet med 

kontrakten.  

 

2.2.3.1 Overvågning 

En måde hvorpå det kan sikres, at agenten handler i overensstemmelse med principalens 

interesser er direkte at overvåge denne, og derved til hver en tid registrere adfærden og se 

om den er i tråd med den kontraktlige aftale. Det er dog ikke i alle tilfælde, at denne 

direkte monitorering af adfærden afslører den fulde information om agentens beslutninger 

og formål. Eksempelvis kan to kollegaer der står og snakker i gangen tolkes som om, de 

skulker fra arbejdet, men i virkeligheden kan de stå og snakke om arbejdsrelaterede ting. 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at adfærdsmonitorering kan være en hjælp, 

men ikke en kur mod agentomkostninger, da den adfærd der observeres, ikke 

                                                
40 Berle 1967;113f 
41 Sornn-Friese 2007;136 
42 Jensen & Meckling 1976; 
43 Alchian & Demsetz 1972;781 
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nødvendigvis kan afkodes ift. sit sande indhold og direkte henføres under ”dårlig” 

adfærd.44 

 

Det er derfor min påstand, at overvågning er en mangelfuld strategi til at kontrollere 

agenten, idet den er forbundet med usikkerhed og omkostninger. Der er således ikke en 

særlig stor økonomisk gevinst at hente, idet den relative besparelse ift. indsats kan være 

minimal eller overvågningsomkostningerne rent faktisk overstiger agentomkostningerne. 

Overvågning som agentomkostningsminimerende mekanisme kan således ikke stå alene 

når principalen skal minimere sine omkostninger.  

 

2.2.3.2 Incitamenter 

En anden måde at begrænse agentomkostninger er gennem kontraktdesignet. Her vil 

principalen kunne designe kontrakten således, at agenten har incitamenter til at handle i 

tråd med hans egne interesser. I lyset af denne afhandling er den hensigtsmæssige adfærd, 

den der er med til at minimere omkostningerne, der opstår ved kontraktuel frustration. 

Ved den klassiske udlægning af de værktøjer der er til rådighed, synes det ikke effektfuldt 

at anvende disse ift. ovenstående situation. Anvendelsen af incitamentskontrakter er 

oprindelig udviklet ift. ansættelseskontrakter, med det formål at sikre sammenfaldne 

incitamenter mellem principal og agent.  Disse mekanismer synes ikke direkte 

anvendelige på skabelsen af en god incitamentsstruktur ift. en adfærd der minimere 

omkostningerne ved kontraktuel frustration, idet mekanismerne kræver løbende output 

der kan danne grundlag for en fortolkning af agentens indsats. Det er svært at skabe et 

output til måling af agentens indsats ift. minimering af omkostninger, da disse situationer 

ikke forekommer særligt ofte. Det er således ikke muligt at anvende performance 

orienteret bonus og dette efterlader principalen med en adfærdskontrakt der belønner 

agenten for en direkte observeret adfærd – en almindelig lønkontrakt. Denne form for 

incitamentkontrakt er til fordel for en risikoavers agent, der således er sikret sin løn 

uanset output. Såfremt agentens adfærd ikke lever op til den forventede standard vil han 

                                                
44 Sornn-Friese 2007;139 
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således ikke miste sin løn og hele risikoen er derfor pålagt principalen. Denne type 

kontrakt er dog afhængig af principalens mulighed for at observere agentens adfærd, 

eksempelvis gennem overvågning. Det må forventes,, at agenten får incitamenter til at 

give en lavere indsats, idet han således øger sin egen nytte og han kan grundet 

kontraktdesignet ikke straffes for den lave indsats. 

 

2.2.4 Informationsomkostninger  

Ifm. adverse selection problematikken vil det være forbundet med omkostninger for 

principalen at skaffe informationer om agenten. 

Ift. allokering af risiko er dette relevant, idet risikoallokering i kontraktdesignet kan 

fordrer afgivelsen af privat information. 

Informationer kan opfattes som både indogene og eksogene.45 Den eksogene information 

er karakteriseret ved, at den kun kan opnås på markedsvilkår. Den er således ikke 

tilgængelig for nogle af parterne uden omkostninger. Sådanne informationer kan 

umiddelbart fremskaffes billigere gennem kontraktdesign og incitamenter til 

informationsdeling, men vil være styret af parternes omkostningsfordele ved at hente 

informationer på almindelige markedsvilkår. Det forudsættes i forlængelse heraf, at 

private informationer er til rådighed for den vidende part ganske gratis. Den indogene / 

private information kan forklares ved et kort eksempel. Hvis man deler potentielle 

agenter op i to forskellige typer, loyal og illoyal, vil den private information 

karakteriseres ved, at hver enkelt part ved hvilken type han selv er og denne information 

er således skjult for principalen. Den vidende part – agenten, er bekendt med sin egen 

type og skal opfordres gennem forskellige mekanismer til at afsløre denne information 

overfor den uvidende part – principalen. Disse mekanismer kan tage forskellige former 

og omfatter eksempelvis overvågning eller signalering. Den sidstnævnte mekanisme 

anvendes når det er i agentens interesse slet ikke at skjule sin private information, men 

                                                
45 Hondius 2010;31 
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afgive den i ønsket om at maksimere sin egen profit eller undgå markedssammenbrud.46 

Det er således agenten, der aktivt indgår i en adfærd for at afsløre privat information om 

sig selv. 

Når parterne søger informationer om forskellige forhold, der kan have indflydelse på 

deres opfattelse af risikoen forbundet med kontraktindgåelsen antages det, at denne 

informationsindsamling er forbundet med væsentlige omkostninger eller i værste fald er 

umulig at opnå på markedsvilkår. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at koncipere 

kontrakten således, at parterne frivilligt afgiver deres private information og 

omkostningerne ved informationsindsamling minimeres.  

 

Nedenfor ses på hvorledes principalen gennem risikoallokering, kan søge at minimere 

agentomkostninger og de direkte økonomiske omkostninger forbundet hermed. I det 

følgende vil principalen og agenten blive betegnet henholdsvis løftemodtager og 

løftegiver.  

 

2.2.4.1 En model for allokering af risiko 

Når uventede omstændigheder opstår i løbet af kontraktens levetid, er det antaget at være 

forbundet med en økonomisk byrde for den præsterende part. Spørgsmålet er hvorvidt 

denne økonomiske byrde og derved risikoen forbundet hermed skal bæres af 

løftemodtager eller -giver? Såfremt det er løftegiver der bærer byrden, tvinges denne til at 

opfylde kontrakten uanset omkostningerne forbundet hermed eller såfremt opfyldelse af 

den ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre, skal der udbetales erstatning. Skiftes 

risikoen til løftemodtager vil løftegiver blive fritaget fra sin kontraktuelle forpligtelse og 

den økonomiske byrde pålægges løftemodtager.  

 

                                                
46 Akerlof har i sin artikel ”The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and The Market Mechanism” 
fra 1970 beskrevet netop dette problem omkring markedsnedbrud når parterne har asymmetrisk information 
omkring egenskaber ved bilers kvalitet. Den asymmetriske information driver forhandlerne af god kvalitet 
ud af markedet indtil markedet fuldstændigt ophører og en måde at undgå dette er eksempelvis ved 
signalering gennem garantistillelse. Herved signalerer sælger at han kan stå inde for kvaliteten, idet en 
eventuel mangel vil blive erstattet gennem garantien. 



 
 
 
 

33 

33 

Såfremt en risiko skal fordeles hvor en risikofordeling ikke på forhånd er aftalt af 

parterne, bør risikoen tildeles den part, der har nemmest ved at bære den.47 Dette kan 

defineres ud fra den part, der eksempelvis har nemmest ved at diversificere sin risiko på 

en kontraktportefølje, eller billigst kan tegne forsikring for den uønskede økonomiske 

risiko. Derudover kan der være tale om, at diverse proaktive handlinger kan benyttes for 

at sænke sandsynligheden for en hændelse – igen vil det her være den, der billigst kan 

indlade sig på den givne handling der bør bære risikoen. Det er altså afhængigt af hvilken 

part, der billigst muligt kan sprede eller reducere den givne risiko og herved minimere 

omkostningerne forbundet med kontraktuel frustration.48 Hvis man lader den der billigst 

kan påtage sig risikoen bære den, skabes et større kontraktuelt overskud til deling mellem 

parterne.  

Det skal dog her nævnes, at tegning af forsikring normalt beror på en systematisk analyse 

af gentagne hændelser hvorved en passende risikopræmie kan fastsættes. I tilfældet af 

uforudsete hændelser og den noget spontane natur forbundet hermed, vil det være dyrt, 

endog umuligt at forsikre mod en sådan risiko.49 Dette skyldes, at risikoen i sin natur vil 

være forbundet med så stor usikkerhed og uberegnelighed, at forsikringsselskaber næppe 

vil kunne fastsætte præmien korrekt og sandsynligvis vil der kalkuleres med en for høj 

præmie. Når det kommer til forsikring mod uforudsete hændelser, må det derfor 

formodes, at forsikringen er unødvendig dyr og derved overflødig i økonomisk forstand.  

Derudover skal den økonomiske og tidsmæssige investering parterne har gjort sig ift. 

kontrakten overvejes nøje, da det kan være forbundet med ekstra investeringer at bryde 

kontraktforholdet og starte forfra med en ny kontraktpart.50 Endog kan det rent praktisk 

være umuligt at imitere kontraktforholdet med en ny part, og parterne kan således være 

låst til hinanden, hvorfor det må formodes, at en genforhandling eller forlig kan være 

mere økonomisk efficient, idet kontraktrelationen således kan fortsætte.51 Herved vil 

parterne heller ikke have spildt initialomkostningerne såfremt relationen kan fortsætte, 

                                                
47 Hondius 2010;31 
48 Hondius 2010;27f 
49 Hondius 2010;29 
50 Hondius 2010;29 
51 Hondius 2010;29 
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om end med et anderledes indhold end først konciperet i kontrakten. Til støtte herfor bør 

formodningen også være, at parterne er dem der billigst kan fremskaffe information vedr. 

løsning af en tvist. Er dette overladt til en domstol må man forvente, at deres 

informationsindsamling vil være en fordyrende del af tvistløsningsprocessen, idet 

parterne alt andet lige burde have adgang til information væsentlig billigere end en 

tredjepart. Genforhandlinger burde således være billigere end hvis sagen føres ved en 

domstol.  

 

Der er nedenfor opstillet en kontraktmodel over hvordan parterne kan koncipere en 

optimal forsvarsregel i tilfældet af, at der indtræder omstændigheder efter 

kontraktindgåelsen, som parterne ikke havde mulighed for at forudse ex ante og derfor 

ikke har haft mulighed for specifikt at fordele den dertil knyttede økonomiske byrde og 

risiko. Modellen tager udgangspunkt i tre økonomiske funktioner der består af 1) 

risikoallokering, 2) indsamling af information og 3) incitamenter og amoralsk adfærd.52 

De to sidste er stærkt knyttet til agentomkostningerne i PA. Derefter er der opstillet en 

optimal forsvarsregel i relation til nogle givne forudsætninger omkring de kontraherende 

parter. Den kontraktlige bestemmelse bliver efterfølgende aktiveret i tilfældet af 

kontraktuel frustration og medfører en økonomisk byrde for en eller begge parter.  Reglen 

er opstillet i relation til løftegiver, så i de to yderpunkter som er henholdsvis intet forsvar 

og fuldt forsvar, er det således løftegiver der er underlagt forsvarsreglen.53 Forsvarsreglen 

indebærer, at såfremt kontraktuel frustration indtræder og der er valgt intet forsvar, giver 

dette altså ikke løftegiver mulighed for at slippe for sin kontraktuelle forpligtelse. 

Løftegiver skal derfor opfylde kontrakten upåagtet den indtrådte begivenhed, og såfremt 

opfyldelse ikke er mulig, udrede erstatning. Er der på den anden side aftalt fuldt forsvar, 

kan løftegiver fuldt ud undgå sin kontraktuelle forpligtelse. De kontraktlige muligheder 

parterne har i modellen relaterer sig således til følgende forsvarsregler: lige gyldigt, intet 

forsvar, delvist forsvar og fuldt forsvar. Nedenfor er modellen skematiseret.  
 

                                                
52 Hondius 2010;30 
53 Hondius 2010;30 
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Optimal forsvarsregel  
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incitamenter 
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incitamenter 

Kilde: Hondius (2010;30), (min oversættelse). 

 

2.2.4.2 Risiko og risikotyper 

Hvis der startes med den første økonomiske funktion, kan der på baggrund af parternes 

risikotype opstilles en forsvarsregel. For overskuelighedens skyld opereres der med 

risikoneutrale og risikoaverse individer.54 I mere realistiske forhold vil der sjældent være 

parter, som er fuldstændig risikoneutrale og graden af risikoaversitet vil ofte være 

svingende og underlagt parternes mulighed for risikospredning. Antages det, at risikoen 

for en uventet hændelse er exogent givet, således at parterne ikke har indflydelse på 

hvorvidt hændelsen opstår med større eller mindre sandsynlighed og er begge parter 

risikoneutrale, er det ikke nødvendigt at opstille en forsvarsregel der hjælper til at fordele 

risikoen. Da parterne ikke har noget ønske om at fordele risikoen, idet ingen af dem har 

noget imod at påtage sig den, er det således lige meget hvem der rent faktisk bærer den 

og valget af de forskellige forsvarsregler er derfor ubetydeligt. 55  

Er kun den ene part risikoavers og risikoen således kan betragtes som unilateral risiko – 

defineret ved, at den ene part er risikoavers og den anden part, uanset om denne 

repræsenterer løftegiver eller -modtager er risikoneutral – skal risikoen fordeles til den 

                                                
54 Hondius 2010;31 
55 Hondius 2010;31 
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risikoneutrale part. Såfremt løftemodtager er risikoavers vil dette tale for, at løftegiver 

skal bære risikoen. I dette tilfælde skal reglen opstilles således, at løftegiver intet forsvar 

har og på den måde er løftegiver bundet af sin kontraktuelle forpligtelse.  

Såfremt risikoen er bilateral, altså hvis begge parter er risikoaverse skal der være en delt 

forsvarsregel, dvs. begge parter bærer risikoen for den uventede økonomiske byrde.56 

Dette er i høj grad den mest realistiske forudsætning, da man bør forvente en eller anden 

grad af risikoaversitet fra begge parters side. I dette tilfælde er modellen forholdsvis 

upræcis ift. hvordan denne regel rent faktisk skal konciperes, idet en delt risikofordeling 

kan tage mange former og indholdet af reglen, kan derfor være relativt komplekst. Jeg vil 

nedenfor give en simpel forklaring på, hvordan parterne rent praktisk kan forholde sig til 

den relative risikofordeling og hvordan de mindsker den økonomiske byrde. En simpel 

regel vil ligeledes mindske omkostningerne til koncipering, da den hurtigt skaber 

overblik over de økonomisk konsekvenser parterne kan forvente i tilfælde af, at reglen 

aktiveres i kontraktforholdet. Reglen må her være afhængig af parternes indbyrdes 

risikoaversitet samt deres mulighed for diversifikation eller forsikring. Initialt bør den 

part der er den økonomisk optimale risikobærer have risikoen og efterfølgende bør denne 

økonomiske byrde fordeles mellem parterne ift. den relative risikoaversitet. Dette gøres 

rent praktisk ved, at den optimale risikobærer kompenseres økonomisk i henhold til 

fordelingen, af den anden part. Her forudsættes det dog, at den økonomiske byrde 

forholdsvist præcist kan estimeres af parterne ex post – endvidere at de kan blive enige 

om den relative fordeling.  

 

2.2.4.3 Risikoallokering som signaleringsmekanisme 

Den næste økonomiske funktion i modellen forholder sig til hvordan der kan opstilles en 

regel der giver parterne incitamenter til at afsløre privat information vedrørende estimat 

af sandsynligheden for indtrædelsen kontraktuel frustration og de økonomiske 

konsekvenser forbundet hermed. I modellen bruges graden af løftegivers vilje til at påtage 

sig erstatningsansvar som et signal om hans opfattelse af sandsynlighed for kontraktuel 
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frustration.57  Logikken her må derfor være, at des større erstatningsansvar løftegiver vil 

påtage sig, desto mindre må sandsynligheden for kontraktuel frustration være. 

Spørgsmålet er blot om dette er et pålideligt signal der giver løftemodtager valid 

information? Logikken her svarer til løsningen på et problem på brugtvognsmarkedet 

analyseret af George Akerlof i hans artikel fra 1970 – A Market for Lemons. Her kan 

man imødegå et markedssammenbrud ved at stille en økonomisk garanti for sit produkt.58 

Herved kan løftegiver give et pålideligt signal, da sælgere med dårlig kvalitet ikke vil 

stille en garanti velvidende, at den træder i kraft og de bliver økonomiske ansvarlige. 

Løftegivere der således gerne vil stille en garanti sender derfor et pålideligt signal om 

deres produktkvalitet. Logikken kan overføres til kontraherende parter i forholdet til 

signalering af information om sandsynlighed for kontraktuel frustration.  

 

Der er i modellen taget udgangspunkt i, at parterne er risikoneutrale således, at reglen 

udelukkende har indflydelse på parternes vilje til at afsløre privat information og ikke 

bliver influeret af parternes ønsker ift. den økonomiske funktion risikoallokering.  

Det antages, at løftegiver besidder privat information vedrørende sandsynligheden for 

kontraktuel frustration, hvilket sagtens kan være tilfældet, da det ofte vil være den 

præsterende part der besidder information omkring interne forhold, der kan påvirke denne 

sandsynlighed.59 Der er således tale om et tilfælde af asymmetrisk information hvor den 

ene part besidder mere præcis viden end den anden. I teorien er der to vigtige pointer ift. 

signalering af type. For det første skal det være i den vidende parts interesse at signalere 

sin type, og for det andet skal signalet være pålideligt.60 Såfremt løftegiver har en 

forventning om en lav sandsynlighed for kontraktuel frustration, er han en god 

kontraktpart, idet sandsynlighed for opfyldelse er større. Han har derfor en stor interesse i 

at afsløre denne information for løftemodtager. Omvendt hvis han forventer stor 

sandsynlighed for kontraktuel frustration, vil han helst skjule denne information og lyve 

                                                
57 Hondius 2010;32 
58 Dutta 1999;392 
59 Hondius 2010;32 
60 Dutta 1999;384 
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om sin type, i håbet om at kunne høste en større gevinst. Dette kan illustreres med 

følgende eksempel og er således mit bidrag til en yderligere præcisering af modellen: 

 

Lad os antage, at der eksisterer to parter – løftegiver og løftemodtager, og de kan enten 

vælge at acceptere eller afslå en given kontrakt.  

