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Abstract	

	

This	thesis	provides	a	contribution	to	the	understanding	of	combining	legal	practice	

with	economic	theory.	The	recently	shift	in	contract	managers	perception	of	which	

contract	clauses	they	wish	to	contract	are	consistent	the	proactive	approach	to	legal	

contracting.	Proactive	contracting	is	a	behavior	promotional	approach,	which	seeks	

to	minimize	costs	dispute	resolution	by	promoting	the	good	contractual	behavior.	

	

There	seems	to	be	a	termination	dilemma	when	a	principal	concludes	a	contract	

with	a	commercial	agent.	This	dilemma	results	in	that	the	contract	does	not	achieve	

its	full	sales	potential.	The	commercial	agent	fears	that	the	contract	will	be	

terminated	of	his	performance	leads	the	principal’s	vertical	integration.	

	

To	deal	with	the	termination	dilemma,	this	thesis	analyses	how	a	relational	

relationship	between	the	principal	and	the	commercial	agent,	can	result	in	

substantial	competitive	advantages	and	create	relational	rent	within	the	

relationship.



	

	

2	

Table	of	Contents	

Abstract	.......................................................................................................................................	1	

Kapitel	1	-	Problemstillingen	...............................................................................................	4	
1.1	Indledning:	...................................................................................................................................	4	
1.2	Formål	og	synsvinkel:	..............................................................................................................	5	
1.3	Problemformulering:	...............................................................................................................	5	
1.4	Teori	og	metode:	........................................................................................................................	6	
1.4.1	Juridisk	teori	og	metode	...................................................................................................................	6	
1.4.3.	Interdisciplinær	metode	...............................................................................................................	11	

1.5	Afgrænsning	.............................................................................................................................	12	

Kapitel	2	–	introduktion	til	handelsagentkontrakter	..............................................	12	
2.1.	Handelsagent	..........................................................................................................................	12	
2.2.	Handelsagentkontrakten	....................................................................................................	13	

Kapitel	3	Den	konventionelle	kontraktret	-	en	reaktiv	tilgang	............................	14	
3.1	Indledning	.................................................................................................................................	14	
3.2	Den	reaktive	kontrakt	...........................................................................................................	14	

Kapitel	4	Den	retsdogmatiske	analyse	..........................................................................	16	
4.1	Indledning	.................................................................................................................................	16	
4.2	Handelsagentens	pligter	og	rettigheder	.........................................................................	16	
4.2.1	Pligter	....................................................................................................................................................	16	
4.2.2.	Rettigheder	.........................................................................................................................................	18	

4.3	Agenturgiverens	pligter	.......................................................................................................	21	
4.4	Hvervets	ophør	........................................................................................................................	22	
4.4.1	Ordinært	ophør	.................................................................................................................................	22	
4.4.2	Ekstraordinært	ophør	....................................................................................................................	24	

4.5	Erstatning	..................................................................................................................................	24	
4.6	Godtgørelse	(’goodwill’)	.......................................................................................................	27	
4.7	Delkonklusion	..........................................................................................................................	28	

Kapitel	5	Proaktiv	Jura	.......................................................................................................	29	
5.1.	Indledning	................................................................................................................................	29	
5.2	Proaktive	kontrakter	............................................................................................................	32	
5.3	Delkonklusion	..........................................................................................................................	35	

Kapitel	6	Partnerskab	.........................................................................................................	35	
6.2	Handelsagentens	termineringsdilemma	........................................................................	35	
6.4	Transaktionsomkostningsteorien	....................................................................................	38	
6.4.1	Transaktionsomkostninger	..........................................................................................................	38	
6.4.2	Adfærdsantagelser	...........................................................................................................................	40	

6.5	Etablering	af	et	partnerskab	...............................................................................................	41	
6.5.1	Relations-specifikke	aktiver	........................................................................................................	42	
6.5.2	Vidensdeling	.......................................................................................................................................	43	
6.5.3	Komplementære	ressourcer	........................................................................................................	43	
6.5.4	Effektive	styringsformer	...............................................................................................................	44	

6.6	Delkonklusion:	........................................................................................................................	45	

Kapitel	7	–	Den	integrerede	analyse	..............................................................................	45	



	

	

3	

7.1	Indledning	.................................................................................................................................	45	
7.2	Den	reaktive	kontrakt	...........................................................................................................	46	
7.3	Partnerskab	ved	proaktiv	kontrahering	........................................................................	47	
7.3.1	Eliminering	af	termineringsdilemmaet	..................................................................................	47	

7.4	Inddragelsen	af	ORGALIME-modelkontrakt	..................................................................	50	
7.5	Delkonklusion	..........................................................................................................................	51	

8	Konklusion	..........................................................................................................................	52	
Litteraturliste	........................................................................................................................	53	

Bilag	1	.......................................................................................................................................	56	
	

	

	
	 	
	
	



Kapitel	1	-	Problemstillingen	

1.1	Indledning:	

Der	har	i	mange	år	været	øget	fokus	på	vækst	og	eksport	for	virksomheder	rundt	

omkring	i	verdenen.	Det	er	et	velkendt	fænomen,	at	globaliseringen	og	udviklingen	

af	teknologien,	har	skabt	nye	og	bedre	afsætningsmuligheder	på	tværs	af	

landegrænser.	Den	øgede	internationale	samhandel	skaber	gunstige	muligheder	for	

at	virksomhederne	kan	vokse,	men	samtidig	skabes	der	også	en	stigende	

konkurrence	–	både	lokalt	og	globalt.	Virksomhedernes	vækstpotentiale	ligger	med	

andre	ord	ikke	kun	i	det	lokale	marked,	eller	nærmarkederne,	men	i	hele	verdenen.	

Derfor	er	det	afgørende,	at	virksomhederne	er	i	stand	til	at	arbejde	strategisk	og	

finde	de	bedst	mulige	afsætningskanaler.	

	

Handelsagenter	har	igennem	lang	tid	været	benyttet	af	virksomheder,	som	led	i	

deres	eksportstrategi,	når	produkter	skulle	afsættes	til	et	fremmed	marked.	En	

handelsagent	vil	typisk	fungerer	som	formidler	mellem,	på	den	ene	side,	

agenturgiveren	og	på	den	anden	side	den	potentielle	kunde.	Et	succesfuldt		

samarbejde	mellem	agenten	og	agenturgiveren	vil	betyde	en	øget	omsætning	for	

virksomheden	på	det	nye	marked,	og	samtidigt	vil	agenten	få	en	øget	indtjening	i	

provision	for	de	ordrer	han	formidler.	Logikken	tilsiger	derfor,	at	begge	parter	har	

en	interesse	i,	at	handelsagenten	performer	bedst	muligt.	Problemet	ligger	i,	at	

handelsagenten	ikke	altid	har	et	incitament	til	at	performe	optimalt,	da	han	befinder	

sig	i	en	dobbeltsiddet	opsigelsesrisiko	–	også	kaldet	termineringsdilemmaet.		

	

Denne	afhandling	ønsker	at	belyse,	hvorledes	et	skift	fra	anvendelsen	af	reaktive	

kontrakter	og	konventionel	jura	til	en	mere	relationel,	proaktiv	orienteret	kontrakt	

kan	skabe	værdi	og	tillid	i	handelsagentforholdet.	Den	juridiske	analyse	vil	

fastlægge	det	spillerum	hvori	parterne	lovligt	kan	agere	og	kontrahere.	Den	

økonomiske	analyse	vil	bidrage	med	teorier	og	modeller	der	vil	belyse,	hvilke	

strategier	parterne	vil	anvende	i	en	strategisk	situation.	Sammenfattende,	vil	de	to	
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analyser	bidrage	til	en	interdisciplinær	analyse	af	parternes	muligheder	for	at	

optimere	samarbejdet	ved	at	minimere	termineringsdilemmaet.	

	

1.2	Formål	og	synsvinkel:	

Ændringen	i	verdensøkonomien	og	den	teknologiske	udvikling	har	bevirket,	at	

handelsbarriere	på	tværs	af	landegrænser	i	stigende	grad	nedbrydes.	Den	stigende	

tilgængelighed	for	virksomheders	udbredelse	af	deres	produktportefølje	til	nye	

eksportmarkeder,	gør	det	relevant,	at	se	på	de	kontraktmæssige	udfordringer	og	

muligheder,	der	opstår	som	følge	heraf.	Den	stigende	globale	konkurrence	stiller	

større	krav	til	virksomhederne	om	at	differentiere	sig,	for	at	bibeholde	eller	opnå	

markedsandele.	Der	synes	at	være	en	større	tendens	til,	og	anerkendelse	af,	at	

indgåelsen	af	strategiske	partnerskaber	kan	skaber	merværdi	i	relationen.		

	

Denne	afhandling	vil	søge	at	belyse,	hvorledes	det	er	muligt	anvende	kontraktretten	

i	handelsagentaftaler	på	en	mere	proaktiv	og	tillidsskabende	måde.	Denne	tilgang	til	

anvendelsen	af	kontraktretten	kan	siges,	at	være	at	opgør	med	den	konventionelle	

perspektiv	på	handelsagentaftaler.	Udgangspunktet	for	afhandlingen	er,	at	

handelsagenten	og	agenturgiveren	ikke	udnytter	det	fulde	potentiale,	når	aftalen	

konciperes	på	baggrund	af	den	konventionelle	kontraktret.	Det	fulde	potentiale	

udnyttes	først,	når	parterne	indgår	i	et	strategisk	samarbejde	der	muliggør	

skabelsen	af	relationsrente.	

	

Synspunktet	for	nærværende	afhandling	vil	være	på	både	handelsagenten	og	

agenturgiveren,	da	det	er	deres	samlede	værdi	i	kontraktrelationen	der	skal	øges.	

	

1.3	Problemformulering:	
Ideen	til	valget	af	emnet	opstod,	da	jeg	stiftede	bekendtskab	med	begrebet	

termineringsdilemmaet.	Dette	dilemma	opstår	typisk	i	mellemmandsretten	bl.a.	i	

forhandlerkontraker	og	handelsagentkontrakter	samt	ved	franchising.	Fokus	i	

litteraturen	og	juridisk-økonomiske	studier	synes	primært	at	omhandle	forhandler-	

og	franchisekontraker.	Fokus	på	handelsagentkontraker	synes	nærmest	at	være	
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ikke-eksisterende.	Det	manglende	bidrag	i	litteraturen	gør	det	derfor	interessant	at	

undersøge,	hvorledes	det	er	muligt	at	eliminerer	termineringsdilemmaet	og	

optimere	handelsagentkontrakter.	Problemstillingen	der	søge	belyst	i	afhandlingen	

lyder	derfor	således:	

	

Med	udgangspunkt	i	gældende	ret	undersøges	det,	hvorledes	der	kan	skabes	

relationsrente	for	de	kontraherende	parter	ved	indgåelse	af	en	relationel	

handelsagentkontrakt.	