Deres respektive profit eller tab, afhængig af deres valg, er skrevet i figur 2.1 nedenfor. 

Den første værdi referer til løftemodtagers profit og den anden værdi til løftegivers 

(såfremt værdien er negativ, er der således tale om et tab). Derudover eksisterer der to 

typer af løftegiver, A og B, hvor der henholdsvis er høj sandsynlighed og lav 

sandsynlighed for kontraktuel frustration. Løftegiver besidder information om sin egen 

type, som han kan vælge at afsløre eller holde hemmelig. Såfremt der er fuld information, 

ved løftemodtager hvilken type han kontraherer med og kan således tage det med i sine 

betragtninger om, hvorvidt han bør indgå kontrakten eller ej. Af nedenstående eksempel 

kan det ses, at såfremt der er tale om løftegiver A med høj sandsynlighed for kontraktuel 

frustration (figur 2.1a) vil det ende med at kontrakten bliver afslået og ligevægten ender i 

payoff 0,0. Er der derimod tale om type B (figur 2.1b), vil kontrakten blive accepteret og 

ligevægten ender i 5,5. 

Figur 2.1a  Figur 2.1b 

Løftemodtager 

/ Løftegiver 

Accepter 

kontrakt 

Afslå 

kontrakt 

 Løftemodtager 

/ Løftegiver 

Accepter 

kontrakt 

Afslå 

kontrakt 

Accepter 

kontrakt 
-6,4 -1,0 

 Accepter 

kontrakt 
5,5 -1,0 

Afslå kontrakt 0,-1 0,0  Afslå kontrakt 0,-1 0,0 

Type A: Høj sandsynlighed for frustration  Type B: Lav sandsynlighed for frustration 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Hvis det antages, at løftemodtager ikke ved hvilken type han kontraherer med, altså et 

tilfælde med asymmetrisk information, vil han ikke kunne afgøre hvorvidt han skal 

acceptere kontrakten eller ej. Det antages, at løftegiver er af typen A med 



 
 
 
 

39 

39 

sandsynligheden 

€ 

pa = 0,5  hvor 

€ 

0 ≤ pa ≤1 og han er af typen B med sandsynligheden 

€ 

pb = (1− pa ) = 0,5 .  

Ydermere er løftemodtagers indkomst betegnet 

€ 

i .  
 

Løftemodtagers forventede profit ved accept af kontrakten er således: 

 

€ 

π LM = paia + pbib = (0,5 ×−6) + (0,5 × 5) = −0,5  

 

Afslår løftemodtager kontrakten vil profitten være 

€ 

π LM = 0. Løftemodtager vil derfor i 

alle tilfælde vælge at afslå kontrakten, da hans forventede profit således er større end hvis 

han vælger at acceptere kontrakten.  

Såfremt løftegiver er af typen B er det således dennes interesse at signalere hans type til 

løftemodtager ellers vil han aldrig indgå kontrakten og begge parter går glip af en profit 

på 

€ 

π LM = π LG = 5. Det er dog vigtigt, at det signal type B sender er troværdigt og på den 

måde ikke kan kopieres af type A. Et signal til løftemodtager kunne være, at løftegiver 

indvilliger i at betale erstatning såfremt frustration indtræder. Lad os antage at såfremt 

der er tale om type A indtræder frustration med sandsynligheden 

€ 

pa = 0,5 hvor 

€ 

0 ≤ pa ≤1 

og med sandsynligheden 

€ 

(1− pa )indtræder der ikke frustration.  

Har vi med type B at gøre indtræder frustration med sandsynligheden 

€ 

pb = 0,1 hvor 

€ 

0 ≤ pb ≤1  og med sandsynligheden 

€ 

(1− pb ) indtræder der ikke frustration.  

Det antages ydermere at der tilbydes en erstatning 

€ 

E = 5 i tilfælde af frustration. Dette 

svarer i modellens terminologi til ingen forsvarsregel, da løftegiver herved bærer den 

fulde økonomiske byrde ift. erstatning som følge af kontraktuel frustration.  

Hvis man som type A vælger at lyve og sende samme signal som type B vil dennes 

forventede profit være:  

 

€ 

π a = (1− pa )ia − paE = (0,5 × 4) − (0,5 × 5) = −0,5  

 

hvorimod type B har følgende profit: 
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€ 

π b = (1− pb )ib − pbE = (0,9 × 5) − (0,1× 5) = 4  

 

Dette er således et troværdigt signal da det ikke vil kunne betale sig for type A at tilbyde 

en erstatning på , da han således vil lide et tab. Løftemodtager kan derfor roligt 

indgå en kontrakt med en part der tilbyder en erstatning på , da signalet herved er 

troværdigt, og løftegiver således er den type han giver udtryk for at være.  

Løftemodtagers profit er: 

 

€ 

π LM = (1− pb )ia + pbE = (0,9 × 5) + (0,1× 5) = 5  

 

Dette betyder at løftemodtager vil godtage kontrakten da hans profit herved er positiv. 

 

Herved har man gennem en kontraktbestemmelse om erstatningsudbetaling allokeret 

risikoen hos løftegiver og gennem risikoallokering, netop skabt et incitament til frivilligt 

at afgive information om hvilken type han er. Hertil er dog det forbehold, at såfremt 

løftegiver ikke er den optimale risikobærer vil det være uhensigtsmæssigt at lade ham 

påtage sig risikoen gennem garantistillelse. Signalering kan derfor komme i konflikt med 

det økonomiske efficiente valg. 

 

Løftemodtager kan ligeledes besidde privat information. Denne information kan bestå af 

en viden om størrelsen på den økonomiske byrde, som løftemodtager pådrager sig, som 

følge af kontraktuel frustration. Det er nemt at forestille sig en lille leverandør af 

tjenesteydelser der modtager et løfte om fremtidige ordrer og er afhængig få klienter, at 

denne er meget sensitiv overfor et kontraktbrud da en stor del af det økonomiske 

grundlag kan være bundet op på disse specifikke klienter. Derimod vil en større 

leverandør måske have en tilsvarende større klientbase hvor risikoen kan spredes og vil 

således ikke i så høj grad blive berørt af et kontraktbrud når man tager hele 

kontraktporteføljen i betragtning. Løftemodtagere kan således bestå af forskellige typer 

med forskellige forbehold for risiko. Hvis løftegiver ikke har information til rådighed om 
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løftemodtagers type, vil han således tilbyde en kontrakt med dertil hørende 

risikoallokering på baggrund af et vægtet gennemsnit.61 Hvis løftemodtager er i den 

risikosensitive gruppe, vil kontrakten således ikke kunne give tilstrækkelig dækning for 

den formodede risiko, og kontrakten vil blive afslået. På den anden side vil 

løftemodtagere med lav sensitivitet overfor risiko få for meget beskyttelse ift. hvad de 

ønsker. Modellen er ikke helt klar om sine antagelser her, men jeg vil antage, at 

risikodækningen i kontrakten bliver pålagt løftemodtager i form af et risikotillæg der 

bliver lagt oven i prisen, hvilket betyder, at de rent faktisk selv betaler for 

risikodækningen. Herved vil løftemodtagere med lav sensitivitet overfor risiko afslå 

kontrakten, da de finder den for dyr og således ikke vil betale det ekstra risikotillæg, der 

bliver pålagt prisen. En måde parterne kan imødekomme denne asymmetriske 

information vedrørende løftemodtagers risikosensitivitet er, hvis de kan fravige 

forsvarsreglen og forhandle en rabat på kontrakten i stedet. På den måde vil den 

risikosensitive løftemodtager beholde en forsvarsregel, der giver erstatning i tilfælde af 

kontraktuel frustration og løftemodtager med lav risikosensitivitet foretrække en rabat 

frem for en forsvarsregel.62 Således vil løftemodtager selv bære den fulde risiko for 

kontraktuel frustration til fordel for en her og nu rabat i kontrakten. 

 

Der er nu set på unilateral privat information hos parterne, men ofte vil begge parter 

besidde privat information, betegnet bilateral privat information.63 I dette tilfælde kan 

man forestille sig at begge parter besidder privat information af typerne eksemplificeret 

ovenfor. Løftegivere vil således være sammensat af typer med forskellige forventninger 

til indtrædelse af kontraktuel frustration og løftemodtagere vil bestå af typer med 

forskellig sensitivitet overfor tab. Modellen giver intet direkte svar på en eksplicit 

kontraktuel løsning, men argumenterer for at en Pareto64 optimal matching af forskellige 

                                                
61 Hondius 2010;33 
62 Hondius 2010;33 
63 Hondius 2010;34 
64 Pareto optimalitet fremstilles i litteraturen som den ligevægtssituation hvor ingen af parterne i et 
handelsforhold, kan stilles bedre uden at den anden stilles værre. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for 
den økonomisk mest effeciente ligevægt, men har karakter af en situation der ikke kan fraviges pga. af den 
ene parts modvillighed.  
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typer løftegivere og -modtagere vil imødegå informationsproblemerne.65 Hermed vil 

løftemodtagere forlange forskellige forsvarsregler og således signalere deres individuelle 

risikoprofiler. Løftegivere vil gennem tilbud af forskellige forsvarsregler signalere deres 

private information om sandsynligheden for kontraktuel frustration. I ligevægten vil 

løftemodtagere med stor risikovillighed indgå kontrakt med løftegivere med stor 

sandsynlighed for frustration. Omvendt vil løftemodtagere med lav risikovillighed indgå 

kontrakt med løftemodtagere med lav sandsynlighed for frustration. Hvis der skal opnås 

en teoretisk perfekt ligevægt i ovenstående eksempel, er det dog nødvendigt at antage en 

perfekt verden hvor al signalering kan observeres og blive opfattet i overensstemmelse 

med hensigten.66 Jeg er umiddelbart skeptisk overfor en sådan idealisering, men finder 

dog mekanismen brugbar til en tilnærmet ligevægt, da jeg mener, at en del signalering vil 

kunne blive afkodet og brugt til at skabe kontraktindgåelser med matchende typer som 

beskrevet ovenfor.  

 

2.2.4.4 Risikoallokering og incitamenter 

I tredje og sidste del af modellen forudsættes det, at der eksisterer en indogent givet 

risiko. Dvs. parterne har gennem deres adfærd og indsats mulighed for at påvirke de 

økonomiske omkostninger når kontraktuel frustration opstår. Eksempler herpå kan være, 

at løftegiver i en kontrakt vedrørende successiv levering af en given vare opretholder en 

større lagerkapicitet end nødvendigt, for at imødegå hans egen underleverandørers 

manglende levering af eksempelvis delkomponenter eller halvfabrikater der indgår i 

produktionen af en given vare. Herved kan leveringen fortsætte fremadrettet og er således 

ikke lige så sårbar overfor forhold, der ligger uden for løftegivers indflydelse. De 

økonomiske funktioner yderligere præsenteret i modellen, henholdsvis risikoallokering 

og indsamling af information, har ikke indflydelse på valget af forsvarsregel i denne 

forbindelse. Hvorledes reglen har indflydelse på parternes incitamenter skal derfor 
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udelukkende ses ift. den enkelte økonomiske funktion.67 Valget af forsvarsregel vil 

således ikke være i konflikt med valg foretaget ifm. de andre funktioner. 

Modellen forklarer 3 forskellige scenarier på baggrund af parternes mulighed for at 

influere omkostningerne ved kontraktuel frustration. For det første kan der være et 

tilfælde med unilaterale incitamenter, hvor kun løftegiver har indflydelse på 

omkostningerne ved kontraktuel frustration og for det andet, tilfældet hvor løftemodtager 

er den eneste der kan influere. Tredje scenarie er et kombineret tilfælde, hvor begge 

parter gennem deres adfærd kan have indflydelse på omkostningerne.68  

I alle tilfælde med indogent givet risiko, kan risikoallokering fungere som den 

incitamentsgivende mekanisme. Det er således den part, der har aktiv mulighed for at 

ændre på udfaldet ved påvirkning af de økonomiske omkostninger, der bør bærer 

risikoen. Dette er også en meget intuitiv mekanisme idet den givne part, der gennem sin 

indsats kan påvirke omkostningerne, bør bære de økonomiske konsekvenser. Såfremt 

risikoen påhviler løftemodtager (der ikke gennem sin indsats kan påvirke 

sandsynligheden) undermineres løftegivers incitamenter til at give den optimale indsats.  

I tilfælde af bilaterale incitamenter, hvor både løftemodtager og -giver gennem deres 

adfærd og indsats kan påvirke omkostningerne ved kontraktuel frustration, vil det være en 

kombination af de 2 førnævnte tilfælde af unilaterale incitamenter. Såfremt man ex. post 

kan observere, hvorledes en given sandsynlighed for en hændelse kan henføres til den ene 

eller den anden parts adfærd eller mangel på samme, vil det være muligt at pålægge den 

økonomiske byrdeden part, der bedst muligt gennem sin adfærd kunne imødekomme 

risikoen, .69 De bilaterale incitamentsproblemer kan således betragtes som summen af de 

unilaterale incitamentsproblemer, såfremt og kun såfremt, at man ex. post kan identificere 

hvilken parts adfærd, der bedst reducerer sandsynligheden for hændelsens indtræden.70 I 

en mere realistisk verden vil det ofte være svært at reducere bilaterale 

incitamentsproblemer til summen af to unilaterale incitamentsproblemer, og modellen 

giver derfor ikke meget svar på hvordan parterne rent faktisk skal designe deres kontrakt 
                                                
67 Hondius 2010;34 
68 Hondius 2010;34 
69 Hondius 2010;35 
70 Hondius 2010;34 
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mht. til risikoallokering som løsning på moral hazard problemer. Der kan således ikke 

opstilles en enkelt forsvarsregel til løsning af problemet, men en næstbedst løsning vil 

være delvise forsvarsregler, der efterlader parternes incitamentsstruktur delvist i 

overensstemmelse.71 Igen er modellen ikke helt præcis i sit forklaringsindhold og formår 

ikke at præcisere hvad dette indebærer. 

 

Der er gennem den PA- og spilteoretiske analyse, vurderet hvilke risici der kan være 

forbundet med kontrakten. På baggrund af forskellige antagelser om parterne, samt 

gennem forskellige mekanismer er det blevet vurderet hvordan man bør allokere risiko i 

ønsket om at minimere den økonomiske byrde ved kontraktuel frustration og 

agentomkostningerne herved. Disse løsninger er dog stærkt stiliseret ift. nogle forholdsvis 

svært implementerede forudsætninger om både individet og den omverden de agerer i. 

Her tænker jeg særligt på antagelser om risikoneutralitet der sjældent forekommer i 

praksis. Ikke desto mindre tjener analysen og anvendelse af teorierne et godt formål, idet 

løsningerne i et vist omfang eksplicit kan bringes i anvendelse i kontrakten og kan udgøre 

fundamentet i kontraktrelationen. Det er min overbevisning, at disse mekanismer ikke 

kan stå alene for at forklare den fulde kontraktrelation og de mekanismer der styrer 

parternes indbyrdes kontraktuelle adfærd. Jeg vil derfor nu vende blikket mod de 

implicitte dimensioner i kontrakten og se på de faktorer og kontraktuelle normer, der 

karakteriserer den relationelle kontraktteori. Jeg vil derigennem søge at komplementere 

PA- og spilteoriens noget stiliserede forudsætninger og udfylde disse med rationaler fra 

RKT. 

 

2.3 Den relationelle tilgang 

Først og fremmest mener jeg, at RKT hovedsageligt er funderet i en overordnet 

normstruktur der fastholder parterne i et bestemt adfærdsmønster. Analysen tager derfor 

sit udgangspunkt i hvorledes disse normer aktiveres i kontraktrelationen og hvorledes 
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kontraktparterne bevidst kan lade kontrakten bero på en fælles forståelse af disse normer 

og deres evne til at styre eller undgå konflikter. 

 

2.3.1 Den moderne kontraktrelation 

Først vil jeg i det følgende belyse kontraktens kompleksitet i den moderne 

kontraktrelation som ifølge Macneil udgør 12 forskellige faktorer.72 Herved er det muligt 

at vurdere den eksplicitte kontrakts svagheder og skabe grundlaget for hvorledes den kan 

komplementeres vha. normstrukturen i den relationelle kontraktteori. 

 

2.3.1.1 Personlige relationer 

Personlig relation er kendetegnet ved at være formel som uformel, og kommunikationen 

mellem parterne er en stor del af kontraktrelationen.73 Jeg mener derfor, at parterne 

herigennem har mulighed for at berige sig med andre værdier end den direkte 

økonomiske gevinst ved samarbejdet. Dette argument støttes af Macneil, der mener, at 

parterne ikke er begrænset til at opnå tilfredsstillelse af udelukkende økonomisk karakter, 

men ligeledes opnår udbytte ved andre elementer af relationen gennem social 

tilfredsstillelse.74 Ud fra denne faktor vil der således kunne afledes, at parterne i en 

kontraktrelation kan have andre ønsker i relationen end den rene økonomiske gevinst. 

Den økonomiske gevinst er dog stadig af betydning, da det må antages, at det samlede 

kontraktuelle overskud der skal deles mellem parterne, er fundamentet for, at to 

professionelle kontraherer.  

Den personlige relation er samtidig kendetegnet ved at være unik og svær at imitere – 

således kan det være vanskeligt at opnå den samme relation og den tilknyttede nytte, hvis 

kontrakten brydes og en ny kontraktpart skal findes. Det kan således være 

omkostningsfuldt at bryde med en kontraktpart for så at skulle starte forfra med en ny. På 

den måde fordres parterne til at fastholde kontraktrelationen, med ”truslen” om, at skulle 

                                                
72 Macneil 1980;21 
73 Macneil 1980;13 
74 Macneil 1980;13 



 46 

pålægges en ny investering ved tilrettelæggelse af udskiftning af en eksisterende 

kontraktpart. 

 

2.3.1.2 Involverede parter 

Ofte vil moderne kontraktrelationer indeholde mange parter, idet hele samfundet kan 

blive involveret i forholdet og udvekslingen af ydelser.75 Dette medfører en øget 

kompleksitet i kontraktforholdet og vanskeliggøre kontrakter af ren diskret karakter. 

Såfremt flere parter kontraherer, vil det være vanskeligt for parterne at holde styr på alle 

de incitamentsproblemer, der herved opstår og komplicere derfor i høj grad anvendelsen 

af en diskret tilgang til kontraktdannelsen.  

 

2.3.1.3 Måling og specifikation  

I moderne kontraktrelationer er der høj grad af måling og specifikationskrav, som 

anvendes til at allokere penge og ydelser mellem parterne.76 Dog anvendes 

allokeringsmekanismer som tillid opnået gennem social solidaritet også mellem parterne. 

Det er under iagttagelse af økonomisk efficiens, hvorvidt man vælger den ene mekanisme 

frem for den anden.77  Her vil jeg dog advokere for, at en kombination af disse i visse 

tilfælde er at foretrække, alt afhængigt af kompleksiteten af både relationen og 

transaktionen. Ses der eksempelvis på arbejdskraft, er dette som regel yderst specifikt 

målt – især hvis der er tale om timelønnet arbejde. Her vil der være en fast rate for hver 

times arbejde ydet. Dog vil der i sådan en konstellation også være brug for tillid med 

kontraktparterne, da en ting er måling af arbejdstid, men en anden er den effektive 

arbejdstid, hvilket kan være svært og omkostningsfuldt at overvåge som diskuteret 

ovenfor ifm. moral hazard og overvågningsomkostninger. Man bør derfor gennem tillid 

forvente, at løftegiver yder den reelle indsats der forventes af løftemodtager. Samme 
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intuition gælder i den situation, hvor den ene part gennem sin indsats kan influere 

omkostningerne ved kontraktuel frustration. 

 

2.3.1.4 Kilder til kontraktuel solidaritet 

Der skelnes i mellem interne og eksterne kilder til solidaritet. De interne kilder skabes af 

kompleksiteten af den fælles afhængighed i relationen og indeholder både sædvaner og 

kutymer, men har også karakter af stærke juridiske elementer.78 I teorien udspringer disse 

stærke juridiske elementer i høj grad af måling og specifikation. Min påstand er således, 

at grundet den præcision der kræves i netop den faktor i den kontraktuelle relation, bliver 

parterne nødt til internt i forholdet, at søge støtte gennem de juridiske regler der omhylder 

kontraktforholdet. Derfor bliver den juridiske ramme hvori parterne bevæger sig, i sig 

selv en kilde til den interne solidaritet. Nærmere betegnet bliver den eksterne kilde – 

loven – til en intern kilde ift. den solidaritet der opstår mellem parterne. Den relationelle 

kontrakt er modsat den diskrete kontrakt, karakteriseret ved solidaritet mellem 

kontraktparterne og dette skaber grundlag for at lade denne udfylde elementer i 

kontrakten, hvor eksplicit koncipering er svær at implementere. 

 

2.3.1.5 Begyndelse, varighed og ophør 

Den moderne kontraktrelation er karakteriseret ved at være vedvarende og uden skarpe 

grænser for relationens start og ophør. Dog kan der være specifikke ting i kontrakten med 

skarpere grænser. Dette kan eksempelvis være deadlines i en successiv levering, hvor 

varigheden mellem hver enkelt levering er underlagt strenge tidsrammer og herved er 

delopfyldelse af kontrakten skarpt opdelt, men selve kontraktens endelig ophør kan være 

karakteriseret ved mere flydende grænser og eventuelt være afhængig af succesfuld 

genforhandling.79 Varighed og ophør af kontrakten er således en uhåndgribelig størrelse 

og kan for så vidt fortsætte i det uendelige, hvis parterne kan blive ved med at 

genforhandle. 
                                                
78 Macneil 1980;23 
79 Macneil 1980;15 
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2.3.1.6 Planlægning 

Det er evident, at der vil være en omfattende planlægning i den længerevarende 

kontraktlige relation og dette består af flere vigtige elementer. Pga. tidsperspektivet i 

relationen vil der være mange faktorer, der kan ændre sig undervejs og meget specifik 

planlægning omkring kontraktens genstandsfelt vil være svær at udføre, hvorfor parterne 

også bør koncentrere sig om processerne omkring hvorledes disse håndteres. Ifølge 

Macneil vil parterne i komplekse relationer således være mere orienteret om selve 

processen.80 Af sagens natur vil det være svært at forudse enhver hændelse og parterne er 

bevidste om, at dele af kontrakten nødvendigvis må blive efterladt mangelfuld. Som følge 

af den mangelfulde kontrahering vil kontrakten være efterladt med en masse stiltiende 

forventninger mellem parterne.81  

I og med der er tale om relationer med stor kompleksitet, er det også nødvendigt, at der er 

høj grad af deltagelse fra parterne. Dertil kommer løbende forhandlinger og tilpasninger 

under kontraktens levetid. Grundet kompleksitet er det ikke muligt, at inkorporere alle 

tænkelige situationer, hvorfor genforhandlinger og tilpasninger er en naturlig del af den 

fremtidige relation.82 Sidst, men ikke mindst vil der være elementer af kontrakten, hvor 

parterne nødvendigvis vil være bundet af deres planlægning, men pga. kompleksiteten og 

behovet for fleksibilitet kan ikke alt i kontrakten binde parterne juridisk. Dette efterlader 

dog en problematisk situation, da de herved vil have mulighed for at trække sig tilbage 

fra kontraktforpligtelsen grundet manglende juridiske bindinger.83 

 

2.3.1.7 Fremtidigt samarbejde 

Modsat den diskrete kontrakt vil parterne i den kontraktlige relation ofte indgå i 

fremtidige samarbejder for at opfylde kontrakten.84 Efter min overbevisning kræver et 
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fremtidigt samarbejde løbende justeringer og forventningsafstemninger. Dette efterlader 

samme problemstilling som ved planlægningen, da det kræver meget fleksibilitet og 

vanskeliggører et fuldstændigt overblik over processen. Her skaber kompleksiteten 

ligeledes et behov for at orientere sig om processen for forhandlingerne om samarbejdet 

da manglende viden herom kan skabe komplikationer i et fremadrettet perspektiv. 

 

2.3.1.8 Allokering af gevinster og byrder85  

Den moderne kontraktrelation er kendetegnet både ved en skarp opdeling af gevinster og 

byrder, men også af en fælles deling.86 Dette efterlader mig med et indtryk af en faktor 

kendetegnet ved en høj grad af eksplicitet, da det må være forbundet med stor usikkerhed 

og potentielt samarbejdsnedbrud at lade så essentielle parametre være overladt til 

solidariske fordelingsmekanismer.87 Jeg vil derfor påstå at netop inden for allokering af 

gevinster og byrder eksisterer der en vis svaghed i den relationelle teori, idet 

konstaterbare gevinster og byrder for så vidt muligt eksplicit bør allokeres mellem 

parterne. Der hvor jeg umiddelbart finder dennes styrke er ift. uventede omstændigheder. 

Netop grundet det uhåndgribelige og svært konstaterbare ved sådanne omstændigheder, 

er det svært eksplicit at fordele byrden ex ante. Derfor bør parterne i stedet fokusere på 

eksplicit at indskrive i kontrakten hvordan processerne om en ex. post fordeling af byrder 

bør håndteres.  

 

2.3.1.9 Forpligtelser 

De forpligtelser parterne påtager sig stammer til dels fra den kontraktlige obligation i 

form af det eksplicitte løfte stipuleret i kontrakten, men også mere implicit fra selve 

                                                
85 Jeg vil her gøre opmærksom på, at til trods for denne faktors fokus på både gevinster og byrder, vil jeg i 
tråd med den afhandlings afgrænsede analyseområde udelukkende fokusere på hvorledes kontraktparterne 
bør håndtere byrder, jf. afsnit 1.3 
86 Macneil 1980;27-28 
87 Jeg er af den overbevisning, at tillid som allokeringsmekanisme – tidligere nævnt under faktoren 
specifikation og måling – ikke er tilstrækkelig til fordeling af ex. ante konstaterbare byrder. Dette værende 
eksempelvis en produktionsvirksomheds håndtering af reklamationer – en byrde som med rimelighed kan 
forventes af virksomheden og derfor eksplicit skal fordeles i kontrakten.  
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relationen.88 Macneil præciserer ikke nærmere hvad dette specifikt indebærer når han 

nævner forpligtelser der stammer fra selve relationen. Jeg vil dog formode, at loyalitet er 

et nøglebegreb her. Parternes loyalitetsforpligtelse og de nærmere definerede rammer for 

begrebet, formodes her vanskeligt implementeret eksplicit i kontrakten, hvorfor 

forståelsen af begrebet bør dannes på baggrund af mere almindelige betragtninger i 

samfundet, da samfundet som institution er skabende for enkeltindividers antagelser om 

loyalitetsbegrebet89.  

 

2.3.1.10 Transferabilitet 

Grundet relationens natur og enestående karakteristika, kan den kontraktuelle relation ,og 

de goder der er tilknyttet som udgangspunkt være ganske vanskelige at overføre til et 

andet forhold.90 Det er dog ikke utænkeligt, at den moderne kontraktrelation kan 

overføres, men det vil næppe kunne gøres i komplet form.91 Afhængig af kompleksiteten 

og længden af relationen mener jeg, at det vil være forbundet med betydelige 

omkostninger for parterne at imitere samarbejdet og såfremt det forsøges må man 

forvente, at relationen næppe vil blive helt identisk. Det er derfor vigtigt for parterne, 

nøje at overveje de omkostninger der kan være forbundet med at bryde et samarbejde, 

idet omkostningerne herved kan overstige dem forbundet med reetablering af relationen 

efter en tvist.  

 

2.3.1.11 Holdninger 

Den moderne kontraktrelation, grundet de mange faktorer den består af, vil ofte skabe en 

forstærket bevidsthed hos parterne om, at der er risiko for interessekonflikter. Konflikten 

opstår blandt andet grundet performance målinger, kompleks planlægning og den skarpe 

opdeling af gevinster og byrder. Til trods for disse interessekonflikter vil relationen 

ligeledes bære præg af et vist sammenhold mellem parterne. F.eks. kravet om fremtidigt 
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samarbejde, vil modsætningsvis, skabe en vis gensidig afhængighed blandt parterne. 

Heraf udspringer således sammenfaldende interesser mellem parterne.92 Et eksempel 

Macneil her bruger til illustration af denne pointe er overenskomstforhandlinger mellem 

arbejdsgiver og fagforbund.93 Her er parterne afhængige af hinanden, hvilket medfører, at 

fagforbundet ikke presser lønforhandlingerne så hårdt, at arbejdsgiveren drives til 

konkurs. Det er således i den fælles interesse at finde et lønniveau der tilfredsstiller 

lønmodtagerne samt giver arbejdsgiveren mulighed for et rimeligt afkast i sin 

virksomhed. 

Derudover arbejder Macneil med begrebet ”problemer” (min oversættelse) hvilket i min 

terminologi kan sidestilles med kontraktuel frustration. I den moderne relation, 

forbereder parterne sig på at der kan opstå ”problemer”.94 Macneil giver følgende 

beskrivelse: ”This awareness coupled with modern planning capabilities, often leads to 

extensive planning to deal with trouble when it occurs. This is planning beyond simply 

following internalization of norms, existing customs, existing laws, and the like”.95 

Parterne vælger, ifølge Macneil, således ikke kun at bero sig på at internalisere normer, 

kutymer, lov og lignende, men yder noget ”ekstra” når de skal forberede sig på 

håndteringen af disse problemer. Macneil er desværre ikke særlig opmærksom på at 

forklare hvad dette ”ekstra” indebærer og lader dette spørgsmål stå åbent. Efter min 

mening bør parterne minimere den ekstensive planlægning, da dette er forbundet med 

ekstra omkostninger. I stedet bør parterne, lade de relationelle mekanismer styre parternes 

loyalitet til at finde et kompromis ift. fordelingen af den økonomiske byrde.  

 

 

                                                
92 Macneil 1980;30-31 
93 Macneil 1980;30 
94 Macneil 1980;30 
95 Macneil 1980;31 
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2.3.1.12 Magt, hierarki og beføjelser 

Magt i moderne kontraktrelation defineres af Macneil som parternes mulighed for direkte 

eller gennem manipulation at påtvinge deres egne ønsker i kontraktforholdet.96  Ifølge 

Macneil er kilden til magt den indbyrdes afhængighed mellem parterne som opstår som 

konsekvens af øget specialisering og den efterfølgende kontraktdannelse, som gør den 

levedygtig.97 Specialisten tilegner sig magt i kontraktforholdet på den måde, at modparten 

bliver afhængig af et givent produkt eller ydelse, som skal leveres. 

Magten kan betragtes hierarkisk således, at vi har med en unilateral magt at gøre. Dette 

medfører at magtudøvelsen er fuldstændig ensidig og således udøvet over for den 

magtunderlegne part, uden denne på nogen måde gennem egen magtanvendelse kan 

afbalancere styrkeforholdet.  

Magt kan være givet eksplicit via kontrakten i form af beføjelser til den ene part, men 

også stamme fra mere implicitte forhold – eksempelvis fra det indbyrdes styrkeforhold i 

form af forhandlingsmagt.  

I juridisk terminologi vil magten mellem parterne præsentere sig i forholdet mellem en 

stærk og en svag part og har betydning for det relative styrkeforhold mellem parterne ifm. 

(gen)forhandling af en kontrakt. 

 

2.3.2 Kompleksiteten i den moderne kontraktrelation 

Med gennemgang af Macneils 12 faktorer til forståelse af den moderne kontraktrelation 

har jeg forsøgt at illustrere den udprægede kompleksitet kontraktparter står overfor i det 

moderne samfund. Kontraktdannelse i en så kompleks struktur som det moderne samfund 

efterlader kontraktparterne med en overordentlig byrde hvis alle tænkelige forhold, og 

fordeling af den tilknyttede risiko skal reguleres eksplicit i kontrakten.  Det må alt andet 

lige være nødvendigt at lade visse dele af kontraktrelationen være reguleret af 

normdannelse, der således frembringer den ønskede adfærd. Dette bringer mig til en 

analyse af hvordan parterne med udgangspunkt i RKTs normbegreb og tilknyttede 
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sanktioner kan søge at lade risikoallokering bero på de mere implicitte forhold i 

kontraktrelationen. 

 

Først og fremmest vil jeg se på omdømmeeffekter som sanktion – altså hvorledes et 

dårligt omdømme straffer løftebryder i kontraktforholdet og fastholder parterne til en 

overholdelse af normerne. Dette øger således troværdigheden for, at de kontraktuelle 

normer der ifølge Macneil eksisterer i kontraktdimensionen, netop kan aktiveres i 

relationen og på den måde frembringe den ønskede adfærd.  

 

 

2.3.3 Omdømmeeffekter som sanktion  

Min overordnede påstand er, at omdømmeeffekter kan virke som en valid økonomisk 

straf, der fastholder parterne til en bestemt adfærd. Jeg forudsætter dertil, at normbrud vil 

have en negativ effekt på omdømme og medføre en økonomisk straf. Ergo kan 

sanktionen bruges til, at få individet til at følge normen. 

Når omdømmeeffekter skal fungere effektivt som sanktion i ønsket om at fremavle en 

given adfærd, skal der tages højde for, at der rent faktisk er konsekvenser ved at handle 

på en given måde. I spilteoretiske termer er der tale om flerperioders spil således, at 

uønsket adfærd i en periode vil kunne straffes i en efterfølgende periode. På den måde vil 

truslen om en senere straf sørge for, at adfærden bliver opretholdt i henhold til normen.98 

Ligeledes er det vigtigt, at en given adfærd kan afkodes som stridende imod en given 

norm, og at denne adfærd tillige vil blive opdaget. På den måde vil parterne kunne straffe 

uønsket adfærd. Dette er ikke et fænomen der optager Macneil i særlig høj grad, da hans 

teori ikke beskæftiger sig med mekanismerne bag normoverholdelse. Det virker 

umiddelbart som om han antager, at hans normbegreber i kontraktrelationen overholdes 

per se uden at komme med nogen nærmere forklaring herom. Det er essentielt for brugen 

af omdømmeeffekter som straf for normbrud, at markedet hvori mekanismen ønskes 

aktiveret, vil straffe overtrædelse med efterfølgende fald i omdømme.  

                                                
98 Dutta 1999;230 
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2.3.3.1 Effekten af omdømmet 

Min analyse tager udgangspunkt i et empirisk studie af software produktion i Indien som 

er udarbejdet med det formål at undersøge omdømmeeffekter.  

Branchen er karakteriseret ved lang produktionstid og høj kompleksitet i slutproduktet 

således, at det ikke er muligt ex ante at stipulere en fuldendt kontrakt.99 Den er ligeledes 

kendetegnet ved, at omkostningerne ved produktionen overstiger det som oprindeligt var 

estimeret.100 Jeg vil i overensstemmelse med terminologien i denne afhandling opfatte 

disse omkostninger på samme vis som kontraktuel frustration. Kontrakter antages 

ligeledes at være svære at håndhæve grundet et dyrt juridisk system samt rettens 

problemer ved at pålægge omkostningerne den korrekte part, idet kontraktens indhold 

ofte er mangelfuldt grundet slutproduktets komplekse specifikationer.101  

 

Det er således grundet kontrakternes ufuldstændige karakter og den manglende juridiske 

styring, at behovet for omdømmeeffekter opstår som styringsmekanisme.102  

 

Studiet forholder sig til 2 forskellige ekstreme typer af kontrakter, en fast pris kontrakt, 

hvor løftegiver bærer hele risikoen og en tid og materiale kontrakt , hvor løftemodtager 

bærer hele risikoen. I og med samme kontrakt bliver brugt til at skabe incitamenter for 

begge parter, vil det ikke være muligt at indføre en 1. bedste løsning. Såfremt en fast pris 

kontrakt vælges skades løftemodtagers incitamenter, mens løftegivers incitamenter 

forholdes intakt. Det omvendte gælder en  tid og materiale kontrakt. Herved er det ikke 

muligt at indeholde en optimal incitamentsstruktur i kontrakten, idet parternes 

incitamenterne konflikter med hinanden.103 Dette er ligeledes i overensstemmelse med 

analysen vedr. parternes incitamenter til at minimere omkostningerne ved kontraktuel 

frustration, foretaget i afsnit 2.2.4.4. 

 

                                                
99 Banerjee & Duflo (2000;990). 
100 Banerjee & Duflo (2000;990). 
101 Banerjee & Duflo (2000;990). 
102 Banerjee & Duflo (2000;990). 
103 Banerjee & Duflo (2000;993). 
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Når en 1. bedste løsning ikke kan implementeres søges en 2. bedste løsning i form af 

kontraktuel styring bundet i normer, og repræsenterer således RKT’s komplementaritet til 

den eksplicitte kontrakt. Banerjee og Duflo arbejder ud fra en pålidelighedsnorm, hvilket 

medfører, at hvis overholdelse af normen skal iagttages gælder, at både løftemodtager og 

-giver selv afholder de ekstraomkostninger, der kan henføres til deres adfærd eller mangel 

på samme.104 Kontrakten tillægges funktionen at beskytte en pålidelig part mod en 

upålidelig part.  