	

	

1.4	Teori	og	metode:	
Problemstillingen	for	denne	afhandling	vil	blive	belyst	på	baggrund	af	de	valgte	

teorier	og	metoder.	Afhandlingen	vil	overordnet	bestå	af	tre	analyser;	den	juridiske-

,	økonomiske-	og	interdisciplinære	analyse.	Den	økonomiske	og	juridiske	analyse	vil	

fastlægge	hvad	parterne	bør	gøre,	før	og	efter	indgåelsen	af	kontraktforholdet.	Disse	

to	analyser	vil	derfor	være	udprægede	normative,	da	analyserne	har	et	holdnings-

/ændringsorienteret	sigte.1	Den	interdisciplinære	analyse	vil	derimod	fremstå	

positivistisk,	da	analysen	søger	at	belyse,	hvorledes	parterne	bør	agere	for	at	

optimere	kontraktforholdet.	

	

1.4.1	Juridisk	teori	og	metode	
Den	juridiske	analyse	foretages	med	henblik	på	at	afdække	det	juridiske	spillerum,	

der	gælder	ved	handelsagentkontrakter.	Handelsagentkontrakter	henføres	i	

Danmark	til	privatretten,	hvor	der	som	udgangspunkt	gælder	partsautonomi	eller	

aftalefrihed.	Parterne	kan	dermed	som	hovedregel	indgå	de	aftaler	de	ønsker,	uden	

krav	om	hjemmel	i	lov,	jf.	aftalelovens	§	1,	2.	pkt.2	Aftalefriheden	er	dog	begrænset	i	

de	tilfælde,	hvor	der	ved	regulering	er	fastsat	præceptive	regler.	En	forhandlers	

reststilling	er	ikke	undergivet	lovregulering3,	hvorfor	aftalefriheden	som	

udgangspunkt	er	større	end	for	handelsagenter,	idet	handelsagentloven	indeholder	

																																																								
1	Østergaard,	2003,	side	2.	
2	Nielsen	&	Tvarnø,	2014,	s.	34.	
3	Iversen,	2013,	s.	22.	
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en	række	deklaratoriske	og	præceptive	regler,	som	begrænser	parternes	

aftalefrihed.			

	

Problemstillingen	i	den	juridiske	analyse	vil	tage	sit	afsæt	i	henholdsvis	den	

reaktive	og	proaktive	kontraheringsform.		

	

1.4.1.1	Konventionel	kontraktret	–	den	reaktive	kontrakt	
Den	reaktive	kontrakt	bygger	på	den	konventionelle	kontraktret,	hvor	parternes	

forpligtelser	og	rettigheder	i	høj	grad	afspejler	gældende	ret.	Dens	reaktive	karakter	

kommer	sig	af,	at	kontrakten	indgås	ex	ante,	hvorefter	den	bliver	lagt	i	”skuffen”,	og	

først	findes	frem	ex	post,	dvs.	når	kontraktforholdet	afsluttes	–	enten	som	følge	af	

ophør	eller	ophævelse.	Da	parternes	forpligtelser	og	rettigheder	følger	gældende	

ret,	vil	kontrakten	typisk	være	veldefineret,	og	ikke	efterlade	megen	tvivl	om	

parternes	retsstilling.	Dette	skaber	tryghed	og	en	vis	forudsigelighed	om	

kontraktens	håndhævelse.		

I	analysen	af	den	konventionelle	kontraktret	anvendes	den	retsdogmatiske	metode	

til	at	udlede	gældende	ret	–	de	lege	lata.4	Ved	anvendelsen	af	den	retsdogmatiske	

metode,	vil	retskilderne	blive	anvendt	og	fortolket	på	samme,	som	domstolene	vil	

gøre	det.5	Dette	indebærer,	ifølge	Alf	Ross’	retsrealistiske	opfattelse,	at	analysen	af	

retskilderne	gennemføres	i	følgende	rækkefølge;	regulering,	retspraksis,	

retssædvaner	og	dernæst	forholdets	natur.6	Rækkefølgen	af	retskilderne	er	ikke	

rangordnet,	dog	findes	der	et	hierarki	indenfor	f.eks.	regulering,	hvor	lex	superior-

princippet	medfører,	at	grundloven	har	forrang	for	andre	love,	ligesom	almindelige	

love	har	forrang	for	bekendtgørelser,	anordninger	og	cirkulærer.7	Dog	er	regulering	

mere	objektiveret	end	de	følgende	retskilder,	dvs.	at	regulering	har	mere	karakter	

af	en	færdig	formuleret	retsregel,	end	de	øvrige	retskilder.8	

Handelsagentkontrakter	er	reguleret	ved	handelsagentloven,	og	fortolkningen	heraf	

spiller	derfor	en	afgørende	rolle,	når	gældende	ret	skal	udledes.		

																																																								
4	Nielsen	&	Tvarnø,	2014.	s.	31.	
5	ibid.,	2014,	s.	34.	
6	ibid.,	2014,	s.	34	
7	Nielsen	&	Tvarnø,	2014,	s.	31f.	
8	ibid.,	s.	81.	
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1.4.1.2	Den	proaktive	kontrakt	
Den	proaktive	kontrakt	har	et	andet	sigte	end	den	reaktive.	Den	proaktive	kontrakt	

anvendes,	modsat	den	reaktive	kontrakt,	til	at	fremme	samarbejde	og	undgå	ex	post	

håndhævelse.	At	handle	proaktiv	kan	udtrykkes	som	”at	handle	i	forventning	og	tage	

styringen.”9	Den	proaktive	kontrakt	anvendes	som	et	strategisk	styringsværktøj.	

Formålet	er	at	forebygge	uoverensstemmelser	og	fremme	samarbejdet	for	herved	at	

optimerer	parternes	muligheder	til	at	opnå	det	fælles	mål.	

Proaktiv	jura	er	stadig	en	forholdsvis	ny	disciplin	indenfor	juraen.	De	proaktive	

elementer	er	endnu	ikke	implementeret	i	hverken	reguleringen	eller	retspraksis	på	

området,	og	derfor	vil	denne	analyse	ikke	gøre	brug	af	den	retsdogmatiske	metode.	

Dog	skal	parterne	stadig	overholde	gældende	ret,	og	dermed	vil	den	proaktive	

kontrakt	blive	analyseret	inden	for	rammerne	heraf.	

	

1.4.2	Økonomisk	teori	og	metode	
I	den	økonomiske	analyse	vil	de	økonomiske	aspekter	ved	en	agentkontrakt	blive	

belyst.	På	Cand.Merc.(jur).-studiet	er	de	studerende	hovedsagligt	blevet	undervist	i	

to	økonomiske	teoriretninger;	neoklassisk	økonomisk	teori	og	ny	institutionel	

økonomi.	Begge	teoriretninger	beskæftiger	sig	med	markedet	som	analyseniveau	og	

virksomheden	som	analyseenhed.	I	neoklassisk	teori	anses	aktørerne	på	et	marked	

med	fuld	konkurrence	for	at	være	fuldt	rationelle.	Der	eksisterer	ikke	

transaktionsomkostninger,	og	virksomheden	betragtes	fra	en	ekstern	

markedsmæssig	synsvinkel.	Dermed	ses	der	bort	fra	virksomhedernes	interne	og	

organisatoriske	strukturer.10	Disse	antagelser	og	forudsætninger	er	ikke	

anvendelige	for	denne	analyse,	da	det	netop	er	aktørernes	evne	til	at	samarbejde,	og	

anvende	deres	ressourcer	strategisk,	der	skal	skabe	et	partnerskab	med	mulighed	

for	relational	rents11.	Den	neoklassiske	teori	er	derfor	ikke	egnet	til	analysen	af	

denne	afhandlings	problemstilling.		

																																																								
9	Siedel	&	Haapio,	2011,	s.	11.	
10	Østergaard,	2003,	s.	4.	
11	Herefter	omtalt	som	relationsrente	
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Den	nyinstitutionelle	økonomi	beskæftiger	sig	derimod	med	antagelser	om,	at	

aktørerne	er	begrænset	rationelle,	der	er	ikke	fuld	information,	og	parterne	vil	

maksimere	egne	interesser.	Dette	kan	medfører	opportunisme,	og	at	aktørerne	

handler	svigagtigt.12	Disse	antagelser	i	overensstemmelse	med	afhandlingens	

problemstilling,	og	derfor	vil	den	nyinstitutionelle	økonomi	danne	ramme	for	den	

økonomiske	analyse.		

	

1.4.2.1	Handelsagentens	termineringsdilemma	
Termineringsdilemmaet	danner	som	begreb	kernen	i	problemstillingen	for,	hvorfor	

en	traditionel	handelsagentkontrakt	danner	et	negativt	incitamentsstruktur	for	

handelsagenten,	hvilket	vil	føre	til	en	middel	præstation.	Handelsagenten	kan	ikke	

på	forhånd	vide	sig	sikker	på,	at	han	kan	lever	op	til	de	mål	der	er	fastsat	i	

kontrakten,	og	kan	på	baggrund	heraf,	ikke	vide	sig	sikke	på	at	opfylde	kontrakten	

tilfredsstillende.	Ligeledes	vil	agenten	være	udsat	agenturgiverens	opportunisme,	

hvis	agenten	præsterer	godt,	eller	bedre	end	forventet,	da	dette	kan	medfører	en	

opsigelse	af	agenten	til	fordel	agenturgiverens	vertikale	integration.	

Termineringsdilemmaet	er	derfor	en	latent	problemstilling,	som	mindsker	

motivationen	for	agenten	til	at	yde	en	ekstra	indsat	og	foretage	investeringer	der	

kan	forbedre	hans	performance.	

	

1.4.2.2	Transaktionsomkostningsteorien	
Oliver	E.	Williamson’s13	transaktionsomkostningsteori	handler	om	at	minimere	

transaktionsomkostningerne	for	derved	at	maksimere	værdien.	Begrebet	

transaktionsomkostninger	blev	af	introduceret	Ronald	Harry	Coase	i	193714	og	

senere	defineret	som	følger:		

	

”In	order	to	carry	out	a	market	transaction,	it	is	necessary	to	discover	who	it	is	that	

one	wishes	to	deal	with,	to	inform	people	that	one	wishes	to	deal	and	on	what	terms,	

to	conduct	negotiations	leading	up	to	a	bargain,	to	draw	up	the	contract,	to	undertake	

																																																								
12	Østergaard,	2003,	s.	4.	
13	Herefter	Williamson	
14	Coase,	The	nature	of	the	firm,	1937.	
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the	inspection	needed	to	make	sure	that	the	terms	of	the	contract	are	being	observed,	

and	so	on.”15	

	

Ifølge	Williamson	er	der	tre	faktorer	der	påvirker	transaktionsomkostningerne;	

aktivspecificitet,	usikkerhed	og	transaktionsfrekvens16.17	Aktivspecificitet	kan	

beskrives	som	den	værdi	investeringen	bringer	til	en	given	relation.	Foretages	der	

investeringer	med	høj	aktivspecificitet,	vil	denne	investering	skabe	en	merværdi	i	

relationen.	Investeringen	vil	derimod	ikke	have	værdi	i	en	alternativ	benyttelse.	