Det antages at anlæggelse af sag hos domstolen har så store omkostninger, at såfremt 

stridigheder opstår, genforhandler parterne kontrakten.105 Ved denne genforhandling 

fordeles  ekstraomkostningerne ved kontraktuel frustration mellem parterne. Det er 

vigtig, i genforhandlingssituationen at iagttage fordelingen af omkostningerne, da man 

ellers risikere at skabe ændrede incitamenter for parterne i den videre kontraktrelation, 

end parterne oprindeligt har ønsket. Det sker pga. risikofordelingen, til trods for, at den 

skaber stridende incitamenter for parterne, har en incitamentsfunktion og denne balance 

kan således blive ændret fremadrettet. 

 

Dette leder mig til en redegørelse for hvilken betydning omdømmet, ifølge Banerjee og 

Duflo, har for parternes adfærd og hvilken følgevirkning et godt omdømme kan have rent 

økonomisk. Som før nævnt eksisterer der 2 typer af kontrakter der afhænger af hvem der 

bærer risikoen. Undersøgelsen viser, at virksomhedens omdømme hænger statistisk 

sammen med hvilken type kontrakt der bliver aftalt mellem parterne.106 Såfremt 

virksomheden har et godt omdømme dominerer tid og materiale kontrakter.107 Det gode 

omdømme gør således, at løftemodtager påtager sig en større del af risikoen for 

omkostningerne. Derudover viser undersøgelsen, at de totale ekstraomkostninger der 

opstår i kontrakterne er proportionelt faldende med løftegivers gode omdømme.108 Dette 

formoder jeg ikke er i direkte tilknytning til omdømmet, men er pga., at løftegivere med 

                                                
104 Banerjee & Duflo (2000;993). 
105 Banerjee & Duflo (2000;994). 
106 Banerjee & Duflo (2000;1004). 
107 Banerjee & Duflo (2000;1004). 
108 Banerjee & Duflo (2000;1005). 
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dårligere omdømme har et dårligere samarbejde med deres kunde og grundet 

misforståelser, dårlig kommunikation om produktspecifikke ønsker mv. Dette medfører 

efterfølgende øgede omkostninger. Undersøgelsen antager i den sammenhæng at der 

eksisterer 3 kilder til et godt omdømme. Først og fremmest kan det gode omdømme opstå 

som følge af, at parterne har samarbejdet før og i den forbindelse agerer pålideligt overfor 

hinanden. Dette understøtter det økonomiske rationale der kan være i at indgå i 

relationsbevarende tiltag. Dernæst har virksomhedens alder betydning for omdømmet, da 

det formodes at upålidelig adfærd vil blive offentligt kendt, og disse virksomheder 

således vil blive drevet ud af markedet.109  Denne selektionsproces sikrer, at ældre 

løftgivere (og -modtagere) typisk vil være mere pålidelige og have et bedre omdømme.110 

Dette støttes tillige af undersøgelsen af hvilke typer kontrakter og hvor store dele af 

omkostninger der bæres i forhold til virksomhedens alder, jf. bilag 1+2. Her viser det sig, 

at jo ældre virksomheden er, des mere dominerende er tid og materiale kontrakter, 

hvilket er de kontrakter der pålægger løftemodtager risikoen. Samtidig ses det ligeledes at 

jo ældre virksomhederne er, des færre af de samlede omkostninger afholdes af disse.  

Sidst kan virksomhederne opnå godt omdømme gennem certificering – en given standard 

der kan påvises overholdt i forbindelse med ifm. produktionen. Jeg vil dog ikke komme 

nærmere ind på denne, da dette er en specifik certificering for indisk softwareindustri og 

således ikke relevant for den mere generelle tilgang til omdømme i denne afhandling. 

 

Tilsyneladende er løftegivers omdømme påvirket af hvorledes løftemodtager opfatter 

sandsynligheden for normoverholdelse og udfaldet af risikodeling ved genforhandlinger. 

Dertil vil virksomheder med et dårligere omdømme blive straffet rent økonomisk gennem 

større pålagt risikoandel i kontrakten samt større uforudsete omkostninger.  

 

Jeg vil derfor antage at omdømmet for virksomheden er af betydning for dens eksistens 

og mulighed for at fortsætte sin forretning på et vedvarende grundlag. Derfor virker det 

                                                
109 Banerjee & Duflo (2000;994). 
110 Banerjee & Duflo (2000;994). 
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plausibelt at antage, at virksomheden vil blive påført økonomiske omkostninger ved 

normbrud pga. de medfølgende omdømmeeffekter.  

 

Jeg vil med dette in mente fortsætte min analyse af Macneils kontraktnormer og 

hvorledes aktivering af deres egenskaber kan regulere løftemodtager og -givers adfærd. 

Jeg mener, at kontraktnormerne vil have en positiv adfærdsregulerende effekt da jeg i 

henhold til ovenstående analyse antager, at det vil være forbundet med en økonomisk 

straf, og i værste tilfælde udryddelse af løftegivers eksistensgrundlag, hvis de ikke bliver 

iagttaget.  

 

2.3.4 Kontraktnormer  

Ifølge Macneil defineres kontrakten som: ”Relationerne mellem parter med formålet at 

projicere udveksling ind i fremtiden” (min oversættelse).111 Der fortsættes med følgende: 

”I sådanne relationer, vil mennesker specialisere sig og udveksle, udøve valg, planlægge 

og udøve magt, alt sammen i det samfund som de er medlemmer af” (min oversættelse). 

Denne adfærd fører således til etablering af foreskrivende normer og standarder for 

korrekt opførelse.112 Disse normer bliver i teorien delt op i tre; almene, den diskrete og 

relationelle normer. 

 

2.3.4.1 Almene normer 

Almene normer betragtes ikke som værende tilhørende nogen bestemt kategori af 

kontrakter, men er derimod grundlæggende og påvirker således alle former for 

kontraktdannelse og relation. Normerne udspringer således fra de faktorer hvoraf teorien 

forklarer spændet mellem diskrete og relationelle kontrakter. Dette giver sig udtryk ved, 

at normdannelsen ligger meget tæt op af faktorerne. Der er ni forskellige normer og de er 

som følger: 1) Rolleintegritet, 2) Gensidighed, 3) Implementering af planlægning, 4) 

Effektuere samtykke, 5) Flexibilitet, 6) Kontraktuel solidaritet, 7) De linkende normer: 
                                                
111 Macneil 1980;36 
112 Macneil 1980;36 
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Erstatning, Påregnelighed, Forventning, 8) Skabelse og restriktion af magt og 9) 

Harmonisering med den sociale matrix (min oversættelse). 113 Den diskrete norm og de 

relationelle normer bygger på en præcisering og intensivering af dele af disse almene 

normer, hvorfor jeg vil gennemgå deres nærmere indhold ifm. gennemgangen af 

henholdsvis den diskrete norm og de relationelle normer. 

 

2.3.4.2 Den diskrete norm 

Den diskrete norm udspringer fra en intensivering af planlægnings- og samtykkenormen. 

Når der tales om den diskrete kontrakt i sin ideelle form, har der aldrig været og der vil 

heller aldrig blive en relation mellem parterne, andet en den forestående transaktion.114 

Dette er første element i den diskrete norm. Andet element handler om foruddannelse. 

Med dette menes der, at fremtiden bringes til nutiden – dvs. den fremtidige 

kontraktforpligtelse gøres nutidig og alle aspekter af transaktionen bliver aftalt i 

kontrakten. Dette betyder, at for at have en 100% diskret kontrakt er det evident, at der 

ikke er nogle åbne bestemmelser – alle tænkelige scenarier skal altså være afklaret på 

forhånd og har således store krav til parternes rationalitet og information. For at dette kan 

lade sig gøre kræves det således, at planlægning og samtykke udøves 100% for at skabe 

en diskret og foruddannet kontrakt i dens rene form.115  

Dette er ikke ligefrem et realistisk scenario, så hvorfor eksisterer normen? Det er en norm 

der skaber præcision og fokus, om end den ikke optræder i sin rene form. Den skaber 

effektiv handling som resultat af, at den koncentrerer sig om en ting ad gangen.116  

Normen i sig selv er deskriptiv og fordrer ikke en bestemt adfærd. Den forklarer til 

gengæld hvorfor den diskrete kontrakt eksisterer og understøtter dermed nødvendigheden 

af eksplicitte kontraktbestemmelser. Den diskrete norm er således behjælpelig til at 

understrege komplementariteten og nødvendigheden af anvendelsen af både PA og RKT, 
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hvis man vil opnå fuld indsigt i de mekanismer, der er til rådighed i ønsket om en 

økonomisk efficient kontraktrelation. 

 

2.3.4.3 Relationelle normer 

Ligesom den diskrete norm beror relationelle normer på en intensivering af dele af de 

almene kontraktnormer. Disse almene normer er hovedsagligt rolleintegritet, kontraktuel 

solidaritet og harmonisering med den sociale matrix, men sekundært kan andre normer 

også spille en rolle i relationen. Teorien opstiller 4 relationelle normer bestående af: 1) 

Rolleintegritet, 2) Bevarelse af relationen, 3) Harmonisering af relationel konflikt og 4) 

Overkontraktnormer. 

 

Rolleintegriteten indbefatter den ene parts forventning af en særlig opførelse fra den 

anden part. Rollen er af natur, bundet sammen med kommunikation og denne vil bryde 

sammen hvis rollen mangler kontinuitet. Der er altså en særlig forventning til den anden 

parts rolle og relationen kan bryde sammen, hvis denne rolle ikke er konsistent.117 Et 

andet aspekt af rollen er intern konflikt. Denne konflikt opstår på den ene side pga. det 

selviske ønske om at maksimere egen nytte og på den anden side for at bevare den gode 

relation gennem kontraktuel solidaritet. 118 Konflikten leder videre til spørgsmålet om 

rollekompleksitet. Grundet kompleksitet i kontraktuelle roller opstår netop denne konflikt 

mellem selviske interesser og kontraktuel solidaritet. Princippet om kompleksitet opstår 

som en kombination af de to foregående principper, henholdsvis princippet om 

kontinuitet og princippet om vurdering af tilladelig mængde af konflikt. Alle tre er 

vigtige elementer i rolleintegritetsnormen. Bevarelse og styrkelse af rolleintegriteten 

spiller således en fremtrædende rolle i de relationelle normer.119 

 

Bevarelse af relationen udspringer fra en intensivering af kontraktuel solidaritet. 

Sammenlignet med den diskrete kontrakt som ingen relation har og derfor erstattes af en 
                                                
117 Macneil 1980;41 
118 Macneil 1980;42 
119 Macneil 1980;66 
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ny diskret kontrakt, har relationen således en mere fremadrettet karakter og derfor opstår 

bevarelsen af relationen som en norm.120 Normen splittes op i to forhold af betydning. 

Bevarelse af et enkelt medlemskab i relationen – individuel bevarelse og bevarelse af den 

mere overordnede relation – kollektiv bevarelse. 121 Sidstnævnte har betydning når flere 

parter er en del af relationen og det må derfor vurderes. hvem man ønsker at tilgodese, 

hvilket kan således give anledning til konfliktende hensyn mellem individet og 

kollektivet. 

 

Harmonisering af relationel konflikt har 3 aspekter. Først og fremmest er spændingsfeltet 

mellem mere diskrete forhold i kontrakten, såsom opfyldelse og videreførelse af 

relationen et punkt der kræver enorm fleksibilitet. Det andet aspekt i normen er 

nødvendigheden af tillid og subsidiært processuel klarhed ifm. konflikt. Uden 

harmonisering vil relationen med tiden bryde sammen.122 Det sidste aspekt af 

harmonisering af relationel konflikt, der skal overvejes, omhandler konflikten mellem 

relationen og den omkringliggende sociale matrix – samfundet. Samfundet kan stille sig 

imod relationen, være neutral eller lige frem støtte relationen. Det er vigtigt at tage de 

eksterne konflikter, der kan opstå i betragtning både eksterne og internt. Dette kan således 

have stor indflydelse på den interne konflikt.123 

 

Med overkontraktnormer menes der ikke normer der ikke kan tilpasses indenfor den 

kontraktuelle relation, men snarere, at kontraktrelationerne ekspanderes til at minde om 

små minisamfund eller -stater. De sociale og politiske normer i samfundet bliver således 

en integreret del af den interne kontraktrelation, og tager sig til udtryk i normer 

vedrørende eksempelvis, retfærdighed, menneskerettigheder, social lighed osv. 

 

De relationelle normer i den relationelle kontraktteori er karakteriseret ved både at være 

beskrivende for hvordan parternes adfærd rent faktisk kommer til udtryk i forholdet, men 
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også hvilken adfærd der bliver nødt til at være før, at relationen kan fortsætte på behørig 

vis.124 Sidste del har en normativ karakter og findes essentiel for relationens kontinuitet 

og vil derfor være mit udgangspunkt for analysen. I denne analyse vil jeg tage 

udgangspunkt i løftemodtagers synspunkt for at simplificere aktiveringen af normen. Jeg 

ser på følgende normer: Rolleintegritet, bevarelse af kontraktrelationen og harmonisering 

af relationel konflikt. Efterfølgende vil jeg se på hvorledes normerne kan komplementere 

PA og den eksplicitte dimension i kontrakten.   

  

2.3.4.4 Rolleintegritet 

Parterne i en kontraktrelation forventes at påtage sig visse roller. Eksempelvis antages det 

at en ansat advokat alene påtager sig den ene parts interesser i en sag og således ikke 

repræsenterer begge parter. Jeg mener derfor, at rollen er stærkt forbundet med hvad 

løftemodtager forventer ift. en korrekt opfyldelse af kontrakten. I tråd med Macneil 

vælger jeg i det følgende at gennemgå normen ud fra aspekterne: konsistens, konflikt og 

kompleksitet.125 

 

2.3.4.4.1 Konsistens 

Det er meget naturligt, at så snart en rolle er forventet og påtaget af løftegiver, udøves 

denne med konsistens. Rollen betegnes af Macneil som en måde at kommunikere på og 

hvis kommunikationen mangler konsistens, vil den med tiden bryde sammen. Det vil 

således være i strid med normen såfremt, at løftegiver under kontraktrelationen vælger at 

ændre adfærd over tid og således ikke udøver sin rolle i tråd med den forventede 

præstation.126 Derudover hænger konsistensen sammen med specialisering (som er et af 

de grundlæggende elementer hos Macneil) idet der forventes, at løftegiver handler 

konsistent ift. givne kundskaber.127 En juridisk analogi kan således være hvorvidt en part 

handler inden eller uden for en fuldmagt. Har man eksempelvis en ejendomsmægler til at 
                                                
124 Macneil 1980; 64 
125 Macneil 1980;41 
126 Macneil 1980;41 
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sælge løftemodtagers hus (hvilket er hans speciale), vil man blive noget overrasket hvis 

han meddeler om salg af dennes bil i stedet.  

 

2.3.4.4.2 Konflikt 

Det andet aspekt af rolleintegritet er intern konflikt, ikke forstået intern mellem parterne, 

men som en intern konflikt hos individet. Konflikten vil opstå i genstandsfeltet mellem 

kort- og langsigtede målsætninger hos løftegiver. Macneil går endda så langt, at han giver 

dette en selvstændigt etikette – og i mangel på en bedre oversættelse vælger jeg at bruge 

originalbegrebet – exchange tension.128 Netop denne spænding mener Macneil er et godt 

fundament for normativ adfærd. Skal man eksempelvis ex. post fordele en risiko mellem 

løftemodtager og -giver, vil netop denne spænding mellem kort- og langsigtede mål være 

styrende for adfærden. På kort sigt ønsker man selvfølgelig at pålægge en så stor del af 

risikoen på den anden part, men det langsigtede perspektiv om fremtidigt samarbejde bør 

få parterne til at forlige sagen med en rimelig fordeling, således at relationen kan 

fortsætte. 

 

2.3.4.4.3 Kompleksitet 

Det tredje og sidste aspekt er kompleksitet. Dette aspekt af normen er beskrivende for 

hvordan den interne konflikt hos individet er med til at øge kompleksiteten af 

kontraktrelationen, og er således af mere deskriptiv karakter og ikke direkte anvendelig til 

at fremavle en given adfærd. Ikke desto mindre er den øgede kompleksitet netop et 

kendetegn for vanskelighederne ved komplet eksplicitet i kontrakten og tjener således 

som argument for anvendelse af implicitte reguleringsmekanismer. 
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2.3.4.5 Bevarelse af kontraktrelationen 

Bevarelse af kontraktrelationen udspringer som norm fra kontraktuel solidaritet og er 

således en intensivering og udvidelse af denne.129 Normen mister sin værdi så snart 

relationen kommer til ophør.130 Dette betyder dog ikke, at den ikke har betydning 

medmindre man forventer en kontraktrelation der løber al evighed, idet den under selve 

relationen bevirker en solidarisk adfærd så længe intentionen om fremtidigt samarbejde er 

til stede mellem parterne. Jeg mener, at bevarelse af kontraktrelation som norm er med til 

at holde kontraktparter fast i et loyalitetsmønster, idet kontraktrelationens styrke i stor 

grad burde bero på parternes tillid til den andens loyale adfærd. Netop brud på den 

forventede loyale adfærd vil efter min overbevisning være i strid med normen, da det vil 

være direkte nedbrydende for relationen at indgå i den slags adfærd. Konsekvensen heraf 

burde således være et faldende omdømme. 

 

2.3.4.6 Harmonisering af relationel konflikt 

Et vægtende område i harmonisering af relationel konflikt som norm er behovet for 

procedureregularitet. Dvs. parterne skal være vidende om hvorledes konflikter løses både 

formelt og uformelt. Normen regulerer dog kun den uformelle del af konfliktløsningen, 

da den mere formelle tilgang vil være reguleret i kontrakten eller den omkringliggende 

regulering. Nøglebegreber som god tro og tillid er essentielle for en jævn og friktionsfri 

konfliktløsning og så snart disse begreber udvaskes bliver mere formelle tilgange 

nødvendige.131 Det er netop her retssystemet kan støtte op omkring normen ved at skabe 

stabilitet. Retsreglerne anvendes til at skabe struktur i kontraktuel planlægning samt 

levere håndhævelsesmekanismer i tilfælde af splid.132  
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2.3.5 Opsummering 

Jeg vil med udgangspunkt i ovenstående normgennemgang fremhæve de karakteristika 

ved hver enkelt, som jeg mener kan danne grundlag for en regulering af løftegivers 

adfærd i et kontraktforhold og således komplementere de eksplicitte bestemmelser i 

kontrakten. Jeg vil fremhæve følgende begreber: Exchange tension, loyalitet og tillid.  