Investeringen	siges	at	være	idiosynkratisk.18	Høj	grad	af	aktivspecificitet	kan	

dermed	skabe	en	stærk	gensidig	afhængighed	mellem	aktørerne,	da	deres	

investeringer	ikke	vil	kunne	anvendes	i	andre	relationer.	Begge	aktører	kan	altså	se	

en	værdi	en	kontinuiteten	af	samarbejdet,	når	aktivspecifikke	investeringer	

foretages.	

	

Usikkerhed	er	den	anden	årsag	til	øgede	transaktionsomkostninger.	Aktørerne	kan	

se	sig	nødsaget	til	foretage	safeguards	og	udvise	credible	commitments,	da	

usikkerheden	knytter	sig	til	modpartens	adfærd.	Williamson	antager	samme	

adfærdsantagelser,	som	beskrevet	ovenfor	i	afsnit	1.6.2	omkring	den	ny-

institutionelle	økonomi.	Dvs.	at	aktørerne	antages	at	handle	begrænset	rationelt,	

samt	handler	opportunistisk	med	svigagtighed.19	Som	nævnt	kan	safeguards	og	

credible	commitments	være	et	middel	til	at	sikre	aktørernes	investeringer	og	

mindske	usikkerheden	eller	risikoen	for	opportunistisk	hold-up.	

	

1.4.2.3.	Partnerskab	
Et	partnerskab	kan	karakteriseres	som	en	strategisk	udnyttelse	af	to	parters	

komplementære	ressourcer	og	know-how.	Skabes	der	en	stærk	relation	vil	parterne	

kunne	opnå	relationsrente2021,	og	dermed	opnå	holdbare	konkurrencemæssige	

																																																								
15	Coase,	The	problem	of	social	costs,	Journal	of	Law	and	Economics	vol.	III,	1960,	s.	
1-44.	
16	Se	afsnit	1.7	om	transaktionsfrekvens.	
17	Williamson,	1981,	s.	555.	
18	Ibid.,	s.	555.	
19	Williamson,	1985,	s.	30.	
20	Herefter	benævnt	som	relationsrente.	
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fordele.	For	at	opnå	en	stærk	relation,	er	det	nødvendigt	for	parterne	at	foretage	en	

eller	flere	investeringer	til	fordel	for	partnerskabet.	Disse	investeringer	kan	

foretages	i;	

	

• Relations-specifikke	investeringer	

• Vidensdeling	

• Komplementaritet	

• Effektive	styringsformer22	

	

Dyer	&	Singh	har	identificeret	muligheden	for	at	opnå	en	konkurrencemæssig	

fordel,	med	mulighed	for	skabe	relationsrente,	ved	at	bevæge	sig	bort	fra	

tankegangen	om	det	struktur-baserede	og	ressource-baserede	

virksomhedsperspektiv.	I	det	struktur-baserede	virksomhedsperspektiv,	anses	

muligheden	for	at	opnå	et	overnormalt	afkast,	primært	som	en	funktion	af	

virksomhedens	tilknytning	til	en	industri	med	favorable	karakteristika.	

Analyseenhed	i	det	ressource-baserede	virksomhedsperspektiv	er	virksomheden.	

Her	er	det	virksomhedens	anvendelse	af	egne	ressourcer,	da	kan	give	dem	en	

konkurrencemæssig	fordel.23	Dyer	&	Singh	argumenterer	for,	at	virksomheder	

kritiske	ressourcer	strækker	sig	ud	over	virksomhedens	egne	grænser.24	Ved	at	

virksomhederne	indgår	i	et	interorganisatorisk	samarbejde	–	indgåelsen	af	et	

partnerskab	–	kan	de	opnå	konkurrencemæssige	fordele	og	relationsrente.	

	

1.4.3.	Interdisciplinær	metode	
I	den	integrerede	analyse	vil	den	erhvervsjuridiske	metode	blive	anvendt.	Den	

erhvervsjuridiske	metode	er	særligt	velegnet	i	analysen	af	de	udfordringer	og	

muligheder	der	er	i	forbindelse	med	en	handelsagentkontrakt.	Grundstenen	i	den	

erhvervsjuridiske	metode	er	retsdogmatikken,	som	suppleres	med	økonomiske	

																																																																																																																																																																					
21	Relationsrente	–	eller	kvasi-rente	–	defineres	som	”…	a	supernormal	profit	jointly	
generated	in	an	exchange	relationship	that	cannot	be	generated	by	either	firm	in	
isolation	and	can	only	be	created	through	the	joint	idiosyncratic	contributions	of	the	
specific	alliance	partners”.,	jf.	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	662.	
22	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	662.	
23	Ibid.,	s.	660.	
24	Ibid.,	s.	660.	
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teorier	og	modeller.25	Ligesom	som	det	er	tilfældet	i	den	ny-institutionelle	økonomi,	

så	er	problemejeren	i	den	erhvervsjuridiske	metode,	virksomheden.26	Den	

integrerede	analyse	vil	bygge	videre,	og	ovenpå,	de	to	foregående	analyser.	Her	

undersøges	parternes	mulighed	for	at	skabe	relationsrente	ved	indgåelse	af	et	

proaktivt	partnerskab.	

	

1.5	Afgrænsning	
Denne	afhandling	tager	udgangspunkt	i	et	dansk	metariel	ret	finder	anvendelse.	Da	

den	danske	Handelsagentlov	er	implementering	af	den	EU-retlige	regulering,	vil	der	

blive	afgrænset	fra	at	anvende	EU-ret.	Derved	afgrænses	der	også	for,	de	evt.	

konkurrenceretlige	problemstillinger	der	kan	opstå	i	handelsagentkontrakter.	

Kapitel	2	–	introduktion	til	handelsagentkontrakter	

2.1.	Handelsagent	
Ønsker	en	producent	at	udbrede	sin	produktportefølje	til	en	nyt	marked,	vil	det	

være	oplagt	at	benytte	sig	af	en	handelsagent.	Der	er	typisk	store	omkostninger	

forbundet	med	at	analysere	et	nyt	marked,	samt	en	økonomisk	risiko	forbundet	

med	usikkerheden,	om	rentabiliteten	af	det	givne	marked.	Ved	at	benytte	en	

handelsagent	kan	hvervgiveren	få	adgang	til	markedet	vha.	agentens	

markedskendskab,	og	dermed	undgå	de	ofte	store	etableringsomkostninger,	der	er	

forbundet	med	etablering	af	en	filial	eller	datterselskab.		

	

En	Handelsagent	er	defineret	i	handelsagentlovens27	28§	2,	der	har	følgende	ordlyd:		

	

”Ved	en	handelsagent	forstås	i	denne	lov	den,	som	for	en	anden	

(agenturgiveren)	med	vederlag	har	påtaget	sig	for	dennes	regning	

selvstændigt	og	vedvarende	at	virke	for	salg	køb	af	varer	ved	at	indhente	tilbud	

(ordre)	til	agenturgiveren	eller	ved	i	dennes	navn	at	indgå	aftale	herom”	

	
																																																								
25	Østergaard,	2003,	s.	11.	
26	ibid.,	s.	11	
27	Lov	om	handelsagenter	og	handelsrejsende,	LOV	nr.	272	af	02/05/1990	
28	Herefter	Hagl.	
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Som	det	fremgår	af	lovteksten	er	handelsagentens	primære	opgave	selvstændigt,	at	

formidle	køb	og	salg	af	varer	for	agenturgivers	regning.	Herved	adskiller	

mellemmandsformen	handelsagent	sig	fra	f.eks.	eneforhandleren	derved,	at	

handelsagenten	ikke	aftager	varer	fra	producenten.	Kravet	om	en	handelsagents	

selvstændighed	betyder	ligeledes,	at	handelsagenten	ikke	kan	anses	som	en	

handelsrejsende	ansat	hos	hvervgiveren.29	En	handelsagent	kan	både	være	en	

enkeltmandsvirksomhed	eller	større	virksomhed	med	flere	ansatte.	Derudover	kan	

en	handelsagent	repræsentere	både	en	eller	forskellige	agenturgivere.	

	

2.2.	Handelsagentkontrakten	
Kontraktforholdet	mellem	agent	og	hvervgiver	er	et	udtryk	for	et	gensidigt	

bebyrdende	forhold,	hvor	hver	af	parterne	har	rettigheder	og	forpligtelser	i	forhold	

til	hinanden.30	Der	findes	ikke	nogen	bestemmelser	i	Hagl.	der	angiver,	at	en	

handelsagentkontrakt	skal	være	skriftlig	for	at	være	gyldig.	Hagl.	følger	derfor	

dansk	rets	udgangspunkt	i	Danske	Lovs	5-1-1	om,	at	både	mundtlige	og	skriftlige	

aftaler	er	bindende.31	Begge	parter	kan	dog	til	enhver	tid	forlange	at	modtage	

aftalens	vilkår	på	et	underskrevet	dokument,	jf.	Hagl	§	3,	stk.	1.	Der	stilles	dog	

hverken	nogen	form-	eller	detaljeringskrav	til	dokumentet	og	dets	vilkår.32	I	praksis	

vil	der	typisk	blive	udformet	en	skriftlig	kontrakt,	da	det	bevismæssigt	giver	begge	

parter	en	fordel	ved	en	evt.	konflikt.		Mundtlige	aftaler	-	eller	såkaldte	’gentleman	

agreements’	–	er	altså	bindende	men	frarådes,	da	en	domstol	kræver	en	sådan	aftale	

bevist	for	at	kunne	håndhæve	den.33	Selvom	der	ikke	eksisterer	formkrav	for	en	

handelsagentkontrakt,	så	indeholder	Hagl.	bestemmelser	af	både	præceptiv	og	

deklaratorisk	karakter.	Dvs.	at	Hagl.	som	udgangspunkt	indeholder	fravigelige	

regler,	medmindre	andet	fremgår	lovteksten.	De	vigtigste	regler	i	Hagl.	er	gjort	

ufravigelige	for	at	sikre	den	svage	parts	retsstilling	–	altså	handelsagentens	

retsstilling.34	

																																																								
29	Iversen,	2013,	s.	37.	
30	ibid.,	s.	29.	
31	Lykkegård,	2014,	s.	49.	
32	jf.	bet.	1151/88	s.	48.	
33	Se	bl.a.	U.1972.393	H,	hvor	en	agenturgiver	ikke	kunne	løfte	bevisbyrden	for	en	
mundtlig	aftale	om	nedsættelse	af	provisionen.	
34	Bet.	1151/88	s.	33.	
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Handelsagentkontrakter	er	typisk	indgået	på	baggrund	af	standardformularer,	som	

er	er	udarbejdet	af	brancheorganisationer.	Disse	standardkontrakter	–	eller	

modelkontrakter	–	er	udarbejdet	i	overensstemmelse	med	Hagl.,	og	tager	derfor	

højde	for	særlige	forhold,	der	bl.a.	vedrører	opsigelse	og	godtgørelser	samt	

parternes	forpligtelser.35	Desuden	findes	der	også	standardkontrakter,	som	er	

udarbejdet	af	internationale	organisationer36,	der	kan	benyttes	i	de	tilfælde,	hvor	

parterne	er	bosiddende	i	hvert	sit	land.	

	

Kapitel	3	Den	konventionelle	kontraktret	-	en	reaktiv	tilgang	

3.1	Indledning	
Aftaler	–	eller	kontrakter	–	har	eksisteret	i	mange	århundreder,	og	har	med	tiden	

gennemgået	en	udvikling	i	både	kompleksitet	og	betydning	for	et	aftaleforhold.	I	de	

gamle	statiske	og	primitive	samfund	spillede	kontraktkonstruktionen	ikke	en	

betydelig	rolle,	da	omsætningslivet	typisk	var	begrænset	til	simple	

byttetransaktioner,	dvs.	en	udveksling	af	ydelser	uden	nogen	fremtidige	virkninger	

for	parterne.37	Udviklingen	af	samfundsforholdende	har	igennem	tiden	skabt	et	

større	behov	for	samhandel.	Produktionen	og	virksomheders	behov	bliver	til	

stadighed	mere	differentieret	og	det	stiller	langt	større	krav	til	parternes	evne	til	at	

kontrahere	økonomiske	og	tekniske	vilkår.	Desuden	er	retssystemet	i	dag	indrettet	

på	en	sådan	måde,	at	parterne	af	en	aftale	ofte	er	nødt	til	at	tage	stilling	til	en	lang	

række	forhold,	før	en	udveksling	af	ydelser	kan	ske.		

	

3.2	Den	reaktive	kontrakt	
I	et	kontraktforhold	søger	de	kontraherende	parter	at	nedfælde	forpligtelser	og	

rettigheder	i	en	kontrakt	for	senere	at	kunne	støtte	ret	på	den.	Kontrakten	fungerer	

som	en	sikkerhed	for	parternes	reelle	hensigt,	om	at	opfylde	de	aftale	vilkår.	Opstår	

der	senere	problemer	i	kontraktforholdet,	f.eks.	ved	den	ene	parts	misligholdelse	af	
																																																								
35	Iversen,	2013,	s.	34.	
36	Herunder	ORGALIME	(Organisme	de	Liaison	Des	Industries	Métalliques	
Européennes)	og	ICC	(Det	internationale	handelskammer).	
37	Andersen	&	Madsen,	2012,	s.	17	
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en	bestemmelse,	vil	den	krænkede	part	til	enhver	tid	kunne	håndhæve	de	

misligholdelsesbeføjelser	der	måtte	være	gældende.	Dette	sker	ved	at	bringe	tvisten	

for	det	relevante	værneting,	som	retssystemet	stiller	til	rådighed.38	Kontrakten	

spiller	derfor	en	helt	central	rolle,	i	økonomisk	og	juridisk	forstand,	ved	at	skabe	

sikkerhed	og	tillid	i	det	inter-partes	forhold.	

	

	
Figur	1	–	anvendelse	af	den	reaktive	kontrakt39	

	

Ovenstående	figur	giver	et	visuelt	indblik	i,	hvordan	den	reaktive	kontrakt	

anvendes.	Efter	vilkårene	i	kontrakten	er	aftalt	og	underskrevet,	lægges	kontrakten	

i	skuffen	og	hives	først	frem	igen,	når	der	er	opstået	en	konflikt.	Dette	er	et	udtryk	

for,	at	parterne	anser	kontrakten	som	en	nødvendighed,	og	ikke	en	mulighed,	for	at	

skabe	succes.	Dermed	får	kontrakten	karakter	af	at	være	et	statisk	

styringsinstrument	fremfor	at	være	et	dynamisk	redskab,	som	vi	vil	se	nærmere	på	

nedenfor	i	afsnittet	om	proaktive	kontrakter.	Parternes	fokus	vil	i	stedet	være	på,	at	

få	allokeret	risici	over	på	modparten,	og	samtidig	fraskrive	sig	ansvar	for	eventuelle	

problemer	der	måtte	opstå.	Derudover	skal	blæk-omkostningerne	holdes	nede,	dvs.	

de	omkostninger,	der	er	i	forbindelse	med	indgåelse	af	en	kontrakt,	skal	minimeres	

mest	muligt.40	Dette	giver	hovedsagligt	agenturgiver	et	incitament	til	at	benytte	en	

modelkontrakt,	som	f.eks.	ORGALIME	201141,	hvor	kontraktvilkårene	er	tilpasset	til	

handelsagenter.	I	takt	med	at	en	agenturgiver	indgår	flere	kontrakter,	stiger	hans	

erfaring	med,	hvilke	problemer	der	typisk	vil	opstå,	og	denne	erfaring	kan	bruges	til	

																																																								
38	ibid.,	s.	18	
39	Egen	tilvirkning	
40	Petersen,	s.	117.	
41	Se	bilag	1.	
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at	tilpasse	modelkontrakten	til	fremtidige	kontrakter	med	en	handelsagent.42	

Agenturgiveren	anses	for	at	være	den	stærkeste	part	i	en	kontraktsituation	med	en	

handelsagent.	Dette	kan	påskynde	agenturgiveren,	gennem	hans	tidligere	

erfaringer,	til	at	tilpasse	kontrakten,	så	den	primært	varetager	hans	interesser	til	

skade	for	handelsagenten.43		

	

Kapitel	4	Den	retsdogmatiske	analyse	

4.1	Indledning	
Den	retsdogmatiske	metode	anvendes	til	at	udlede	gældende	ret	ved	en	fortolkning	

af	retskilderne.	Formålet	med	den	retsdogmatiske	analyse,	er	at	skabe	klarhed	over	

det	retsgrundlaget,	som	gælder	ved	indgåelsen	af	en	handelsagentkontrakt.		

Analysen	i	dette	kapitel,	har	ikke	til	formål	at	skabe	en	udtømmende	gennemgang,	

af	alle	juridiske	aspekter	ved	et	agenturforhold.	Derfor	udvælges	de	juridiske	

aspekter,	som	oftest	giver	anledning	til	tvister,	og	som	har	betydning	for	

afhandlingens	problemstilling.	

	

4.2	Handelsagentens	pligter	og	rettigheder	

4.2.1	Pligter	
De	pligter,	der	påhviler	handelsagenten	i	forhold	agenturgiveren	vil	typisk	være	et	

udslag	af	en	gensidigt	bebyrdende	aftale.	Det	samme	er	tilfældet	med	de	rettigheder	

handelsagenten	kan	gøre	krav	på.	Hagl.	§	4	bidrager	til	fastlæggelsen	af	hvilke	

pligter,	der	påhviler	handelsagenten.	Bestemmelsen	er	præceptiv,	og	dermed	kan	

parterne	ikke	fravige	de	pligter,	der	fremgår	af	bestemmelsen.	Det	fremgår	bl.a.,	at	

handelsagenten	skal	varetage	agenturgiverens	interesser	og	handle	loyalt	og	

redeligt,	jf.	Hagl	§	4,	stk.	1.	Bestemmelsen	er	stærkt	generaliseret	og	vag	og	må,	alt	

andet	lige,	siges	at	være	udtryk	for	almindelig	sund	fornuft	ved	to	parters	indgåelse	

af	et	kontraktforhold.	Derfor	har	bestemmelsen	næppe	nogen	afgørende	betydning,	

men	er	mere	et	udtryk	for	en	retlig	standard	eller	generalklausul.4445	At	

																																																								
42	Andersen	&	Madsen,	2012,	s.	25f.	
43	ibid,.	s.	26f.	
44	Iversen,	2012,	s.	72.	
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handelsagenten	skal	varetage	agenturgiverens	interesse	indebærer,	at	

handelsagenten	ikke	må	handle	som	en	’upartisk	mægler’	mellem	agenturgiver	og	

kunden,	hvilket	vil	være	at	anse	som	en	vilkårlig	tilsidesættelse	af	handelsagentens	

interesser.	Bestemmelsen	i	Hagl.	§	4,	stk.	1,	synes	at	være	en	kodificering	af	den	

almindelige	loyalitetspligt	i	vedvarende	kontraktforhold.46	Da	der	gælder	forskellige	

sædvaner	og	kutymer	inden	for	bestemte	områder,	vil	det	være	op	til	den	enkelte	

aftale	at	afgøre,	hvilket	omfang	loyalitetsforpligtelsen	dækker	over.	I	mangel	af	

aftale	vil	domstolen	træffe	afgørelse	herom,	såfremt	misligholdelse	er	blevet	

påberåbt	af	en	af	parterne.	Af	bet.	1151/88	s.	49,	gives	der	dog	et	eksempel	på,	at	en	

handelsagent	kan	handle	illoyalt,	såfremt	han	påtager	sig	opgaver	fra	en	

konkurrerende	virksomhed,	til	agenturgiver,	uden	at	have	fået	samtykke	hertil.	

Dette	eksempel	underbygges	bl.a.	af	afgørelsen	i	U1947.66H,	hvor	en	

forsikringsagent	i	opsigelsesperioden	og	umiddelbart	efter	aftalens	ophør,	hvervede	

agenturgiverens	kunder	til	agentens	nye	agenturgiver.	Agenten	blev	pålagt	et	

erstatningsansvar	for	tilsidesættelsen	af	sine	forpligtelser	herunder	

loyalitetsforpligtelsen.	Optager	en	handelsagent	et	nyt	agentur,	der	kun	på	enkelte	

punkter	er	i	konkurrence	med	agenturgiverens	produkter,	vil	dette	ikke	

nødvendigvis	være	i	strid	med	loyalitetsforpligtelsen.47		

Hagl.	§	4,	stk.	2	indeholder	desuden	en	ikke-udtømmende	angivelse	af	de	pligter,	

der	påhviler	handelsagenten	i	ethvert	agenturforhold.	Det	fremgår	bl.a.,	at	agenten	

skal	foretage	rimelige	bestræbelser	for	at	indhente	tilbud,	og	give	agenturgiveren	

underrettelse	om	de	tilbud,	der	er	indhentet.	Også	denne	bestemmelse	må	anses	for	

at	være	af	meget	generel	karakter,	og	et	udtryk	for	sund	fornuft,	som	parterne	i	en	

aftale	bør	være	klar	over.	Alligevel	er	netop	denne	bestemmelse	kimen	til	mange	

ophørstilfælde,	da	parterne	har	forsømt	at	indgå	en	klar	og	tydelig	aftale	omkring	

handelsagentens	forpligtelser.48	En	bestemmelse	om	en	minimumsomsætning	på	

handelsagentens	områdevirke	vil	være	et	eksempel	på	en	klar	bestemmelse.49	Er	

der	ikke	indgået	bestemmelser	om	agentens	arbejdspligt,	vil	det	være	op	til	

																																																																																																																																																																					
45	Lykkegaard,	2014,	s.	52.	
46	Lykkegaard,	2014,	s.	52	
47	jf.	afgørelsen	i	SH	2014.H-54-12	
48	Lykkegaard,	2014,	s.	57	
49	Se	hertil	U1951.1125S	
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domstolen	at	fortolke,	om	der	foreligger	en	arbejdspligt	og	evt.	i	hvilket	omfang.	I	

litteraturen	synes	det	at	være	antaget,	at	agenten	har	en	arbejdspligt	såfremt	han	er	

blevet	tildelt	en	eneret.	Holdepunktet	er,	at	agenturgiveren	har	afskåret	sig	fra,	helt	

eller	delvist,	at	markedsføre	produkterne	i	eneretsområdet.50	Er	der	ikke	indgået	en	

aftale	om	eneret,	må	arbejdspligten	vurderes	i	det	konkrete	tilfælde.	Rimelige	

bestræbelser	vil	blive	fortolket	forskelligt	alt	efter	om	agenten	overtager	

eksisterende	kunder	eller	skal	markedsføre	et	produkt	på	et	helt	nyt	marked.	I	det	

første	tilfælde	vil	en	beskeden	indsats	være	nok,	hvorimod	der	forventes	en	

omfattende	bearbejdning	af	markedet,	i	forbindelse	med	introduktion	af	et	nyt	

produkt.51	

	