Exchange tension skaber netop de rette incitamenter for løftegiver til at handle loyalt over 

for løftemodtager idet den langsigtede målsætning skaber grundlag for, hvad jeg vil 

karakterisere som god adfærd. Illoyal adfærd vil med ønsket om at opnå en kortsigtet 

gevinst på bekostning af et langsigtet samarbejde og dertil hørende større økonomisk 

udbytte være nedbrydende for relationen.  Derfor bør netop forventningen om langsigtede 

gevinster på bekostning af hurtige, men kortvarige gevinster, skabe incitamenter til god 

adfærd. Til støtte herfor kan man ydermere se på den omdømmeeffekt der vil påvirke den 

illoyale løftegiver, idet brud på normer medfører yderligere økonomisk byrde. Der er 

altså her to mekanismer til at regulere adfærden og skabe de rette incitamenter – 

omdømmeeffekten og udsigten til større økonomisk gevinst på lang sigt. 

Tillid hænger på sin vis sammen med loyalitetsbegrebet. Dette nøglebegreb er som nævnt 

essentielt i ønsket om friktionsfri konfliktløsning og vil efter min mening være stærkt 

forbundet med genforhandlinger. Normbrud i denne sammenhæng vil derfor være 

tilknyttet den situation hvor genforhandlinger bryder sammen grundet manglende tillid til 

hinanden. Her vil der som i ovenstående tilfælde ligeledes være tilknyttet en økonomisk 

sanktion forbundet med omdømmeeffekten som følge af normbrud. 
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2.4 Økonomisk delkonklusion 

Når der indtræder omstændigheder i kontraktforholdet som parterne ikke har anticiperet, 

og disse er forbundet med en økonomisk byrde og derfor tilknyttet en risiko, skal det 

vurderes, hvorledes denne risiko skal fordeles mellem parterne. Derudover kan man 

gennem kontraktdesignet søge at minimere agentomkostninger forbundet med moral 

hazard og adverse selection ifm. minimering af omkostningerne ved kontraktuel 

frustration.  

 

Risikoen bør fordeles til den der billigst kan bære den, hvorefter der kompenseres 

økonomisk ift. risikoaversitet. Dette forudsætter, at den økonomiske byrde forholdsvist 

præcist kan vurderes og at parterne kan blive enige om den relative fordeling. 

 

Ser man på de eksplicitte dimensioner i kontrakten og hvorledes man herigennem kan 

skabe den ønskede adfærd fra løftegiver, er der forskellige mekanismer løftemodtager 

kan anvende både direkte og i kontraktdesignet. Løftemodtager kan vælge at overvåge 

løftegiver, men dette er ofte meget dyrt og giver ikke nødvendigvis fuld information om 

adfærden.  

Ser man på selve kontraktdesignet vil jeg gerne fremhæve to ting – incitamentskontrakter 

og signalering. Først og fremmest er det muligt at skabe incitamenter gennem en 

incitamentskontrakt. Denne kan udformes som en almindelig adfærdskontrakt der giver 

en fast belønning uanset output og som en performanceorienteret kontrakt der giver en 

bonus på baggrund af et observeret output. Det synes umiddelbart uhensigtsmæssigt at 

anvende disse former for kontrakter. Det er vanskeligt at indføre performanceorienteret 

bonus grundet manglende grundlag at fortolke output på og adfærdskontrakten mangler 

mulighed for at straffe (eller belønne) agenten, hvilket medfører risiko for lavere indsats.  

Dernæst kan løftegiver gennem kontraktdesignet gives incitamenter til at afgive private 

informationer gennem signalering for derigennem at lade løftemodtager sikre sig, at han 

kontraherer med en ”god” løftegiver. Dette gøres eksempelvis ved at stille en garanti 
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således, at løftegiver bærer hele eller størstedelen af risikoen. Her er det dog vigtigt, at 

signalet er pålideligt og således ikke kan imiteres af andre mindre ønskværdige typer.  

 

Der er set på hvorledes risikoallokering i kontrakten kan opfordre til den ønskværdige 

adfærd. Risikoallokering som incitamentsgivende mekanisme for, at få parterne til at 

afsløre privat information er en plausibel løsning. Det kræver dog, at signaler gives 

troværdigt og at disse kan afkodes for deres indhold. Ser man modsat på at allokere risiko 

som mekanisme til at skabe de korrekte incitamenter for begge parter findes denne 

mangelfuld idet risikoallokeringen vil efterlade parternes incitamentsstruktur delvist i 

uoverensstemmelse. 

 

Særligt ifm. incitamentsproblematikken når kontraktkompleksiteten øges findes det 

relevant at supplere den eksplicitte kontrakt og PA, med den implicitte dimension og 

RKT. Her er det muligt at lade incitamenterne til parternes korrekte adfærd bero på 

normdannelse i kontraktrelationen. Dette kræver dog at brud på normen er forbundet med 

en sanktion af tilstrækkelig styrke således, at normen er en valid mekanisme. Brud på en 

norm er antaget at være forbundet med et faldende omdømme og dette skal således 

medføre en tilstrækkelig sanktion. Det formodes, at løftegivers faldende omdømme er 

forbundet med en økonomisk byrde gennem en større risikoandel i kontrakten. Derudover 

har omdømmet en indflydelse på hvorledes den økonomiske byrde fordeles ifm. 

genforhandlinger, jo bedre omdømme des færre omkostninger. Det konkluderes at 

omdømmeeffekter kan anvendes som sanktion ved normbrud, hvorfor det findes rimeligt, 

at parterne vil overholde normer i en kontraktrelation. Normerne er således brugbare til at 

frembringe en given adfærd.  

Gennem exchange tension fordrer normerne til loyal adfærd, som tilgodeser langsigtede 

mål over kortsigtede. Samtidig skaber det tillid som skaber bedre vilkår for succesfulde 

genforhandlinger mellem parterne. 
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3 Kapitel 3  

3.1 Indledning  

Det kan vise sig værdifuldt at have underlagt kontraktbestemmelser en retsdogmatisk 

analyse forud for kontraktindgåelse, da det kan give kontraktparterne information eller en 

formodning om udfaldet ift. en opstået tvist. Såfremt tvisten opstår som konsekvens af en 

efterfølgende indtruffet omstændighed, formodes det, at parterne ofte ikke eksplicit har 

taget stilling til hvem der skal bære risikoen for en medfølgende økonomisk byrde. Denne 

risiko vil parterne således ikke indregne i kontrakten. Det område der nærmere søges 

afdækket er, hvorledes retsstillingen vil være mellem parterne under kontraktforholdet, i 

tilfælde af indtrædelse af efterfølgende omstændigheder der ikke eksplicit er taget stilling 

til i kontrakten. Herunder vil jeg analysere hvorledes risikoen fordeles mellem parterne 

ved anvendelse af dels udfyldning af kontrakten i henhold til de relevante retskilder, 

generalklausulen i aftalelovens § 36 og købelovens § 24 om force majeure. Samtidig vil 

jeg se på hvorvidt doktrinen om bristede forudsætninger (forudsætningslæren), kan 

anvendes til at afklare risikofordelingen, og hvorledes parterne kan søge den processuelle 

usikkerhed imødegået ved anvendelse af klausuler. Her vil jeg hovedsagligt analysere 

hvordan parterne er stillet ift. klausuler om genforhandling, hardship og force majeure. 

Disse klausuler er i høj grad overlappende, men der er alligevel nogle karakteristika ved 

hver enkelt som er værd at analysere. Der tages altså udgangspunkt i to forskellige 

kontraktuelle situationer. For det første den situation hvor parterne intet har foretaget sig 

ift. risikofordeling i kontrakten og for det andet, den situation hvor parterne fordeler 

risikoen gennem klausuler. For at udlede gældende ret på området må man ty til 

fortolkning af de relevante retskilder.133 Derfor vil der indledningsvis være en udlægning 

af fortolkningsmetoden der anvendes til fastlæggelse af kontraktens retsvirkning, når der 

opstår strid om indholdet ift. fordelingen af den byrde, der evt. skal bæres som følge af 

efterfølgende omstændigheder. 

 

                                                
133 Blume 2004;151 & Tvarnø 2005;24 
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3.2 Fortolkningsbidrag: 

Jeg har ladet mig inspirere og søgt fortolkningsbidrag i den juridiske litteratur, der har en 

mere fremtrædende rolle end den traditionelt er blevet tillagt i retskildelæren.134 Det er 

dog vigtig at holde sig for øje, at den juridiske litteratur ikke kan erstatte de mere 

betydningsfulde retskilder, men blot bidrager som inspiration, fortolkningsbidrag og 

hjælp til konformitet og kan derfor ikke selvstændigt tildeles retsvirkning i et 

kontraktforhold. 

 

Udgangspunktet i privatretten er aftalefrihed mellem parterne. Det er derfor også yderst 

relevant at overveje selve kontrakten da den som udgangspunktet vil være det retlige 

grundlag mellem parterne og derfor er prioriteret på højde med regulering i 

retskildehierakiet.135 Her skal man dog overveje bestemmelser af præceptiv karakter, da 

disse ikke vil kunne afviges ved aftale.136 Her er der yderligere en dimension der skal 

overvejes da præceptive bestemmelser også er af beskyttelsespræceptiv karakter, hvilket 

betyder at indskrænkning af aftalefriheden kun gælder ved vilkår til skade for den 

præsumptivt svage part i kontraktforholdet.137 Jeg vil ikke tage udgangspunkt i en konkret 

kontrakt og kan derfor ikke underligge præcise kontraktbestemmelser en retsdogmatisk 

fortolkning, men  adresserer derimod mulige tilgange til kontraktdannelsen. Formålet er 

at adressere de gråzoner der normalt vil opstå i en kontrakt og vurdere hvorledes risici 

fordeles vha. relevante retskilder. 

 

3.3 Aftalefortolkning og udfyldning i dansk ret 

Når aftalegrundlaget med to stridende parter skal vurderes i dansk ret gøres det først og 

fremmest ved objektivt at vurdere bestemmelserne i kontrakten mellem parterne, 

nærmere betegnet fortolkning i snæver forstand.138 Dernæst sker der udfyldning af aftalen 

ift. de situationer der ikke direkte er reguleret i kontrakten. Udfyldning af kontrakten 
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135 Tvarnø 2005;85 
136 Tvarnø 2005;87 
137 Tvarnø 2005;87 
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gøres med udgangspunkt i de relevante retskilder, som kan anvendes inden for det 

område tvisten vedrører. Er deklaratoriske regler ikke fraveget ved aftale eller nævnt 

hvorvidt de gælder, vil man falde tilbage på den relevante regel for at vurdere parternes 

retsstilling. 

Den egentlige fortolkning skulle herefter være en individuel, konkret, ujuridisk 

virksomhed, medens udfyldning baserer sig på en generel, regelorienteret, retlig 

vurdering.139 

Når kontrakter er indgået i henhold til dansk ret, tildeles de selvstændig retsvirkning på 

højde med regulering i retskildehierakiet. Kontrakten fungerer derefter som fundamentet 

for tvistløsning mellem to parter. 

 

3.3.1 Minimumsreglen 

Når minimumsreglen anvendes er det med den virkning, at der ved tvivlstilfælde om en 

bestemmelses indhold, vil blive fortolket i retning af den forståelse, der er mindst 

byrdefuld for løftegiver. Intuitionen bag reglen er, at den der påstår at have erhvervet sig 

en ret, selv skal redegøre for den.140 Reglen kan derfor finde anvendelse, når det findes 

hensigtsmæssigt at pålægge løftemodtager risikoen for forståelsen af en given 

bestemmelse. Det følger dog heraf at bestemmelsen sjældent har særlig stor praktisk 

betydning i gensidigt bebyrdende aftaler.141 Et muligt tilfælde hvor minimumsreglen kan 

få indflydelse, er i den situation hvor løftegiver har flere muligheder til rådighed for 

korrekt opfyldelse.142 Her kan løftegiver, tildeles ret til selv at vælge hvordan opfyldelse 

af kontrakten skal ske.  

 

Ved anvendelse af denne regel har domstolen mulighed for at skifte byrden fra løftegiver 

til –modtager. Dog har minimumsreglen lille betydning i gensidigt bebyrdende aftaler. 

                                                
139 Andersen 2006;374f 
140 Andersen 2006;402 
141 Andersen 2006;403 
142 Andersen 2006;404 
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Den tildeles således ikke særlig betydning i lyset af denne afhandling og det må derfor 

som udgangspunkt være løftegiver der bærer byrden. 

 

3.3.2 Koncipistreglen 

Ved anvendelse af koncipistreglen, også kaldet uklarhedsreglen, som fortolkningsregel 

når der opstår tvivl om en bestemmelses indhold, fortolkes betydning imod den part 

(koncipisten) der har udarbejdet kontrakten. Intuitionen bag denne fortolkningsregel er, at 

der fortolkes imod den, der burde have forhindret en uklarhed i at opstå, hvilket netop 

typisk vil være koncipisten.143 For at reglen finder anvendelse kræver det dog 

umiddelbart, at der foreligger en tvivl, hvor det ikke bør overlades til den almindelige 

udfyldning af aftalen og den kan derfor ikke anvendes til at fravige almindelige 

deklaratoriske regler.144 Reglen synes umiddelbart at have størst betydning ved 

standardkontrakter og findes at have mindre relevans i mere komplekse 

samarbejdsforhold, idet kontrakter i sådanne omstændigheder ofte vil være opstået som 

følge af et længerevarende forhandlingsforløb, hvorfor ”koncipisten” udgør begge parter. 

Der er ikke nogen endegyldig vurdering af hvorvidt koncipistreglen kan bruges til at 

overvælte risikobyrden på løftemodtager. En enkelt dom illustrerer en udvidelse af 

anvendelsesområdet af koncipistreglen. I U.2004.2894, var der usikkerhed om omfanget 

af begrebet shipping i en gensidigt bebyrdende konkurrenceklausul, som begge parters 

advokater havde været med til at koncipere. Overtrædelse af klausulen medførte en 

konventionalbod. Der blev dømt til fordel for sagsøger ift. uklarheden i bestemmelsen og 

idet begge parter havde deltaget i forhandlingerne og således begge fremstod som 

koncipist, blev der således både fortolket for og imod koncipisten.  

  

Det må dog stadig antages, at koncipistreglen er af mindre betydning i længerevarende 

kontraktrelationer i kraft af begge parters rolle som koncipist, hvorfor det er usikkert at 

sige noget entydigt om skift af byrden fra løftegiver til -modtager. 
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3.3.2.1 Sagkyndige 

En interessant udvidelse af koncipistreglen, set i lyset af denne afhandling og den høje 

grad af specialisering der er antaget i den relationelle kontraktteori, er reglens anvendelse 

ifm. sagkyndige. Såfremt den ene kontraktpart optræder som specialist, finder 

fortolkningsreglen anvendelse ved tvivlstilfælde og foranlediger en fortolkning af en 

given bestemmelse imod den sagkyndige.145 Reglen fortolkes mod den sagkyndige med 

den begrundelse, at netop denne i kraft af sit bedre kendskab har en særlig forpligtigelse 

til at forebygge og forhindre fremtidige tvivls- eller stridsspørgsmål.146 Det vil således for 

det meste være løftegiver der bærer risikoen i tvivlstilfælde. Argumentet herfor er, at det 

ofte vil være løftegiver der påtager sig rollen som sagkyndig / specialist, og at 

løftemodtager således gennem en kontrakt køber sig til en vare eller ydelse inden for 

specialistens område. 

 

3.3.3 Gyldighedsreglen 

Når parterne i henhold til en gyldig aftale tydeligvis har haft til hensigt at kontrahere med 

hinanden, bør fortolkning af bestemmelser ske med en løsning hvorved en bindende 

aftale kan opretholdes.147 Heri ligger, at såfremt parterne er uenige om en bestemmelses 

indhold, bør det ikke medføre aftalens bortfald, men derimod en praktisk løsning som 

begge parter kan leve med. Dette taler for, at en aftale bør underligges omfortolkning 

eller decideret udfyldning, hvis parterne ikke kan nå til enighed om indholdet. Dette 

fortolkningsprincip kan umiddelbart ikke finde anvendelse ift. en vurdering af skift af 

økonomisk byrde til løftemodtager, men fordrer i høj grad til, at parterne søger en løsning 

gennem genforhandling. 

 

                                                
145 Andersen 2006;405 
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3.4 Eksplicitte og implicitte dimensioner i et juridisk perspektiv 

Eksplicitet i kontrakter vil overordnet være styret af aftalefriheden i det danske 

retssystem. Som udgangspunkt står det altså parterne i en kontrakt frit for, hvad 

aftaleindholdet af denne skal være. Der er dog nogle lovfæstede undtagelser. Præciptiv og 

beskyttelsespræciptiv lovgivning kan per definition ikke afviges af parterne i et 

kontraktforhold, pånær sidstnævnte der kun gælder, såfremt man tager hensyn til den 

præsumptivt svage part. Er der tale om ligeværdige parter vil beskyttelsespræciptivitet 

ikke iagttages. Når der vælges at lave præciptive og beskyttelsespræciptive relger er det 

grundet reglens principielle natur og retsgiver ønsker således ikke at disse regler bliver 

afveget som følge af kontraktuel frihed. Et eksempel herpå er den 2-årige reklamationsret 

i KBL § 83, der ikke kan afviges til skade for den præsumptive svage part – forbrugeren, 

jf. KBL § 1, stk. 2. Her er der taget stilling til, at det ikke er hensigtsmæssigt at give 

erhvervsdrivende mulighed for at fravige reklamationsretten overfor forbrugeren, som her 

må betragtes som den svage part. 

 

Når det kommer til implicitte dimensioner i kontrakten – hvilken forståelse tillægges  

dette ift. det danske retssystem? Nedenfor følger en udredning af den juridiske forståelse 

af begrebet der tillægges denne afhandling. 