Konsekvensen	af	handelsagentens	manglende	overholdelse	af	forpligtelserne,	vil	

være	agenturgiverens	ret	til	at	bringe	forholdet	til	ophør,	og	som	følge	af	et	lidet	tab	

kræve	erstatning,	jf.	Hagl	§	6.	

	

4.2.2.	Rettigheder	
Handelsagentens		rettigheder	består	i	retten	til	provision	og	er	udførligt	reguleret	i	

Hagl.	§§	8-15.	Det	fremgår	af	Hagl.	§	2,	at	et	element	i	definitionen	af	en	

handelsagent,	er,	at	handelsagenten	skal	virke	for	agenturgiveren	’mod	vederlag’.	

Agenten	synes	altså	at	have	et	krav	på	at	modtage	vederlag	for	sit	virke.	Da	

handelsagenten	fungerer	som	selvstændigt	erhvervsdrivende,	og	dermed	ikke	er	

part	i	et	ansættelsesforhold,	vil	vederlaget	typisk	udgøre	en	andel	af	den	

omsætning,	som	agenten	–	helt	eller	delvist	–	har	formidlet	på	agenturgiverens	

vegne.52	I	Hagl.	er	vederlaget	benævnt	som	provision.	Vederlagets	størrelse	vil	i	

langt	de	fleste	tilfælde	være	reguleret	i	kontrakten.	Har	parterne	ikke	taget	stilling	

til	vederlaget	størrelse,	vil	vederlaget	skulle	fastsættes	til	’hvad	der	er	sædvanligt	

for	det	sted	agenten	udfører	sin	virksomhed’	samt	’hvad	der	er	sædvanligt	for	andre	

agenter	der	formidler	varer	af	samme	art’.	Findes	der	ikke	en	sådan	sædvane	må	

provisionen	fastsættes	efter	et	rimelighedshensyn.53	

																																																								
50	Iversen,	2012,	s.	74.	
51	Bet.	1151/88,	s.	50.	
52	Iversen,	2012,	s.	94.	
53	Jf.,	Hagl	§	8	
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Indholdet	af	Hagl.	§	9,	fastlægger	handelsagentens	ret	til	provision,	så	længe	aftalen	

er	kommet	i	stand,	mens	kontrakten	for	agenturforholdet	fortsat	er	gældende.	

Bestemmelsen	er	gjort	deklaratorisk,	og	kan	derfor	fraviges	ved	aftale.	Dette	giver	

bestemmelsen	karakter	en	udfyldende	bestemmelse	i	de	tilfælde,	hvor	parterne	har	

ikke	har	indgået	en	aftale	herom.	Af	bestemmelsen	fremgår	det	at	handelsagenten	

har	ret	til	provision,	når;	

	

1. aftalen	er	kommet	i	stand	ved	agentens	medvirken,	

2. aftalen	uden	agentens	medvirken	er	indgået	med	en	tredjemand,	som	

agenten	tidligere	har	skaffet	som	kunde	for	så	vidt	angår	lignende	aftaler,	

eller	

3. agenten	har	fået	overdraget	et	bestemt	geografisk	område	eller	en	bestemt	

kundekreds	og	aftalen	uden	agentens	medvirken	er	indgået	med	en	

tredjemand,	der	hører	til	området	eller	kundekredsen.	

	

Har	handelsagenten	fået	bemyndigelse	til	at	indgå	aftaler	på	vegne	af	

agenturgiveren,	vil	dette	næppe	medføre	tvivl	om,	hvorvidt	handelsagenten	har	

medvirket	til	at	aftalen	er	kommet	i	stand.	Ligeledes	fremgår	det	tydeligt	af	nummer	

3,	at	handelsagenten,	ved	en	tildelt	eneret,	har	krav	på	provision	af	aftaler	indgået	

med	den	tildelte	kundekreds	eller	kunder	tilhørende	hans	tildelte	geografiske	

område.	Har	handelsagenten	ikke	en	fuldmagt	til	at	afslutte	handler	på	vegne	af	

agenturgiveren,	så	er	kravet	om	medvirken	opfyldt	i	de	tilfælde,	hvor	et	købstilbud	

er	afgivet	til	handelsagenten	og	denne	har	videreformidlet	tilbuddet	til	

agenturgiveren.54	Afsendes	et	tilbud	direkte	fra	tredjemand	til	agenturgiveren	vil	

det	bero	på	en	konkret	vurdering,	om	handelsagenten	har	medvirket	til	salget.	Hvis	

tredjemand	henviser	til	konkrete	egenskaber	om	produktet	eller	til	agentens	

leveringbetingelser,	vil	dette	give	en	klar	indikation	af,	at	handelsagenten	har	

medvirket	til	salget.	Derimod	vil	det	normalt	ikke	være	tilstrækkeligt,	hvis	

handelsagenten	blot	har	introduceret	tredjemand	for	agenturgiveren.55	

	

																																																								
54	Lykkegård,	2014,	s.	86.	
55	bet.	1151/88,	s.	68-69.	
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Endvidere	følger	det	af	punkt	2,	at	handelsagenten	har	ret	til	provision	af	ordrer	

afgivet	direkte	til	agenturgiveren,	men	af	kunder	som	agenten	tidligere	har	skaffet,	

for	så	vidt	ordren	angår	tidligere	lignende	aftaler.	Altså	aftaler,	der	er	indgået	ved	

agentens	indirekte	medvirken.	Bestemmelsen	har	til	sigte	at	give	handelsagenten	en	

sikkerhed	for	’det	fulde	udbytte’	af	det	arbejde,	som	oprindeligt	blev	udført	for	at	

skaffe	den	pågældende	tredjemand	som	kunde.56	Dette	skyldes,	at	det	ofte	vil	være	

enklere	for	tredjemand	at	afgive	tilbud	direkte	til	agenturgiveren,	når	

handelsagenten	allerede	har	formidlet	kontakten	mellem	dem.	Lignende	varer	vil	

typisk	være	identiske	varer,	som	tidligere	formidlet	eller	varer	der	er	ændret,	men	

opfylder	samme	formål.	Der	er	ikke	nogen	tidsmæssig	bestemmelse	om,	hvor	lang	

tid	der	kan	gå	mellem	tredjemands	ordre	førend	agenten	mister	retten	til	provision.	

Af	Bet.	1151/88	s.	70	fremgår	det	dog,	at	jo	længere	tid	der	går,	jo	mere	stiller	det	

efter	omstændighederne	krav	til	lighed	mellem	de	indgåede	aftaler.	

	

I	Hagl.	§	10	fremgår	det	endvidere,	at	handelsagenten	også	har	krav	på	provision	af	

aftaler	der	afsluttes	efter	agenturforholdets	ophør,	men	hvor	tilbuddet	er	kommet	

frem	til	agenturgiver	inden	forholdets	ophør.	Dette	kaldes	også	for	efterprovision.	

Bestemmelsen	er	også	gjort	deklaratorisk,	hvorfor	parterne	ved	aftale	har	mulighed	

for	at	foretage	ændringer	i	forhold	til	lovens	ordlyd.	

Kravet	på	efterprovision	gælder	kun	såfremt	omstændighederne	i	Hagl.	§	9,	nr.	1-3	

giver	agenten	et	retmæssigt	krav	på	provision.	Bestemmelsen	er	en	beskyttelse	af	

handelsagenten	mod,	at	agenturgiveren	kan	vente	til	at	forholdet	er	ophørt,	med	at	

acceptere	eventuelle	ordre	fra	tredjemand,	og	dermed	afskære	agenten	fra	

provision.		

Det	er	en	forudsætning	at	aftalen	hovedsagligt	er	kommet	i	stand,	som	følge	af	

agentens	indsats.	Heri	ligger	formentlig	at	krav	om,	at	agentens	indflydelse	for	

aftalens	indgåelse	kvalitativt	kan	betragtes	som	den	væsentligste	årsag	til	aftalernes	

efterfølgende	indgåelse.57	En	yderligere	forudsætning	for	efterprovision,	er,	at	

aftalerne	indgås	inden	for	rimelig	tid	efter	agenturaftalens	endelige	ophør.	Der	

findes	ikke	nogen	definition	af	hvad	rimelig	tid	dækker	over,	og	det	må	derfor	bero	

																																																								
56	Bet.	1151/88,	s.	69	
57	Lykkegård,	2014,	s.	93.	
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på	en	konkret	vurdering,	hvor	bl.a.	branchehensyn	bør	tages	i	betragtning.58	Det	er	

agenten	der	har	bevisbyrden	for,	at	en	aftale	er	kommet	i	stand	hovedsageligt	ved	

hans	medvirken	og	inden	for	rimelig	tid,	og	denne	bevisbyrde	bliver	tungere	at	løfte	

jo	længere	tid	der	måtte	gå	efter	forholdets	endelige	ophør.	

Hagl.	§§	11-15	indeholder	ufravigelige	bestemmelser	om	bl.a.	forfaldsdatoer	og	

handelsagentens	evt.	bortfald	af	krav	på	provision.	Disse	bestemmelser	vil	ikke	

blive	uddybet	nærmere,	men	det	bemærkes	blot,	at	handelsagenten	ikke	har	krav	på	

provision,	hvis	en	aftale	ikke	kan	opfyldes,	og	dette	ikke	skyldes	forhold	der	kan	

tilregnes	agenturgiveren,	jf.		Hagl.	§	14,	stk.	1.	Af	Hagl.	§	14,	stk.	3	har	

handelsagenten	kun	krav	på	delvis	provision,	som	følge	af,	at	tredjemand	kun	

delvist	har	opfyldt	forpligtelserne	i	aftalen.	

	

4.3	Agenturgiverens	pligter	
Agenturgiverens	pligter	er	fastsat	i	Hagl.	§	5.	Bestemmelsen	er	gjort	ufravigelig,	

ligesom	det	er	tilfældet	bestemmelsen	om	handelsagentens	pligter.	Ligeledes	

indeholder	Hagl	§	5	en	kodificering	af	den	almindelige	loyalitetspligt,	der	generelt	

anses	for	at	gælde	i	vedvarende	kontraktforhold.	Bestemmelsen	har	derfor	også	

karakter	af	at	være	en	retlig	standard,	blot	her	for	agenturgiverens	pligter	og	ikke	

handelsagentens,	og	skal	i	tvivlstilfælde	fastlægge	der	nærmere	forpligtelser	

overfor	handelsagenten.	Afviser	en	agenturgiver	at	optage	ordre	på	baggrund	af	

indhentede	tilbud	fra	handelsagenten,	uden	at	agenturgiveren	har	en	saglig	grund	

hertil,	vil	dette	kunne	være	et	udtryk	for	illoyal	adfærd.	Sker	dette	gentagne	gange	

vil	det	kunne	blive	anset	for	en	væsentlig	misligholdelse	af	aftalen.59		Foretager	

agenturgiveren	salgsrettede	kampagner	inden	for	det	område	der	er	blevet	tildelt	

agenten,	og	har	agenturgiveren	ikke	agentens	samtykke	hertil,	vil	dette	være	et	så	

væsentligt	brud	på	loyalitetsforpligtelsen,	at	handelsagenten	må	være	berettiget	til	

at	ophæve	aftalen.60	

	

																																																								
58	Ibid.,	s.	93.	
59	Bet.	1151/88,	s.	112.	
60	Jf.	U1998.221H,	der	dog	omhandlede	en	eneforhandler,	men	det	må	antages	at	
resultatet	vil	blive	det	samme	for	et	handelsagentur.	
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Udover	loyalitetsforpligtelsen	indeholder	Hagl.	§	5,	stk.	2,	nr.	1-3	også	en	række	

andre	forpligtelser	for	agenturgiveren.	Disse	pligter	indebærer,	at	agenturgiveren	

stiller	nødvendigt	materiel	til	rådighed,	skaffer	agenten	nødvendige	oplysninger	for	

hvervets	udførelse	og	inden	for	rimelig	frist	skal	agenten	underrettes	om	accept	

eller	afslag	på	tilbud,	som	agenten	har	indsendt,	samt	underrette	om	manglende	

gennemførelse	af	en	aftale,	som	agenten	har	formidlet.	Disse	pligter	forekommer	

helt	naturlige	i	indgåelsen	af	et	handelsagentur,	og	parterne	vil	i	langt	de	fleste	

tilfælde	indgå	nærmere	aftaler	herom.	Af	bet.	1151/88	s.	53	må	det	nødvendige	

materiel	som	minimum	indebære,	at	agenturgiveren	stiller	vareprøver,	

produktbeskrivelser,	brochurer,	prislister	etc.	til	rådighed	og	i	rette	tid	for	agenten.	

Af	samme	side	i	bet.	1151/88	fremgår	det,	at	agenturgiverens	oplysningspligt	som	

minimum	bør	vedrøre	oplysninger,	der	giver	agenten	mulighed	for	at	vurdere	

omfanget	af	de	kommende	forretninger	med	agenturgiveren.	Dette	være	sig	

oplysninger	om	ændringer	i	priser,	leveringmuligheder-	og	tider	samt	ændringer	i	

produktudviklingen	og	positive	og	negative	udviklingstendenser.61	

	

4.4	Hvervets	ophør	

4.4.1	Ordinært	ophør	
En	agenturaftale	kan	enten	være	indgået	for	en	tidsbestemt	periode	eller	en	

tidsubestemt	periode.	Er	aftalen	tidsbestemt,	vil	aftalen	naturligt	ophøre	på	det	

tidspunkt	der	er	aftalt.	For	at	aftalen	kan	rubriceres	som	tidsbestemt	må	det	være	et	

krav,	at	aftalens	sluttidspunkt	er	angivet	med	en	sådan	nøjagtighed,	at	parterne	på	

forhånd	er	klar	over,	hvornår	aftalen	ophører.62	Udgangspunktet	for	tidsbestemte	

aftaler	er,	at	de	er	uopsigelige.63	Vælger	en	af	parterne	at	bringe	en	tidsbestemt	

aftale	til	førtidigt	ophør,	vil	konsekvensen	være	en	væsentlig	misligholdelse	aftalen,	

og	den	part	der	bringer	aftalen	til	ophør	risikerer	at	blive	mødt	med	et	

erstatningskrav	for	positiv	opfyldelsesinteresse	i	den	manglende	aftaleperiode,	jf.	

Hagl.	§	6.	Dog	kan	reglerne	i	aftalelovens	kapitel	3	(navnlig	§	36)	ændre	eller	

tilsidesætte	en	aftale	helt	eller	delvist,	hvilket	bl.a.	var	tilfældet	i	U1988.1042H,	hvor	

																																																								
61	Bet.	1151/88,	s.	53f	
62	Ibid.,	s.	105.	
63	Modsætningsslutning	af	Hagl.	23,	stk.	1.	
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en	uopsigelig	aftale	på	25	år	blev	tilsidesat,	og	i	stedet	blev	der	indført	en	6	

måneders	opsigelsesfrist.	Uopsigeligheden	var	dog	ensidig,	da	den	ikke	gjaldt	for	

hovedmanden.	I	en	anden	dom	fandt	Østre	landsret	det	dog	ikke	begrundet,	at	en	10	

årig	agenturaftale	kunne	tilsidesættes	efter	reglerne	i	aftaleloven.64	Videreføres	

samarbejdet	efter	sluttidspunktet	vil	aftalen	overgå	til	at	være	tidsubestemt,	

hvorefter	opsigelsesvarslerne	i	Hagl.	§	22	vil	finde	anvendelse,	jf.	Hagl	§	23.	Da	Hagl.	

§	23	er	en	deklaratorisk	bestemmelse	vil	parterne	frit	kunne	aftale,	at	en	

videreførelse	af	samarbejdet	ligeledes	skal	være	tidsbestemt.	For	at	en	aftale	kan	

anses	for	at	være	videreført,	er	det	dog	en	betingelse,	at	der	ikke	sker	væsentlige	

ændringer	af	kontraktforholdet.65	Har	forholdende	ændret	sig	væsentligt	vil	dette	

tale	for,	at	der	er	indgået	en	ny	aftale,	hvilket	vil	kunne	have	betydning	for	

opsigelsesvarslerne	og	evt.	en	fortabelse	retten	til	goodwilgodtgørelse.66	

	

Tidsubestemte	aftaler	er,	modsat	de	tidsbestemte,	aftaler	kendetegnet	ved,	at	

sluttidspunktet	for	aftalen	ikke	op	forhånd	er	aftalt.	Parternes	ret	til	at	opsige	en	

tidsubestemt	aftale	er	reguleret	i	Hagl.	§	22,	stk.	1.	Heraf	fremgår	det,	at	en	aftale	

kan	bringes	gyldigt	til	ophør	ved	at	give	et	varsel	på	1	måned.	Dette	varsel	

forlænges	med	1	måned	for	hvert	påbegyndt,	dog	således	at	varslet	ikke	kan	

overstige	mere	end	6	måneder,	medmindre	andet	er	aftalt,	jf.	Hagl	§	22,	stk.	1,	2.	pkt.	

Af	Hagl.	§	22,	stk.	2	fremgår	det,	at	parterne	ikke	kan	fastsætte	kortere	varsler,	dog	

med	den	modifikation,	at	handelsagentens	opsigelsesvarsel	kan	fastsættes	til	3	

måneder,	selvom	aftalen	har	bestået	3	år	eller	mere.	Slutteligt	har	parterne	

mulighed	for	at	aftale	længere	opsigelsesvarsler,	dog	under	den	forudsætning,	at	

agenturgiverens	varsel	ikke	må	være	kortere	end	det	varsel,	der	gælder	for	

handelsagenten,	jf.	Hagl	§	22,	stk.	3.		

	

I	visse	tilfælde	kan	en	aftale	være	vag	eller	udflydende	formuleret,	og	det	kan	være	

svært	at	vurdere	om	aftalen	er	tilsigtet	at	være	tidsbestemt	eller	tidsubestemt.	I	

dette	tilfælde	må	formodningen	være,	at	aftalen	rubriceres	som	tidsubestemt.67		

																																																								
64	Se	hertil	U1982.227Ø	
65	Bet.	1151/88,	s.	109.	
66	Lykkegård,	2014,	s.	141.	
67	Iversen,	2012,	s.	150	
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4.4.2	Ekstraordinært	ophør	
I	det	foregående	afsnit	blev	det	beskrevet,	hvorledes	parterne	enten	kan	bringe	en	

tidsubestemt	aftale	til	ophør	ved	at	overholde	gældende	opsigelsesvarsler,	eller	ved	

at	en	tidsbestemt	kontrakt	ophører	af	sig	selv.	Under	særlige	omstændigheder	kan	

en	aftale	bringes	til	øjeblikkeligt	ophør,	dvs.	blive	ophævet,	såfremt	en	part	har	

misligholdt	sine	forpligtelser.	Hagl.	§	24	stiller	som	krav	for	ophævelse	af	

kontrakten,	at	en	part	i	væsentlig	grad	har	undladt	at	opfylde	sine	forpligtelser	efter	

aftalen	eller	loven.	Bestemmelsen	kodificerer	det	almindelige	obligationsretlige	

princip	om,	at	en	part	kan	hæve	uden	varsel	i	tilfælde	af	modpartens	væsentlige	

misligholdelse.	Selv	om	loven	bruger	betegnelsen	’væsentlig	grad’	og	ikke	’væsentlig	

misligholdelse’	skal	dette	dog	forstås	og	fortolkes	på	samme	måde.68	En	parts	

tilsidesættelse	af	sine	forpligtelser	iht.	Hagl	§§	4-5	eller	aftalen	vil	ikke	til	enhver	tid	

være	en	væsentlig	tilsidesættelse.	Efter	en	konkret	vurdering	vil	flere	

misligholdelsestilfælde,	som	ikke	isoleret	set	er	væsentlige,	kunne	kumuleres	og	

dermed	udgøre	væsentlig	misligholdelse.69	Parterne	kan	dog	udtrykkeligt	aftale,	at	

en	tilsidesættelse	af	en	forpligtelse	berettiger	modparten	til	at	ophæve	kontrakten.	

Det	kan	f.eks.	være	tilfældet,	hvor	parterne	har	indgået	en	aftale	om	en	

minimumsomsætning	på	agentens	marked,	og	såfremt	dette	mål	ikke	opnås,	da	vil	

agenturgiveren	kunne	hæve	aftalen.	