Implicitte dimensioner i kontrakten kan sidestilles med parternes forventninger som ikke 

eksplicit kommer til udtryk.148 Dimensionerne kan opdeles i 3 kategorier: Først og 

fremmest kan de implicitte forventninger stamme fra en generel social konstruktion.149 

Dette svarer til en forventning om en fælles forståelse af sprog, penge, valuta og generel 

markedsforståelse.150 Den generelle markedsforståelse inkluderer en underliggende 

forståelse af, hvorledes man køber og sælger, betalingsmetoder, banksystemet, renter og 

des lign., og inkluderer således nogle af de minimumskrav der er for, at den sociale 

institution om udveksling af goder og ydelser kan eksistere.151  
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Der er ligeledes implicitte forventninger, der opstår i kontraktens livsforløb som 

konsekvens af et længerevarende samarbejde.152 Kutymer og sædvaner mellem parterne 

der ikke eksplicit er nævnt i kontraktens bestemmelser, er eksempler herpå. Det kan f.eks. 

være at levering af en given vare konsekvent sker med 5 dages forsinkelse. Såfremt 

løftemodtager ikke reagerer på dette, vil der gennem tid opstå en iboende forventning hos 

løftegiver om, at levering med forsinkelse er accepteret af løftemodtager. Han bliver 

således bundet af sin passivitet idet der ikke bliver reageret på fravigelsen ift. det 

oprindelige aftaleindhold. Implicitte forventninger kan ligeledes være indlejret i 

branchesædvaner/-kutymer eller standarder.153  

 

Der findes i dansk ret, mulighed for at fordele risikoen mellem parterne i det tilfælde hvor 

der opstår uoverensstemmelse i de implicitte forventninger. Her tænkes på de 

bestemmelser og retsgrundsætninger der nævnes indledningsvis, jf. afsnit 3.1. Derudover 

søger de forskellige virksomheder samt brancher at skabe konformitet ift. korrekt adfærd 

og opførelse mellem erhvervsdrivende og deres kunder. Dette tager form som blandt 

andet Code of Conducts, branchekodekser osv. Her opnås en fælles forståelse for hvilken 

adfærd der bør være, hvorfor der sker en strømligning i nogle af de implicitte 

forventninger parterne måtte have. Ser man eksempelvis på loyalitetsbegrebet, kan 

markedsføringslovens § 3, ses som en regulering af hvorledes virksomheder skal opføre 

sig loyalt ift. deres markedsføring.154 Ser man på andre kilder i form af kodeks eller lign. 

kan der henvises til ICCs kodeks for reklame og markedskommunikation, der ikke er 

direkte bindende, men danner grundlag for en fortolkning af loyal adfærd, og kan være 

med til at danne sædvaner eller kutymer, der således kan indtræde på et højere niveau i 

retskildehierakiet ift. dets normale placering som softlaw. 

 

                                                
152 Wightman 2003;147 
153 Wightman 2003;148 
154 Bekendtgørelse af lov om markedsføring ved lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med 
de ændringer, der følger af § 102 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, lov nr. 1547 af 20. december 2006, § 4 i lov 
nr. 181 af 28. februar 2007, og § 7 i lov nr. 364 af 13. maj 2009. 
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3.5 Efterfølgende omstændigheder i det danske retssystem 

3.5.1 Det kontraktretlige udgangspunkt i dansk ret 

Ses der på en aftale i lyset at dansk ret, er det en almindelig obligationsretlig 

grundsætning, at der eksisterer aftalefrihed i Danmark. I økonomisk forstand betyder 

dette, at enkeltpersoner og virksomheder kan indgå retligt bindende aftaler.155 Det følger 

dog, at aftalefriheden kan begrænses, særligt i tilfælde hvor der er tale om en stærk og en 

svag part der kontrahere. Den svage part opstår som følge af dennes manglende evne til at 

overskue kontraktens konsekvenser – de øjeblikkelige som de fremtidige. 156 Dette er 

umiddelbart i slående konflikt med udgangspunktet i Danske Lov 5-1-2 der har følgende 

ordlyd:157  

”Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere 

Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, 

Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved 

hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller 

Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de 

indgangne ere”. 

 

Ses der på ordlyden betyder dette, at kontrakter skal holdes med deres originale indhold. 

Dette betyder, at risikobyrden bæres af løftegiver såfremt der indtræder efterfølgende 

byrdefulde omstændigheder. Det må dog påpeges at loven er fra en tid hvor kontrakter og 

parternes mulighed for at forudse deres efterfølgende konsekvenser krævede færre 

ressourcer ift. koncipering, hvorfor det i vores nutidige samfund ikke er meningsfuldt at 

holde strikt på sådanne retlige krav. Netop den hurtige udvikling i dagens samfund gør 

det mere eller mindre umuligt at overskue alle aspekter og konsekvenser af en kontrakts 

indhold. Det virker derfor rimeligt, at en vis begrænsning i aftalefriheden kan finde sted 

til fordel for den præsumptive svage part. I det hele taget er det rimeligt, at såfremt der er 

tale om ligeværdige parter at lave aftalebegrænsninger i det tilfælde hvor der opstår 
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75 

75 

efterfølgende omstændigheder med særlig stor byrde, uden for parternes viden eller burde 

viden på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Ser man på muligheden for at fordele 

risiko mellem løftegiver og –modtager er udgangspunktet, at kontrakten skal holdes. Dvs. 

at hovedreglen er, at løftegiver bærer byrden for, at en kontrakt ikke kan opfyldes. 

Undtagelsen hertil er, at hvis det strider imod lov eller ærbarhed at fastholde løftet, kan 

byrden skiftes til løftemodtager. 

 

Dette leder mig til en afklaring af den regulering der i dansk ret er særligt målrettet mod 

fordeling af risiko mellem parterne når uventede omstændigheder opstår. De nærmere 

regler jeg vil gennemgå, omfatter Aftalelovens (AFL) § 36, forudsætningslæren samt 

force majeure i KBL § 24 (denne gennemgås lidt senere i forbindelse med force majeure 

klausulen).  Hertil analyseres parternes mulighed for at bero på genforhandlinger funderet 

i force majeure- og hardship-klausuler. 

 

3.5.2 Forudsætningslæren 

Forudsætningslæren anvendes i det tilfælde, hvor en given forudsætning for kontraktens 

indgåelse er bristet. Grundlæggende for dette brist er, at det sker som følge af en 

omstændighed, der ikke eksisterede inden for parternes viden eller burde viden på 

tidspunktet for kontraktens indgåelse. Det er vigtigt at pointere, at forudsætningslæren 

ikke er et udtryk for, at en part kan lade sig løse fra sin kontraktlige forpligtelse, såfremt 

han ikke længere er bedst tjent med at være bundet af den, men derimod at denne er en 

undtagelse fra hovedreglen om at kontrakter skal holdes.158 Ser man på begrebet 

forudsætning, er det for at undgå misforståelser mellem kontraktparter, ifm. kontrahering 

af kontrakten vigtigt at sondre mellem dette og begrebet betingelse, selvom disse ord kan 

betragtes synonymt. Betingelse er en kendelig omstændighed for parterne og således 

eksplicit givet i kontrakten. Forudsætning derimod er, en for løftegiver, stiltiende implicit 

omstændighed der ikke er direkte inkorporeret i kontrakten. Hvis forudsætningen for 

løftegiver brister vil han ikke være bundet af sit løfte. Der skal dog nogle nærmere 
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omstændigheder til før, at forudsætningslæren kan påberåbes og frigøre løftegiver fra sit 

løfte.  Nærmere betegnet skal 3 betingelser være opfyldt før at forudsætningslæren kan  

påberåbes. Løftergiver er ikke bundet af sit løfte, såfremt hans bristede forudsætning er 1) 

bestemmende, 2) kendelig og 3) relevant.159 

En forudsætning er bestemmende, såfremt løftegiver ikke ville have afgivet sit løfte, 

havde han været bekendt med, hvordan situationen senere ville udvikle sig.  

Kendelighedskriteriet er rettet mod løftemodtager og hans evne til at opfatte, hvad der vil 

eller kan være bestemmende for løftegivers vilje til at afgive et bestemt løfte. En 

forudsætning er således kendelig for løftemodtager, hvis han indså eller kunne/burde 

indse forudsætningen.160 Det er svært at udlede en præcis anvendelse og afgrænsning af 

kendelighedsbegrebet. I litteraturen er der dog enighed om, at forudsætningerne kan være 

af både bevidst og ubevidst karakter for løftegiver.161 Således behøver løftegiver ikke 

være bevidst om, at forudsætningen er styrende for hans afgivelse af løftet på 

aftaletidspunktet, så længe løftemodtager kunne eller burde indse, at forudsætningen ville 

have indflydelse på løftegivers vilje, såfremt han var gjort opmærksom på 

forudsætningen. Det sidste og tredje kriterium handler om relevans. Dette er efter min 

mening en misvisende etikette, da det handler om hvor risikoen bør pålægges. 

Forudsætningen er således kun relevant såfremt risikoen for, at den brister bør påhvile 

løftemodtager.162 Det sidste kriterium synes at være det vigtigste af dem alle, og er 

centralt for vurderingen af hvorvidt risikoen kan påføres løftemodtager.163  

Ser man på nedenstående dom og domstolens anvendelse af forudsætningslæren skaber 

det, efter min vurdering, forvirring om anvendelsen af relevanskriteriet:  

 

I U.1995.277.2H havde en virksomhed produceret termoruder der 

viste sig at lide af en mangel. Efterfølgende blev der indgået en 

aftale om godtgørelse for købernes omkostninger ifm. udskiftning 
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af de defekte ruder. Godtgørelsen udgjorde samme pris som 

køberne havde på deres bruttoprisliste, med fradrag på 40 %, som 

var den maksimale rabat de ydede til deres store kunder.  

1. oktober 1990 pålagde konkurrencestyrelsen en nedsættelse af 

listepriser i branchen på 30 %, idet den nuværende prisstruktur 

fandtes at have skadelige virkninger. Afgørelsen blev stadfæstet 

af Konkurrenceankenævnet således at afgørelsen trådte i kraft d. 

1. november 1991. Køberne gjorde herefter gældende at den 

oprindelige aftale med producenten skulle korrigeres som følge af 

Konkurrencestyrelsens nedsættelse af priserne. Aftalen blev 

korrigeret således at godtgørelsen nu udgjorde listeprisen med et 

rabatfradrag på 17,58 % således at den nu svarede til det samme 

som den oprindelige aftale mellem virksomheden og køberne. 

Køberne fik medhold heri, da det upåregnelige pålæg om 

nedsættelse af listepriser ville medføre en utilsigtet og mod 

parternes forudsætning en væsentlig reducering af godtgørelsen.  

 

I dommen synes der ikke at være støtte for, at relevanskriteriet er anvendt i 

overensstemmelse med den metodiske tilgang i litteraturen til trods for aktivering af 

forudsætningslæren i korrektion af den oprindelige aftale. Risikoen for 

Konkurrencestyrelsens afgørelse er netop i denne situation pålagt 

løftegiver/virksomheden, som i sit løfte til køberne havde indvilliget i at betale 

godtgørelse og strider derfor imod metodikken i forudsætningslæren, hvor 

relevanskriteriet beror på hvorvidt byrden skal løftes hen på løftemodtager. Derudover 

tages der i dommen hverken stilling til hvorvidt forudsætningen har været bestemmende 

eller kendelig.  

Anvendelse af AFL § 36, synes efter min mening, at have været mere korrekt. Ser man på 

den forkerte anvendelse af relevanskriteriet og det faktum at aftalen blev korrigeret på 

baggrund af nedsættelse af den oprindelige aftalte godtgørelse, taler det herfor. Omvendt 

kræver det, at det betragtes som et urimeligt aftalevilkår at rabatten ift. listepriserne 
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fastholdes, således at godtgørelsen nedsættes. Det kan derfor tages i betragtning, at 

domstolen ikke tillagde situationen så stor urimelighed at anvendelse af AFL § 36 kunne 

retfærdiggøres, og de således befandt sig i et krydsfelt hvor forudsætningslæren udfylder 

et tomrum for urimelighedsvurderingen. Jeg kommer nærmere ind på 

forudsætningslærens udfyldende rolle ift. AFL § 36 nedenfor, jf. afsnit 3.5.3.  

 

Det er vanskeligt at bruge forudsætningslæren til at skabe forudsigelighed ift. hvem af 

parterne der kommer til at bære risikoen i tilfælde af efterfølgende omstændigheder, 

hvilket følgende udsagn er til støtte for: ”Hovedopgaven for en forudsætningslære består 

i at angive almindelige retningslinjer for fordeling mellem kontrahenterne af risikoen for 

vanskeligheder, som er en følge…af ændrede forhold. Det er på grund af tilfældenes 

mangfoldighed og forskellighed ikke muligt at opstille bestemte regler om, hvem der er 

nærmest til at bære risikoen…”.164 Der foreligger altså en del usikkerhed i bestemmelsen 

af den korrekte risikobærer, og er vel sagtens derfor, at der findes relativt få domme i 

nyere tid mellem erhvervsdrivende, hvor forudsætningslæren har været taget i anvendelse 

til at fordele risikoen. Det burde ikke være ualmindeligt, at kontraktparter kommer ud for 

efterfølgende omstændigheder af betydning for det videre kontraktforløb, hvorfor det må 

formodes, at parterne vælger at håndtere det på anden vis end påberåbelse af 

forudsætningslæren med en retlig strid til følge.  

 

Ses der på hvorledes risikoen bliver fordelt mellem løftegiver og -modtager, synes det 

overvejende at være løftegiver der bærer risikoen for efterfølgende omstændigheder, men 

forudsætningslæren åbner op for en mulighed for at flytte risikoen over på løftemodtager. 

Dette kræver dog, at den efterfølgende omstændighed har frembragt en bristet 

forudsætning, der for løftegiver har været bestemmende, kendelig og relevant for 

afgivelse af løftet.  

 

                                                
164 Gomard 1996;215 
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3.5.3 Aftalelovens § 36 

Efter indførelsen af generalklausulen i AFL § 36, er denne bestemmelse trådt i karakter 

som den mest anvendte til fordeling af risiko mellem parter i kontraktforhold, når der 

opstår urimelige kontraktvilkår. Bestemmelsen kan være vigtig for parterne at orientere 

sig om ifm. koncipering af kontrakten, da alle bestemmelser potentielt kan fraviges på 

baggrund af urimelighed. Til trods for parternes konsensus og fulde bevidsthed under 

koncipering, kan en bestemmelse der efterfølgende viser sig byrdefuld grundet eksterne 

begivenheder altså fraviges. Ser man nærmere på AFL § 36 har den følgende ordlyd:165 

 

En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det 

vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre 

den gældende. Det samme gælder andre retshandler. 

 

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk.1 tages hensyn til forholdene ved 

aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne 

omstændigheder. 

 

Ses der på bestemmelsens ordlyd, er formålet enten at ændre eller helt eller delvis 

tilsidesætte aftaler. Domstolen har således mulighed for, at på den mindst indgribende 

måde at regulere bestemmelser eller hele aftaler, der er urimelige eller i strid med redelig 

handlemåde. På den vis er det således ikke nødvendigt at tilsidesætte hele aftalen, da blot 

den urimelige del kan ændres af domstolen. Bestemmelsen har stort set det samme 

anvendelsesområde som AFL § 33, idet hæderlighed og udtrykket redelig handlemåde 

tager forbehold for to stort set identiske situationer. Dette støttes tillige i litteraturen som 

vurderer at AFL § 36 mere eller mindre har overflødiggjort AFL § 33 i praksis.166  

AFL § 36 er en generalklausul der skal supplere de specifikke ugyldighedsbestemmelser i 

aftaleloven. Bestemmelsen beror på en rimelighedsbetragtning og er i sin natur meget 
                                                
165 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 600 af 8. september 1986, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1098 af 21. december 1994, § 4 i 
lov nr. 389 af 14. juni 1995 og § 5 i lov nr. 385 af 22. maj 1996. 
166 Andersen 2006;185 
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fleksibel og ikke funderet i nogen speciel form for standard. Til støtte herfor kan følgende 

citat tages i betragtning: Det er imidlertid ikke muligt fuldt ud at præcisere, hvad der er 

urimeligt, ved hjælp af en udførligere generel beskrivelse”.167  Det er således forbundet 

med en vis usikkerhed, når en aftale proaktivt skal vurderes ift. parternes retsstilling i 

tilfælde af efterfølgende indtrufne omstændigheder. Derudover er der en vis 

utilbøjelighed for at anvende AFL § 36 i erhvervsforhold.168 

AFL § 36 har i høj grad erstattet forudsætningslæren ift. allokering af risiko ved 

indtrædelsen af efterfølgende omstændigheder. Der er dog visse betragtninger der 

retfærdiggøre en videre eksistens af forudsætningslæren. I og med AFL § 36 udelukkende 

er rettet mod forhold, der er urimelige eller i strid med redelig handlemåde, efterlader den 

et hul hvor forudsætningslæren stadig kan have eksistensbegrundelse. Dette er fordi en 

bristet forudsætning ikke behøver at have forbindelse til en situation, hvor det vil være 

urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at fastholde et løfte, men blot det faktum at 

den er bristet er nok. Forudsætningslæren kan derfor stadig være relevant at påberåbe sig 

– netop i den situation hvor en forudsætning er bristet, men det ikke vil være urimeligt at 

fastholde løftegiver til kontrakten. Dette er selvfølgelig en meget teknisk sondring og 

hvorvidt den reelt har betydning i praksis, er vanskeligt at vurdere. Min umiddelbare 

mening er, at det har det næppe, da relevanskriteriet synes at være udslagsgivende i sådan 

en situation. Det vil næppe være relevant at skifte byrden fra løftegiver til -modtager, hvis 

det ikke vil være urimeligt at fastholde løftet.  

Ser man nærmere på hvorledes risiko fordeles i henhold til bestemmelsen, er hovedreglen 

stadig, at kontrakter skal holdes og  byrden bæres af løftegiver. Såfremt det strider imod 

redelig handlemåde eller findes urimeligt at fastholde løftegiver til sit løfte, kan byrden 

skiftes til løftemodtager. Derudover tyder det på, at der er en vis tilbageholdenhed med at 

anvende AFL § 36 i erhvervsforhold, hvorfor bestemmelsens direkte betydning næppe er 

stor i forholdet mellem erhvervsdrivende.169  

 

                                                
167 Gomard 1996;177 
168 Gomard 1996;183 
169 Gomard 1996;186 
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3.5.4 Genforhandling 

Ser man på længerevarende kontraktforhold og den dynamiske udvikling omverdenen 

gennemgår, vil det være vanskeligt for parterne udelukkende at bero sig på den 

oprindelige kontrakt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt løbende at justere kontrakten 

ift. den omkringliggende udvikling således, at den er ajourført med den nyeste viden. 

Dette kan selvfølgelig løses af det retslige system gennem fortolkning og udfyldning, 

men det synes mere hensigtsmæssigt såfremt parterne kan nå til enighed om den løbende 

justering. 