	

4.5	Erstatning	
Både	handelsagenten	og	agenturgiver	kan	kræve	erstatning	for	forvoldt	skade,	som	

følge	af	modpartens	forsømmelse	af	sine	forpligtelser,	jf.	Hagl	§	6,	stk.	1.	Det	følger	

af	Hagl.	§	6,	stk.	2,	at	retten	til	erstatning	fortabes	såfremt	den	der	vil	kræve	

erstatning	ikke	uden	ugrundet	ophold	underretter	den	pågældende	part	om	kravet.	

Dog	vil	retten	til	erstatning	ikke	fortabes,	hvis	den	anden	part	har	handlet	i	strid	

med	almindelig	hæderlighed	eller	groft	uagtsomt,	jf.	Hagl	§	6,	stk.	3.	Bestemmelsen	

er	gjort	fravigelig,	hvilket	indebærer	at	parterne	kan	indgå	en	aftale	om	

begrænsning	af	erstatningsansvaret.	Betingelsen	for	at	kunne	ifalde	et	

																																																								
68	Bet.	1151/88,	s.	111.	
69	Se	hertil	SH.1997.H-0139-94	
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erstatningsansvar	følger	de	almindelige	danske	regler	om	erstatning	i	

kontraktforhold.70	Skadelidte	skal	altså	kunne	bevise,	at	denne	har	lidt	et	

økonomisk,	samt	fremvise	dokumentation	for	ansvarsgrundlag,	kausalitet	og	

adækvans.	Principalansvaret	i	Danske	Lov	3-19-2	er	også	gældende	i	

handelsagentforhold,	og	både	handelsagenten	og	agenturgiver	er	dermed	ansvarlige	

for	de	skadesforvoldende	handlinger	eller	undladelser,	som	foretages	af	deres	

ansatte.71	

	

De	erstatningskrav	handelsagenter	almindeligvis	retter	mod	agenturgiveren	er	

henholdsvis	erstatning	for	manglende	opsigelse	og	erstatning	for	spildte	

investeringer.72	Har	en	agenturgiver	valgt	at	afbryde	samarbejdet	uden,	eller	med	et	

for	kort	varsel,	og	foreligger	der	ikke	en	væsentlig	misligholdelse	fra	

handelsagentens	side	der	kan	begrunde	ophævelsen	af	samarbejdet,	da	vil	

handelsagenten	kunne	kræve	erstatning	i	form	af	positiv	opfyldelsesinteresse.	Dvs.	

at	handelsagenten	har	krav	på	erstatning	for	den	fortjeneste	han	er	gået	glip	af.	

Dette	var	bl.a.	tilfældet	i	både	i	U2000.1802H	og	U2001.1653H,	hvor	en	

handelsagent	i	begge	tilfælde	blev	tilkendt	erstatning	for	agenturgiverens	

uretmæssige	afbrydelse	af	samarbejdet.	I	den	første	dom	nedlagde	agenturgiveren	

sine	aktiviteter	med	øjblikkelig	virkning,	uden	at	give	handelsagenten	et	passende	

opsigelsesvarsel.	Opsigelsesvarslet	blev	heller	ikke	overholdt	i	dommen	fra	2001,	

hvilket	ligeledes	medførte,	at	handelsagenten	kunne	kræve	erstatning	for	mistet	

provisionsindtægt.	Domstolen	skal	ved	udmåling	af	erstatningskravet	også	tage	

stilling	til	de	variable	omkostninger,	som	handelsagenten	typisk	har	i	forbindelse	

med	sit	arbejde	for	agenturgiveren,	og	disse	omkostninger	reducerer	

erstatningsbeløbet	for	den	mistede	provision.	Derudover	indebærer	

loyalitetsforpligtelsen,	at	handelsagenten	har	en	pligt	til	at	begrænse	sit	tab.	

Tabsbegrænsningspligten	består	bl.a.	i,	at	foretage	rimelige	bestræbelser	på	at	finde	

en	ny	agenturgiver,	der	dermed	kan	substituere	de	mistede	indtægter.73	Da	

erstatningskravet	vedrører	fremtidige	indtægter,	kan	det	midlertidigt	være	

																																																								
70	Bet.	1151/88,	s.	57.	
71	Ibid.,	s.	57.	
72	Lykkegård,	2014,	s.	70.	
73	Ibid.,	s.	70.	
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vanskeligt	nøjagtigt	at	beregne	det	nøjagtige	tab,	som	handelsagenten	har	lidt.	Dette	

skyldes,	at	handelsagentens	fremtidige	provisionsindtægter	ikke	er	givet	på	

forhånd.	Derudover	kan	de	omkostninger,	der	skal	afholdes	i	forbindelse	med	

agentens	arbejde	også	variere.	Af	ovenstående	grunde	vil	en	domstol	i	forbindelse	

med	udmåling	af	erstatningskravet	fastsætte	et	beløb	skønsmæssigt.		

	

Investeringer	som	handelsagenten	har	foretaget	specifikt	med	henblik	på	aftalen	

med	agenturgiveren,	kan	have	stor	betydning	for	parternes	succesfulde	samarbejde.	

Dette	vil	nærmere	blive	berørt	i	den	økonomiske	analyse.	Udgangspunktet	er,	at	

handelsagenten	selv	bærer	risikoen	for	at	investeringer	forspildes,	når	parternes	

aftale	bringes	til	ophør,	idet	handelsagenten,	jf.	Hagl	§	2,	er	selvstændigt	

erhvervsdrivende.	Ønsker	handelsagenten	at	sikre	sine	investeringer	bør	der	derfor	

træffes	udtrykkelig	aftale	om,	at	agenturgiveren	har	pligt	til	at	godtgøre	agenten	for	

sine	forspildte	investeringer	såfremt	agenturgiveren	bringer	aftalen	til	ophør.	I	

mangel	af	en	sådan	aftale,	kan	handelsagenten	ikke	vide	sig	sikker	på	at	blive	

tilkendt	erstatning	for	omkostningerne	til	de	afholdte	investeringer.	Har	parterne	

derimod	aftalt	at	der	skulle	afholdes	væsentlige	investeringer,	eller	er	investeringer	

foretaget	under	omstændigheder,	hvor	det	har	været	kendeligt	for	agenturgiveren,	

at	investeringer	er	foretaget	med	henblik	på	hvervet	for	netop	denne	agenturgiver,	

så	vil	der	være	en	formodning	for,	at	handelsagenten	vil	kunne	kræve	erstatning.74	

I	fraværet	af	en	aftale	om	erstatning	eller	godtgørelse	for	foretagende	investeringer,	

må	udgangspunktet	være,	at	handelsagenten	selv	bærer	risikoen	for	de	

investeringer	der	er	foretaget,	når	aftalen	ophører	ordinært.	Ved	ekstraordinært	

ophør,	der	ikke	er	begrundet	i	agentens	forhold,	vil	agenturgiveren	kunne	påregne	

at	svare	erstatning,	såfremt	investeringer	har	været	ham	bekendt	og	de	har	været	til	

fordel	for	begge	parter.75	Selv	i	tilfælde,	hvor	der	kan	kræves	erstatning	for	spildte	

investeringer	vil	det	blive	tillagt	vægt,	om	hvervet	har	stået	på	i	kortere	eller	

længere	tid	efter	investeringerne,	om	investeringer	har	en	alternativ	anvendelse	

samt	eventuelle	andre	forhold	der	kan	have	indflydelse	på	erstatningskravet.	Den	

nærmere	fordeling	af	tabet	vil	med	andre	ord	bero	på	skønsmæssig	vurdering.	

																																																								
74	Lykkegård,	2014,	s.	173	
75	Iversen,	2012,	s.	72.	
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4.6	Godtgørelse	(’goodwill’)	
En	handels	agent	har	under	visse	betingelser	krav	på	godtgørelse	ved	

agenturaftalens	ophør,	jf.	Hagl	§	25.	Godtgørelse	er	ikke	at	forveksle	med	

efterprovision,	som	blev	berørt	i	afsnittet	om	handelsagentens	rettigheder.	

Tankegangen	bag	retten	til	godtgørelse	er,	at	handelsagenten	gennem	sit	virke	for	

agenturgiveren	har	tilført	denne	en	værdi	i	form	af	fortsat	forretningsforbindelse	

med	de	kunder,	agenten	har	skaffet,	og	at	agenten	i	form	af	provision	ville	have	fået	

del	i	denne	værdi,	hvis	agenturforholdet	var	fortsat.76	Hagl	§	25,	stk.	1	opstiller	en	

række	kumulative	betingelser	for	at	handelsagenten	kan	tilkendes	godtgørelse;	

	

• Agenturaftalen	skal	være	ophørt,	

• handelsagenten	skal	have	skaffet	nye	kunder,	og/eller	

• udvidet	handelen	med	eksisterende	kunder	betydeligt,	og	

• forbindelsen	med	disse	kunder	fortsat	vil	give	agenturgiveren	betydelige	

fordele.	

	

Retten	til	godtgørelse	kan	ikke	overstige	et	beløb,	der	svarer	til	1	års	vederlag,	som	

er	beregnet	på	baggrund	af	handelsagentens	gennemsnitlige	vederlag	i	de	seneste	5	

år.	Såfremt	aftalen	har	bestået	i	kortere	tid	en	5	år,	beregnes	godtgørelsen	på	

grundlag	af	det	gennemsnitlige	vederlag	i	perioden,	jf.	Hagl	26.	Agenten	har	dog	

ikke	krav	på	godtgørelse	,	hvis	aftalen	ophører	af	de	i	Hagl.	§	27	nævnte	grunder,	

dvs.		hvis	handelsagenten	selv	opsiger	aftalen	eller	gør	sig	skyldig	i	

hævebegrundende	misligholdelse.	Ligeledes	fortabes	retten	til	godtgørelse,	hvis	

agenten	efter	aftale	overdrager	sine	rettigheder	og	pligter	til	en	anden	eller	ikke	

senest	1	år	efter	aftalens	ophør	har	meddelt	agenturgiveren,	at	krav	på	godtgørelse	

vil	blive	fremsat,	jf.	Hagl.	§	27,	stk.	3	og	§	28.	