 

Hvis man ser på genforhandlinger i kontraktforhold, kan disse som udgangspunkt komme 

til udtryk på to måder. Først og fremmest kan parterne i en kontrakt have valgt ikke 

eksplicit at tage stilling til genforhandling i aftalen. Dernæst kan genforhandlinger 

initieres på grundlag af en genforhandlingsklausul eksplicit omfattet af kontrakten. Tager 

man udgangspunkt i den første situation, har parterne ikke bevidst taget stilling til 

hvordan de ønsker at løse en opstået ubalance i kontrakten. Hvis parterne skal starte 

genforhandlinger, er det således et krav at begge frivilligt indlader sig på dette. Der er 

altså ikke mulighed for, at den ene part gennemtvinger en genforhandling i tilfælde af, at 

kontraktens balance er ændret og viser sig mere byrdefuld at opfylde end forventet. I 

praksis er den part der ønsker genforhandling underlagt den anden parts vilje til at indgå i 

forhandling.170 

 

Såfremt der er tale om et længerevarende kontraktforhold kan det være i begge parters 

interesse at indgå i forhandlinger, da det kan være forbundet med omkostninger at bryde 

kontraktrelationen – også for den part som umiddelbart ville drage fordel af de ændrede 

vilkår, da krav på opfyldelse af kontrakten kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser. 

Man kan eksempelvis forestille sig at opfyldelse af kontrakten, vil have så store 

økonomiske konsekvenser for den bebyrdede part, at denne bliver drevet til konkurs og 

således ikke kan opfylde kontrakten. Dette vil pålægge den anden part et tab i form af 

                                                
170 Grönfors 1995;62 



 82 

manglende kontraktopfyldelse, subsidiært, at der ikke kan ydes erstatning grundet 

manglende midler i konkursboet171 til trods for, at denne egentlig stod til at vinde 

økonomisk på opfyldelse. Derudover mister parterne ligeledes den synergi, der er 

opbygget gennem relationen over tid, såfremt samarbejdet ophører fremadrettet. Det kan 

være hensigtsmæssigt at indgå i forhandlinger, med den part der pålægges den største 

byrde ved de ændrede vilkår, i ønsket om at finde en fælles løsning og opfylde kontrakten 

bedst muligt, under de omstændigheder der nu måtte forekomme. Hvis man vender 

argumentationen om, kan det netop være ønsket om at skabe en længerevarende relation 

og de fordele forbundet hermed, der fører til genforhandlinger. Parterne indser, at der 

trods alt er en økonomisk fordel forbundet med at tage et mindre tab på kort sigt, for 

derimod at bevare relationen og skabe et større økonomisk overskud på lang sigt. 

Kort sagt handler det således om enten at skabe eller bevare relationen. 

 

Når parterne ønsker at tilrette aftalen løbende, skaber det en spænding med det juridiske 

system, idet en løsning herigennem ikke nødvendigvis er kommercielt ønskværdig. 

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed og de vælger at aktivere det juridiske system, vil 

det være op til en domstol at tilsidesætte, ændre eller udfylde aftalen mellem parterne – 

en opgave som parterne selv burde være nærmest til at løse. For det første vil det være 

forbundet med ekstra omkostninger at køre en tvist igennem en domstol i form af diverse 

afgifter og sagsomkostninger, men det må ligeledes antages, at domstolen har mindre 

konkret viden om parternes forhold hvorfor informationsindsamlingen vil være mere 

omkostningsfuld, set ift. hvis parterne løser konflikten gennem genforhandling.172 

 

Når parterne skal genforhandle må det være i deres interesse at opnå en kontrakt, der 

ligger så tæt op ad det oprindelige aftalegrundlag som muligt. Det vil derfor være 

hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i den oprindelige kontrakt og anvende den som 

rammen omkring genforhandling. Skulle parterne i midlertidig ikke komme frem til et 

kompromis, er der dog flere tilgængelige metoder at løse konflikten på.  
                                                
171 Det antages her, at konkursboet ikke kan opfylde samtlige kreditorer ved en likvidering af 
virksomheden. 
172 Grönfors 1995;65 
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Det vil være en naturlig del af nedbrudte forhandlinger at få en uvildig 3. part til at tage 

stilling til striden og således søge at komme frem til et objektiv retfærdigt resultat, som 

begge parter efterfølgende må leve med.173 

Dette kan tages skridtet videre imod en retlig løsning ved at anvende en voldgift til at 

afgøre striden, hvilket er meget lig en domstolsafgørelse, når man ser ift. parternes 

fremtidige relation. Fordelen er dog, at voldgift ofte er en hurtigere metode og derfor ofte 

en billigere metode. Omvendt kan det forventes at ville have nogenlunde samme 

skadelige virkning for den fremtidige relation som en sag ved domstolen. 

Dette er ikke ønskeværdigt, idet en mislykkedes genforhandling ofte vil føre til 

kontraktrelationens nedbrud, og denne kan være svær at genetablere.  

 

Som det fremgår, kan det være forbundet med væsentlig usikkerhed for parterne ikke at 

have taget stilling til hvorledes processen vedrørende regulering af ubalance i kontrakten 

skal forløbe. Det kan således være hensigtsmæssigt at indskrive genforhandlingsklausuler 

i kontrakten, så parterne ikke behøver at nå til enighed før, at forhandlingerne kan 

initieres. Det vil i så fald være muligt for en ensidig påberåbelse af bestemmelsen, idet 

den er en del af det eksplicitte kontraktgrundlag. Disse klausuler kan tage forskellige 

former, hvor jeg i det følgende vil gennemgå to af dem; force majeure og hardship. 

Klausulerne relaterer sig i høj grad til omstændigheder hvoraf en begivenhed uden for 

parternes forventninger er indtrådt efter kontraktens indgåelse og således pålægger den 

ene eller begge parter betydelige byrder, såfremt kontraktens skal gennemføres i henhold 

til dens originale indhold.  

 

3.5.4.1 Force majeure og hardship  

Ses der først og fremmest på force majeure er dette obligationsretlige princip kommet 

eksplicit til udtryk i købelovens (KBL) §24 vedr. forsinkelse fra sælgers side.174 Her 

                                                
173 Grönfors 1995;67 
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gælder, at der påhviler sælger et objektivt ansvar, og der skal svares erstatning med 

mindre opfyldelse af aftalen er umulig grundet omstændigheder, der ikke kunne påregnes 

af sælger ved kontraktens indgåelse, herunder genstandenes hændelige undergang, krig, 

indførelsesforbud eller lignende. Det fremgår yderligere af ordlyden af bestemmelsen, at 

”…medmindre at han har forbeholdt sig fritagelse herfor…”, der således efterlader 

parterne med muligheden for at fravige denne deklaratoriske bestemmelse ved aftale. 

Sælger / løftegiver har således mulighed for at fravige sig det objektive ansvar i denne 

forbindelse. KBL anvendelsesområde gælder kun for køb af løsøre, men da KBL § 24, 

som før nævnt hviler på et obligationsretligt princip, kan denne bestemmelse anvendes 

analogt på andre områder – tjenesteydelser vil således også kunne blive omfattet af 

princippet om force majeure i henhold til købelovens anvendelse af begrebet.  

Derudover er bestemmelsen rettet mod det praktiske og til dels juridiske aspekt ved force 

majeure og tager ikke direkte højde for hvad jeg vil betegne som økonomisk umulighed.   

 

Ser man nærmere på hvilke omstændigheder, der skal være opfyldt, før man kan holdes 

ansvarsfri fra en kontraktlig misligholdelse,som følge af efterfølgende omstændigheder, 

kan følgende model anvendes:175 

 

1) Der skal være tale om en hindring. 

2) Denne hindring skal ligge uden for sælgers kontrol. 

3) Sælger skal ikke med rimelighed kunne have forudset hindringen. 

4) Sælger skal ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet hindringen 

og dens følger. 

(min oversættelse) 

 

Det er en efterfølgende vurdering og afvejning mellem disse 4 betingelser, der skal afgøre 

hvorvidt den givne begivenhed karakteriseres som force majeure og således kan holde 

                                                
174 Bekendtgørelse af lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980, med de ændringer, der 
følger af § 3 i lov nr. 733 af 7. december 1988, § 2 i lov nr. 271 af 2. maj 1990, § 2 i lov nr. 1098 af 21. 
december 1994, § 25 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 og lov nr. 213 af 22. april 2002. 
175 Grönfors 1995;71 
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sælger/løftegiver ansvarsfri ved kontraktbrud. Ser man på selve ordlyden adskiller 

modellen sig en smule fra KBL § 24, der anvender formuleringen; ”…muligheden af at 

opfylde aftalen må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan 

beskaffenhed, at sælgeren ved købets afslutning burde have taget dem i 

betragtning…”(min understregning) ift. modellen der bruger udtrykket skal. Dog indføres 

der i modellen ”med rimelighed”, hvilket synes at være i overensstemmelse med 

omfanget af begrebet burde. Det kan derfor med rimelighed forventes at bedømmelsen af, 

hvorvidt en begivenhed kan betragtes som force majeure, vil være den samme, uanset om 

man anvender modellen eller KBL § 24. De 4 betingelser er en generel tilgang for 

vurdering af force majeure og giver en mere overskuelig test end ordlyden af KBL § 24 

og kan derfor være udtryk for en model til analog anvendelse, ved vurdering af, hvorvidt 

en begivenhed kan betragtes som force majeure. For, at der kan blive tale om force 

majeure, skal der være tale om ekstraordinære omstændigheder, jf. KBL § 24. Der kan 

altså ikke forekomme ansvarsfrihed, hvis der opstår byrdefulde vilkår overfor løftegiver 

som følge af almindelige markedsvilkår såsom svingende priser. Dette efterlader 

eventuelt et behov for parterne til at have en mere lempelig klausul i kontraktgrundlaget.  

 

Såfremt man ønsker en mere lempelig klausul bør man dreje opmærksomheden hen på 

hardship. Ifølge Grönfors omfatter hardship mere end force majeure og det må i 

forlængelse heraf antages, at force majeure er en delmængde af de omstændigheder der 

kan udløse hardship.176 Dette synspunkt støttes ligeledes af Andersen og Lookofsky.177 

Der vil herunder kunne indeholdes flere omstændigheder end hvis parterne udelukkende 

forholder sig til force majeure. Under alle omstændigheder vil det være uhensigtsmæssigt 

for kontraktrelationen udelukkende at falde tilbage på den udfyldende regulering ved 

force majeure, da anvendelsesområdet er forholdsvist snævert og kun vil have betydning i 

ekstraordinære situationer. Det er langt fra utænkeligt, at parterne vil befinde sig i en 

situation, hvor force majeure ikke kan påberåbes, og det vil være ødelæggende for 

samarbejdet hvis genforhandlinger ikke initieres. Her tænkes særligt på den situation hvor 

                                                
176 Grönfors 1995;75 
177 Andersen 2005;191 
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fastholdelse af et byrdefuldt vilkår vil drive løftegiver ud i konkurs og der ikke kan ske 

hel eller delvis opfyldelse, samt erstatningsudredelse. Det kan således være 

hensigtsmæssigt at indføre hardship klausuler i kontraktgrundlaget. På den måde kan de 

anvendes til at genetablere balancen mellem parterne gennem en justering foretaget i 

henhold til genforhandling.178 Det vil derfor efter min mening være ønskværdigt såfremt 

hardship klausuler i visse situationer ikke giver direkte adgang til ansvarsfrihed, men 

snarere bliver brugt som afsæt til genforhandling. Her skal der dog tages højde for, at 

genforhandlinger er forbundet med omkostninger for parterne og således kan visse 

typesituationer, såfremt der ikke hersker tvivl om urimeligheden, føre til ansvarsfrihed. 

Dette vil give parterne et fleksibelt middel, såfremt de kan nå til enighed og hurtigt kan 

behandle situationen  således, at parterne på ny kan fokusere fremadrettet. 

 

Vender man blikket mod nogle af de juridiske ulemper der bør tages højde for, kan der 

tages udgangspunkt i det scenario hvor genforhandlingerne bryder sammen. 

Nedbrudte genforhandlinger i kontraktforholdet vil, såfremt det er indskrevet som en 

særskilt ret i kontrakten, være at betragte som kontraktbrud. Dette giver adgang til 

parternes misligholdelsesbeføjelser og i værste fald adgang til at hæve kontrakten. Dette 

kunne være en troværdig sanktion mellem parterne i tilfælde hvor man ønsker, at parterne 

genforhandler loyalt og prøver at nå til enighed. 

Omvendt synes retten til at hæve kontrakten ved væsentlig misligholdelse af kontrakten, 

ikke umiddelbart at være i parternes interesse når der er tale om længerevarende aftaler, 

idet parterne oprindeligt har indgået kontrakten med det ønske, at den skal opfyldes. 

Nedbrud af forhandlinger på baggrund af en genforhandlingsklausul bør derfor ikke 

kunne give parterne hæveadgang. Dette synes også at være imod parternes hensigt i 

forholdet, når de eksplicit i kontrakten har taget stilling til, at genforhandling er et middel 

der skal tages i brug i tilfælde af uoverensstemmelser. Dette må afspejle et ønske for 

parternes side om, at de ønsker en fortsættelse af kontraktforholdet, selvom det findes 

nødvendigt at justere kontrakten undervejs. 

 
                                                
178 Grönfors 1995;73 
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I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at skrive en ikke udtømmende liste af 

såkaldte triggers – begivenheder som udløser parternes pligt til genforhandling. Dette 

giver et bidrag til fortolkning af aftalen, såfremt man skulle komme ud for en situation, 

der ikke konkret er oplistet i kontrakten. Herved kan parterne gennem en vurdering se om 

en given situation, på baggrund af økonomisk byrde, usikkerhed eller lign., er 

sammenlignelig med de typesituationer, der er i kontrakten.  

 

Parterne skal ydermere være opmærksom på at ved påberåbelse af hardship bør de 

iagttage gyldighedsreglerne i AFL § 29. Dette vil ofte være med truslen om ikke at 

opfylde kontrakten og på den måde tvinge medkontrahenten til at genforhandle 

lempeligere vilkår i henhold til en hardshipklausul, hvilket muligvis kan betragtes som 

tvang.179 Her er det dog vigtigt at iagttage reglerne om svage og stærke 

ugyldighedsgrunde samt den gode eller onde tro. Jeg vil ikke nærmere analysere 

konsekvenserne og omfanget af en påberåbelse af AFL § 29, da det ligger uden for denne 

afhandlings område, men blot medtage det for at pointere den potentielle fare, der kan 

være forbundet med påberåbelse af hardship. 

 

Sidst vil jeg nævne, at parterne bør vælge at inkorporere en opsigelsesklausul som sidste 

udvej af nedbrudte forhandlinger. En opsigelsesklausul har som regel en fastlagt 

opsigelsesperiode der strækker sig fra ca. 3-6 måneder. Det synes hensigtsmæssigt, at 

såfremt parterne ikke kan nå til enighed, at afvikling af aftalen sker så hurtigt og 

friktionsfrit som muligt. Dette efterlader parterne med en potentiel mulighed for at 

genetablere deres relation i fremtiden. 

 

Hvis man opsummerer genforhandling i henhold til Grönfors, bør dette indeholde 

følgende egenskaber (min oversættelse):180 

 

                                                
179 Gomard 1996;156 
180 Grönfors 1995;76 
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- Genforhandling skal forbedre parternes mulighed for en gennemførsel af 

kontrakten. 

- Der foretages ingen endelig afregning mellem parterne, såfremt kontrakten 

fortsætter. 

- Genforhandlinger kan og bør gøres uden for force majeure (hardship).  

- Balancen mellem parterne skal genoprettes og som udgangspunkt være i 

overensstemmelse med den urimelighedsbetragtning der lægges i henhold til AFL 

§ 36. 

- Parternes medvirken til genforhandling skal sikres. 

- Såfremt genforhandling mislykkedes skal parterne ledes videre til andre 

foranstaltninger til mægling eller tvistløsning. 

 

Dette leder mig til en endelig antagelse om, at såfremt parterne lykkedes i at skabe 

pålidelige rammer for genforhandling, så har de mulighed for at forhandle sig til rette 

omkring fordeling af risikoen.  

 

3.6 Juridisk delkonklusion 

Ovenstående analyse er foretaget med det formål at vurdere retsstillingen i det tilfælde, 

hvor kontraktparter bliver udsat for efterfølgende omstændigheder, hvor der ikke er taget 

stilling til, hvorledes situationen skal håndteres i kontrakten ift. risikoallokering. 

Derudover er der taget stilling til, hvordan genforhandlingsklausuler kan være parterne 

behjælpelige med internt at initiere tvistløsning gennem forhandling. 

 

Med udgangspunktet i DL 5-1-2 og ordlyden: Alle Contracter,…skulle holdis i alle deris 

Ord og Puncter, saa som de indgangne ere” er hovedreglen, at løftegiver bærer risikoen 

for manglende opfyldelse, idet kontrakter skal holdes i overensstemmelse med deres 

oprindelige indhold. Der eksisterer dog visse juridiske mekanismer som ændrer dette 

udgangspunkt og som således kan betragtes som undtagelser, hvorfor det er retslige 
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bestemmelser der giver domstolen mulighed for at skifte byrden til løftemodtager, 

såfremt nærmere givne omstændigheder foreligger. 

Ser man i den sammenhæng på fortolkningsregler, kan både minimumsreglen og 

koncipistreglen gøre det muligt at skifte byrden, men grundet deres ringe indflydelse i 

erhvervsforhold synes det næppe at være pålidelige midler til at fordele risikoen. Dette er 

forbundet med stor usikkerhed omkring udfaldet. 

Ser man nærmere på den direkte retlige regulering kan AFL § 36, bruges til at skifte 

byrden såfremt det strider imod redelig handlemåde eller at det findes urimeligt at 

opretholde en bestemmelse med dens oprindelige indhold. AFL § 36 anvendes dog 

sjældent i erhvervsforhold en vurdering af hvem der bør bærer byrden ved indtrædelse af 

efterfølgende omstændigheder, er derfor usikker. 

 

Hvis parterne kan skabe stabile rammer omkring genforhandling i tilfælde af 

efterfølgende omstændigheder, synes dette at være en plausibel måde for parterne at 

skabe sikkerhed om en rimelig risikofordeling. Afhængig af omstændighederne og 

parternes ønsker, kan der gøres brug af forskellige typer klausuler, hvoraf hardship synes 

at være den mest hensigtsmæssige, da anvendelsesområdet er bredere end ved force 

majeure. 
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4 Kapitel 4 

Der vil i fortløbende kapitel blive taget udgangspunkt i en integration af analyserne om 

den økonomiske og juridiske problemstilling. For at give klarhed over formålet med 

denne integration synes jeg følgende citat er passende og indfanger i høj grad essensen af 

EJM: ”Mens den traditionelle juridiske metode rendyrker juraen som middel til løsningen 

af foreliggende tvister, består den erhvervsjuridiske metode i på forhånd at integrere 

juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden alt taget i 

betragtning disponerer optimalt”181. Det er altså ud fra en betragtning om, at 

virksomheden skal disponerer optimalt, at juraen integreres med erhvervsøkonomisk 

forståelse. Jeg vil indledningsvis analysere de juridiske elementer i analysen for 

efterfølgende at inddrage økonomiske rationaler til støtte for det efficiente valg.  

 

4.1 Når juraen kommer til kort 

Ses der på de juridiske muligheder som er til rådighed, såfremt de kontraherende parter 

ikke har taget stilling til en fordeling af risiko og lader sig bero på udfyldning, synes det 

at være forbundet med væsentlig usikkerhed, ift. hvem der skal bære byrden. 

Formodningen er dog, at løftegiver i de fleste tilfælde vil bære denne. Reglerne er 

komplekse og beror ikke på standardiserede tilfælde, men er underlagt domstolens 

vurdering i hvert konkrete tilfælde. Det er således svært for parterne at forudse, hvad det 

juridiske udfald vil blive, bl.a. pga. den usikkerhed der er forbundet med selve 

fortolkningen af bestemmelserne.  Hovedreglen er, at i tilfælde af kontraktuel frustration, 

påhviler det løftegiver at bære den økonomiske byrde. Der eksisterer dog juridiske regler, 

der løfter byrden over på løftemodtager, såfremt nærmere betingelser er opfyldt. Kriterier 

såsom redelig handlemåde, urimelighed og ærbarhed synes at dominere de hensyn der 

skal tages ift. at skifte risikobyrden. Der synes umiddelbart ikke at være taget direkte 

hensyn til de økonomiske rationaler, der kan anvendes ift. en økonomisk efficient 

fordeling af byrden. 

                                                
181 Dahl 2004:28 
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Hertil skal det siges, at juraen dog stadig spiller en central rolle da hele rammen for 

kontrakten er baseret herpå. Det giver således en udvendig struktur som styrer 

kontraktrelationen, men grundet den meget komplekse struktur i moderne relationer,  er 

det min påstand, at de juridiske instrumenter ikke kan stå alene. Så snart kompleksiteten 

af kontrakten øges, bliver den rene juridiske løsning dyr og ressourcekrævende, og det er 

således ikke en efficient løsning for parterne. Ikke desto mindre giver kontrakten en 

overordnet struktur for parternes relation, og hjælper til at skabe rammerne for 

genforhandling.  

Det juridiske element kan ligeledes anvendes til løftemodtagers fordel, idet han skaber 

goodwill hos løftegiver ved afståelse af sin juridiske ret og på den måde skaber en form 

for loyalitetsgæld. På den måde kan den juridiske ramme være med til at forbedre 

loyaliteten og i sidste ende styrke det relationelle bånd. 

 

Som nævnt er der økonomiske omkostninger forbundet med at aktivere det juridiske 

system til løsning af kontraktvanskeligheder. Det er forbundet med ekstraomkostninger at 

lade en tredjepart indsamle alle de informationer, der skal til for at vurdere sagen, end 

hvis parterne selv tilvejebringer denne information under forhandlinger. Derudover er der 

faste afgifter, der skal betales ved brug af domstolen.  

R. H. Coase analyserer bl.a. denne problematik i sin artikel ”Problems of Social Costs” 

fra 1960, hvor han som løsning foreslår, at parterne mødes ved forhandlingsbordet, inden 

de juridiske instrumenter aktivere.182 Jeg vil kort forklare intuitionen bag dette gennem 

eksemplet fremlagt i artiklen.  

Situationen er den, at en læge vis praksis ligger lige ved siden af en konditor får medhold 

i retten om, at en maskine hos konditoren, der forstyrrer hans praksis gennem larm og 

vibrationer, skal fjernes.  

Coase foreslår, at parterne kunne have forhandlet i stedet for at gå rettens vej, ved at 

kompensere hinanden økonomisk. Såfremt lægens omkostninger er mindre end 

konditorens profit ved at beholde maskinen på sin givne placering, havde det været 

                                                
182 Coase 1960;9 
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økonomisk efficient såfremt lægen blev kompenseret for sine omkostninger og 

konditoren således kunne fortsætte upåagtet.183 Herved har parterne skabt en større 

økonomisk gevinst, end hvis lægen blot håndhæver sin juridiske rettighed. Parterne har 

herved både skabt et større økonomisk overskud, men de har også sparet de omkostninger 

og besvær ved at gå rettens vej. Selve situationen er ikke lig den parterne står overfor når 

der er tale om uforudsete omstændigheder i lyset af denne afhandling, men det 

økonomiske rationale er stadig gældende ift. forhandlinger som alternativ til rettens vej.   

 

Om end juraen er uundværlig, er det min påstand, at den ikke kan stå alene når der ønskes 

en tilnærmelse af det efficiente kontraktforhold. Grunden hertil er, at virksomhedernes 

omverden i dag er er præget af dynamik og konstant udvikling og dette faktum sprænger 

rammerne for hvad der kan løses rent juridisk. Det bliver derfor nødvendigt at supplere 

med fleksible løsninger med udgangspunkt i økonomisk rationalisering. Virksomhederne 

bliver ofte udsat for ekstremt komplicerede situationer, som der ikke er nogen simpel 

løsning på, og en gennemarbejdelse via det juridiske system kræver store ressourcer. 

Parterne bør derfor lade økonomiske rationaler styre deres adfærd og søge tvister løst 

gennem de mekanismer der økonomisk set er billigst.  

 

4.2 Omkostningsbesparelser 

Som nævnt tidligere består omkostningerne ved kontraktuel frustration af to typer. Først 

og fremmest er der omkostningerne direkte forbundet med begivenheden. Derudover er 

der de agentomkostninger som opstår på baggrund af moral hazard og adverse selection 

ift. ønsket om at minimere den økonomiske byrde.  

Det er min påstand, at risikoen altid bør bæres af den optimale risikobærer, da dette 

skaber de mindste omkostninger for parterne. Herefter er det dog nødvendigt, at der 

efterfølgende finder en kompensation sted ift. den relative risikofordeling. Hvordan 

fordelingen rent faktisk sker, afhænger af parternes initiale forhandling og relative 

risikoaversitet.  

                                                
183 Coase 1960;9 
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Tages eksemplet med Københavns Lufthavn, er risikoen blevet båret af 

samarbejdspartnerne henholdsvis luftfartselskaberne, passagererne og butiksindehaverne. 

De har været nærmest til at bære risikoen samt været de optimale risikobærer, idet det har 

været dem der bedst og hurtigst har kunnet tage aktion ift. at minimere deres 

omkostninger ved at lukke ned for driften. Efterfølgende har lufthavnen kompenseret 

deres omkostninger.184 Det formodes ikke at have været på grundlag af eksplicitte 

kompensationsklausuler i kontrakten, men må bero på mere implicitte og relationelle 

forhold. Ikke desto mindre illustrerer det fint tankegangen bag den optimale risikobærer. 

 

Den eksplicitte kontrakt skaber et godt udgangspunkt for risikoallokeringen, men som 

nævnt i den økonomiske analyse, kan de teoretiske løsninger i henhold til PA optræde 

noget stiliseret og bør efter min mening anvendes vejledende, da de ikke giver den 

endegyldige opskrift på risikoallokering. Derfor er det meningsfuldt at supplere PA med 

RKT for at styrke en tilnærmelse af det effeciente kontraktforhold. Herved kan parterne 

supplere med relationelle mekanismer i tråd med at kompleksiteten af kontrakten stiger. 

Det er altså ikke udelukkende de økonomiske teorier der fungere i samspil med 

retsdogmatisk metode i EJM, det er også i høj grad et samspil mellem de valgte 

økonomiske teorier.  

 

4.3 Relationsbevarelse og genforhandlingsklausuler 

Når parterne udsættes for økonomiske byrder som følge af efterfølgende 

omstændigheder, er det ofte, at parterne ikke har en direkte løsning konciperet i 

kontrakten. Såfremt intet er stipuleret i kontrakten, kræver det som udgangspunkt enighed 

for at indgå i forhandlinger om en løsning. Såfremt den ene part ikke ønsker at starte 

forhandlinger af egen vilje, kan det skabe splid i relationen. 

Parterne kan søge dette løst ved at indskrive forhandlingsklausuler, og de er herved 

underlagt en loyalitetsforpligtigelse til i fællesskab at nå frem til en plausibel løsning. I 

praksis betyder det, at en given part er forpligtet til at forhandle i overensstemmelse med 
                                                
184 Cph.dk 
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modpartens interesser.185 De har den mulighed at underligge sig loyalitetsforpligtigelsen 

ift., at opnå et resultat ved forhandlinger og såfremt den ene part ikke har vilje til at 

opretholde denne, kan der søges erstatning.  

 

Ser man udelukkende på RKT ift. genforhandlingsklausuler, er det min påstand at denne 

teori i høj grad er anvendelig når det kommer til at forklare, hvorfor genforhandlinger kan 

være succesfulde. I og med at den bygger på omdømmeeffekter som sanktion overfor 

illoyale forhandlingspartnere, er den efter min mening mere effektiv end det juridiske 

sanktionssystem, når det kommer til succesfuld genforhandling. Grunden hertil er, at 

juridiske løsninger kræver en behandling af forhandlingsnedbruddet for at fastlægge 

hvem der bærer skylden. Det kan være en svær bevisbyrde at løfte, hvorfor det synes 

rimeligt, at parterne lader sig bero på andre mekanismer. Samtidig er det en opslidende 

og ofte langvarig proces at tage rettens vej, hvilket i sig selv ikke er særligt 

relationsbevarende.  

Opererer parterne på et marked med omdømmeeffekter virker normbrud som en 

troværdig sanktion der fordrer parterne til at forhandle loyalt. Den exchange tension der 

eksisterer i individet vil ydermere skabe fundament for, at langsigtede gevinster 

foretrækkes over de kortsigtede og netop dette fænomen i normdannelsen vil være med til 

at sikre succesfulde genforhandlinger. Der er således to elementer der giver incitamenter 

til succesfuld genforhandling, nemlig straffen ved omdømmeeffekter samt langsigtede 

gevinster gennem opbygning af langvarige samarbejder. I den forbindelse er det min 

påstand, at succesfulde genforhandlinger på baggrund af normstruktur, yderligere vil 

styrke relationen, da man ikke har være nødsaget til at true med juridiske sanktioner. 

Dette har således en positiv selvforstærkende effekt. Jeg mener derfor, at relationen 

skabes på baggrund af både eksplicitte og implicitte forhold ved kontraktrelationen. 

Genforhandlingsklausuler som eksplicit fremstår i kontrakten, er således med til at skabe 

den gode relation, som igen er fordrende for succesfuld genforhandling. Hermed er den 

juridiske ramme med til at give et positivt loop i kraft af den juridisk konciperede 

genforhandlingsklausul. 
                                                
185 Andersen 2006;444 
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4.4 Sikring af omdømme 

Når de implicitte forhold i kontraktrelationen analyseres, er omdømmet en væsentlig 

faktor at inddrage. Omdømmet er det sanktionssystem der skaber fundamentet for, at 

normer kan bruges til at fordre en given adfærd. Normerne hænger derfor også uløseligt 

sammen med omdømmet, da netop overholdelse heraf sikrer både bevarelse, men også 

opbygning heraf. Det er dog ikke omkostningsfrit at opbygge sit omdømme, særligt vil 

det have økonomisk betydning i situationen med efterfølgende omstændigheder. Her 

bliver virksomheden nød til at bære visse omkostninger på kort sigt i form af 

kompromiser ved forhandlingsbordet, for derimod at kunne få et højere økonomisk 

udbytte på lang sigt. Denne adfærd understøttes ligeledes af Posner der mener, at: 

”længerevarende kontrakter er selvhåndhævende, idet hver part står til at tabe hvis 

relationen ophører” (min oversættelse).186  Tages der igen udgangspunkt i eksemplet 

med Københavns Lufthavn, virker det tydeligt at bevæggrundene for at dele den 

økonomiske byrde med deres samarbejdspartnere, er funderet i ønsket om en stærk 

relation i fremtiden. Lufthavnen har således givet afkald på en indtægt på kort sigt, for at 

sikre virksomhedernes fremtidige eksistens, som grundlag for deres egen indtjening i 

fremtiden. Lufthavnen har herigennem skabt goodwill hos samarbejdspartnere og det må 

formodes, at denne kan aktiveres i fremtiden såfremt der skulle opstå problemer i 

forhandlingssituationer.  

Normoverholdelse sikrer et generelt omdømme på længere sigt. Omdømmet kan være 

forbundet med ekstraomkostninger på kort sigt, men kan vise sig at være en god 

investering, da omdømmet vil skabe bedre relationer i fremtiden. 

 

4.5 Kompleksitet i kontrakter 

Overordnet set viser analysen, at så snart kompleksiteten i kontrakter øges, er det ikke 

hensigtsmæssigt, at parterne alene lader sig bero på den eksplicitte kontrakt og/eller 

juridisk regulering. Når risikofordelingen bliver så kompleks, som ved uforudsete 

hændelser, virker de muligheder for løsning der er ift. PA og juridisk tvistløsning som 
                                                
186 Campbell 2004;31 
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meget omkostningsfulde remedier. RKT kan med sit forklaringsindhold supplere disse og 

skabe fundament for en mere økonomisk efficient løsning af risikofordelingen. Det er 

således overladt til genforhandling og de relationelle mekanismer, i form af normer, at 

skabe enighed mellem parterne. RKT skaber en mere realistisk tilgang til kontrakten 

hvilket er anerkendt af flere kritikere.187 Dog bliver RKT kritiseret for at være for 

kompleks i dens anvendelse grundet det store antal faktorer der skal tages hensyn til for at 

forklare kompleksiteten.188 Macneil mener, at kompleksiteten stammer fra det faktum, at 

RKT giver, ift. teori om egennyttemaksimerende individer, en mere præcis forklaring på 

hvordan to parter ikke handler direkte egennyttemaksimerende, men indgår i et 

samarbejde.189 Netop denne realisme støtter teorien, når der skal ske en kobling til 

virkeligheden og forklarer hvorfor parter indgår i forhandlinger når uforudsete hændelser 

opstår. Ses der isoleret på nyttemaksimerende individer, vil den part der står til at vinde 

økonomisk ikke indgå i forhandlinger, da denne ville kræve aftalen opfyldt uden hensyn 

til relationen til den anden part. Ifølge Macneil gør RKT netop op med denne 

opportunistiske adfærd idet parterne bliver betragtet som en samlet nyttemaksimerende 

enhed.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
187 Se Campbell 2004;30ff, for en sammenholdning af forskellig kritik og vurdering af RKT. 
188 Williamson 1986;105 
189 Campbell 2004;34 
190 Campbell 2004;35 
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5 Konklusion 

Overordnet set er afhandlingen bygget op omkring, hvordan parterne, med udgangspunkt 

i EJM, løser risikofordeling og omkostningsminimerer, når der opstår uforudsete 

hændelser. Her har jeg sammenholdt forskellige økonomiske teorier med en juridisk 

analyse af hvorledes parternes retsstilling er, såfremt intet direkte er aftalt i kontrakten 

vedr. risikodeling. Ser man først og fremmest på den eksplicitte kontrakt, er det 

økonomisk rationelt at lade den optimale risikobærer påtage sig risikoen, for derefter at 

lade sig kompensere økonomisk ift. en fair fordeling mellem løftegiver og –modtager. 

Ses der i den forbindelse på hvorledes de juridiske regler allokerer risikoen er 

udgangspunktet, at løftegiver bærer risikoen. Denne kan dog skifte til løftemodtager, 

såfremt det strider imod et rimelighedssynspunkt at fastholde løftegiver til sit oprindelige 

løfte. Der er således ikke i juridisk henseende noget der tyder på, at der sker en 

kalkulation ift. hvem der billigst kan bære risikoen og derefter lader denne kompenseres 

øknomisk. Det er derfor hensigtsmæssigt at lade den optimale risikobærer afholde den 

økonomiske byrde for efterfølgende at lade sig kompensere på baggrund af forhandlinger. 

Det virker plausibelt, at genforhandlinger ender i en fair løsning, idet normer og 

omdømmeeffekter skaber tillid og loyal forhandlingsadfærd. 

 

Ses der på de agentomkostninger som opstår i ønsket om at minimere de direkte 

omkostninger er der to overordnede konklusioner. Ser man på adverse selection, giver PA 

en brugbar løsning ifm. signalering og herunder den ene parts villighed til at påtage sig 

risiko. Der er dog det forbehold, at løftegiver ikke nødvendigvis er den optimale 

risikobærer. Ser man på moral hazard kan dette imødegås gennem overvågning eller 

incitamentstyring. Begge metoder virker utilstrækkelige ifm. uforudsete hændelser, 

hvorfor der her sker en supplering med RKT. Her bør normer og deres tilhørende 

sanktioner gennem omdømmeeffekter sørge for, at parterne forhandler med tillid og 

loyalitet med det formål at agere som én nyttemaksimerende enhed.  
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Genforhandlinger initieres på baggrund af den eksplicitte kontrakt og sørger for at 

parterne har en juridisk forpligtigelse til at starte processen. Den eksplicitte kontrakt og 

den juridiske ramme udgør derfor et godt fundament at bygge relationer på, og er derfor 

essentiel ift. den kontraktuelle relation. Dette er et område, der i høj grad forholder sig til 

overgangen fra den  eksplicitte til den implicitte kontraktdimension. Via eksplicitte 

mekanismer såsom genforhandlingsklausuler, kan forhandlinger iværksættes om 

fordeling af risiko. Her vil der således være en glidende overgang og en kobling til RKT, 

der med sin normstruktur fordrer parterne til at genforhandle og dele byrder loyalt. 

Succesen af forhandlingerne er derfor i høj grad afhængig af parternes ønske om en 

styrkelse og bevarelse af deres relation. Det er dog essentielt for effekten af 

genforhandlingsklausuler, at der opereres på et marked hvor normerne og de tilhørende 

omdømmeeffekter kan håndhæves gennem effektive økonomiske sanktioner og 

incitamenter.  
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