	

Såfremt	agenturgiveren	opsiger	eller	uberettiget	ophæver	aftalen	vil	der	bestå	en	

ophørsgrund,	hvorpå	godtgørelse	kan	tildeles.	Endvidere	vil	udløbet	af	en	

																																																								
76	Bet.	1151/88,	s.	117.	
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tidsbestemt	aftale	også	kunne	medføre	et	godtgørelseskrav.77	Betingelsen	om,	at	

handelsagenten	skal	have	skaffet	nye	kunder	vil	være	opfyldt,	såfremt	

handelsagenten	har	indgået	eller	formidlet	ordre	fra	kunder,	der	ikke	tidligere	har	

handlet	med	agenturgiveren.	Eksisterende	kunder	vil	under	visse	omstændigheder	

kunne	rubriceres	som	nye	kunder,	såfremt	forbindelsen	med	disse	kunder	har	

været	ophørt	i	nogen	tid,	men	genoplivet	af	agenten.78	Hvorvidt	der	er	sket	en	

betydelig	udvidelse	af	handelen	med	eksisterende	kunder	må	bero	på	en	konkret	

vurdering.	Eksisterende	kunder	er	kunder,	der	allerede	ved	agenturaftalens	

begyndelse	havde	forbindelse	til	agenturgiveren.	At	forbindelsen	med	kunderne	

fortsat	giver	agenturgiveren	betydelige	fordele	vil	der	være	en	formodning	for,	når	

agenten	har	etableret	en	forbindelse	mellem	kunden	og	agenturgiveren,	og	denne	

forbindelse	har	udsigt	til	at	være	længerevarende.	Dermed	frafalder	

handelsagentens	krav	på	godtgørelse	også,	hvis	agenturgiveren	ved	aftalens	ophør	

indstiller	sin	virksomhed,	eller	stopper	produktionen	af	de	produkter,	som		

agenturaftalen	vedrørte.		

	

Godtgørelsen	fastsættes,	ligesom	en	evt.	erstatning,	skønsmæssigt.	Ved	

fastsættelsen	af	beløbets	størrelse	skal	der	foretages	en	rimelighedsvurdering,	

herunder	aftalens	varighed,	den	provision	agenten	vil	være	berettiget	til,	hvis	

aftalen	stadig	bestod,	ligesom	de	sparede	omkostninger	for	handelsagenten	vil	

kunne	reducere	godtgørelsens	størrelse.		

Parterne	kan	ikke	ved	forudgående	aftale	afskære	handelsagenten	fra	godtgørelse,	

da	bestemmelserne	omkring	godtgørelse	er	gjort	beskyttelsespræceptive,	og	de	kan	

dermed	ikke	fraviges	til	skade	for	handelsagenten,	jf.	Hagl.	§	29.	

	

4.7	Delkonklusion	
Ud	fra	den	retsdogmatiske	analyse	af	retsgrundlaget	for	aftaler	med	en	

handelsagent	kan	det	konkluderes,	at	hagl.	yder	beskyttelsen	af	parterne	–	dog	

primært	til	handelsagenten.	Lovens	mange	beskyttelsespræceptive	bestemmelser	

udgør	en	betydelig	begrænsning	i	parternes	aftalefrihed.	Dette	betyder	dog	ikke,	at	

																																																								
77	Ibid.,	s.	122.	
78	Bet.	1151/88,	s.	123.	
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parterne	ikke	skal	have	fokus	på	at	indgå	klare	og	tydelige	kontrakter.	Har	parterne	

en	intention	om	at	indgå	en	tidsbestemt	kontrakt,	fremgår	det	af	analysen,	at	denne	

kontraktbestemmelse	skal	fremstå	meget	klar	for	ikke	at	blive	rubriceret	som	

tidsubestemt.	Ønsker	parterne	at	fordele	den	økonomiske	risiko	ved	investeringer,	

herunder	godtgørelse	for	spildte	investeringer,	er	det	nødvendigt	at	dette	

udtrykkeligt	fremgår	af	aftalen.	I	mangel	af	en	klar	aftale,	eller	en	aftale	herom	i	det	

hele	taget,	vil	udgangspunktet	være,	at	handelsagenten	selv	bærer	risikoen	for	

spildte	investeringer.		

Slutteligt	må	det	konkluderes	at	parterne	ikke	kan	udtræde	øjeblikkeligt	af	en	aftale	

medmindre	der	foreligger	væsentlige	misligholdelsesgrunde.	Ønsker	parterne	at	

bringe	en	aftale	til	ophør,	da	skal	opsigelsesvarslerne	overholdes	for	tidsubestemte	

kontrakter.	Tidsbestemte	kontrakter	er	derimod	uopsigelige	og	udløber	naturligt	

ved	det	aftale	sluttidspunkt.	

Kapitel	5	Proaktiv	Jura	

5.1.	Indledning	
Proaktiv	jura	er	stadig	en	forholdsvis	ny	juridisk	disciplin	der	så	sin	begyndelse	i	

1990’erne	i	Finland,	bl.a.	ved	Helena	Haapio’s	udgivelse	af	”Quality	improvement	

through	proactive	contracting:	Contracts	are	too	important	to	be	left	to	lawyers!”.	

Siden	er	der	udkommet	en	lang	række	udgivelser	omkring	proaktiv	jura	og	ledelse,	

og	i	maj	2003	blev	den	første	konference	om	proaktiv	jura	afholdt	i	Helsinki,	

Finland.79	Selvom	proaktiv	jura	er	en	ny	disciplin,	så	har	udtrykket	’proaktiv’	være	

kendt	siden	1930’erne,	og	defineres	som	”at	handle	i	forventning	om	fremtidige	

problemer,	behov	eller	ændringer”.8081	

	

Proaktiv	jura	udspringer	af	den	præventive	juridiske	gren,	som	blev	introduceret	i	

1950’erne	af	Louis	M.	Brown,	som	forsøgte	at	minimere	risikoen	for	juridisk	

konflikt	og	maksimere	de	juridiske	fordele.82	Louis	M.	Brown	skrev	bl.a.:	”it	usually	

																																																								
79	Berger-Walliser	&	Østergaard,	2012,	s.	14.	og	http://www.proactivelaw.org	
80	ibid,.	s.	9.	
81	på	engelsk:	acting	in	anticipation	of	future	problems,	needs	and	changes,	
http://www.merriam-webster.com/dictionary/proactive.	
82	Haapio,	2010,	s.	22.	
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costs	less	to	avoid	getting	into	trouble	than	to	pay	for	getting	out	of	trouble”.83	Netop	

denne	tankegang	er	grundstenen	i	den	proaktive	kontrahering,	hvor	den	ex	poste	

reaktion	på	problemer,	som	vi	så	det	beskrevet	i	forrige	kapitel,	afløses	af	en	ex	ante	

ageren.	Med	andre	ord	søger	proaktiv	jura	at	få	parterne	til	at	agere	fremfor	

reagere.	Det	stiller	krav	til	parterne	om,	at	de	er	parate	til	at	indgå	i	et	samarbejde	

og	udvise	tillid	til	hinanden.	Samarbejdet	skal	passes	og	plejes	for	at	skabe	de	

bedste	rammer	for	et	succes.	Begynder	én	af	parterne	at	trække	i	den	anden	retning,	

vil	den	proaktive	tilgang	ikke	have	effekt.84	

	

Selvom	proaktiv	jura	har	et	andet	sigte	end	den	konventionelle	jura,	så	skal	

gældende	ret	altid	overholdes.	I	forholdet	mellem	en	agenturgiver	og	

handelsagenten	kan	bestemmelser	i	en	proaktiv	kontrakt	dermed	ikke	tilsidesætte	

de	præceptive	bestemmelser,	som	gælder	efter	Hagl.	Dette	begrænser	

kontraktfriheden,	og	bestemmelserne	i	den	proaktive	kontrakt	skal	derfor	anses	

som	et	redskab,	der	indenfor	gældende	ret	kan	fremme	den	gode	adfærd.85	

	

5.2	IACCM	–	International	Association	of	Commercial	Contract	Management86	

IACCM	er	en	global	forening,	der	beskriver	sig	selv	som	en	forening,	der	kan	hjælpe	

både	offentlige	og	private	organisationer	med	at	opnå	høje	standarter	i	deres	

kontraherings-	og	relationsskabende	processer	og	færdigheder.87	Igennem	de	

seneste	13	år	har	IACCM	udgivet	en	årlig	rapport	på	baggrund	af	en	

spørgeskemaundersøgelse	blandt	virksomheder	i	hele	verdenen.	Undersøgelses	

omhandler	hvilke	kontraktuelle	forhold	virksomheder	hyppigst	forhandler,	dvs.	

hvilke	bestemmelser	de	bruger	mest	tid	på.			

																																																								
83	Brown,	1950,	s.	1.	
84	Happio,	2010,	s.	153.	
85	Berger-Walliser	&	Østergaard,	2012,	s.	9.	
86	Herefter	IACCM	
87	www2.iaccm.com/about/	
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Figur	2	Mest	forhandlede	bestemmelser	og	de	vigtigste	bestemmelser88	

	

Af	ovenstående	figur	venstres	side	fremgår	det,	at	de	bestemmelser	der	hyppigst	

forhandles,	er	bestemmelser	vedrørende	finansielle	vilkår	(Price	og	Payment)	og	

bestemmelser	vedrørende	risikoallokering	(liabilities,	indemnification,	data	

security,	performance	undertakings	og	liquidated	damages).	Undersøgelsen	viser,	at	

virksomheder	til	stadighed	bruger	mest	tid	på	bestemmelser,	der	er	kendetegnede	

for	den	reaktive	og	konventionelle	juridiske	tankegang.	Undersøgelsen	viser	dog	

også,	at	virksomhederne	tilgang	til	kontrahering	er	flyttet	i	en	mere	

relationsskabende	retning.89	Dette	fremgår	bl.a.	af	ovenstående	figurs	højre	side,	

der	viser	virksomhedernes	opfattelse	af	de	mest	vigtige	bestemmelser.	Heraf	

fremgår	det,	at	virksomhederne	har	et	ønske	om	at	forhandle	bestemmelser	der	gør	

det	muligt,	at	anvende	kontrakten	som	et	dynamisk	styringsinstrument	–	altså	

anvende	kontrakten	proaktivt.	Undersøgelsen	viser	endvidere,	at	80%	af	de	

deltagende	virksomheder	anerkender,	at	deres	fokus	på	deres	forhandlede	

kontraktbestemmelser	ikke	giver	sig	udslag	i	et	positivt	resultat	for	dem	selv	eller	

deres	medkontrahenter.90	Der	synes	altså	at	være	et	misforhold	mellem	

virksomheders	intentioner,	om	at	inkorporere	relationelle	og	proaktive	

bestemmelser	i	kontrakten,	og	de	bestemmelser	der	rent	faktuelt	bruges	mest	tid	på	

																																																								
88	IACCM	–	2013/2014	top	terms,	s.	8.	
89	IACCM	–	2013/2014	top	terms,	s.	4.	
90	Ibid.,	s.	6.	
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at	forhandle.	Virksomhederne	peger	på	at	årsagerne	til	misforholdet	skyldes,	at	

medkontrahentens	ikke	evner	at	tilpasse	sig	til	proaktiv	kontrahering.	

	

I	følgende	afsnit	analyseres	det,	hvad	det	kræver	for	at	to	parter	kan	indgå	en	

proaktiv	kontrakt.	

	

5.2	Proaktive	kontrakter	
Den	proaktive	kontrakt	tager	udgangspunkt	i	gældende	ret	og	tilføjer	to	ekstra	

dimensioner;	den	præventive-	og	promoverende	dimension.	91	

Den	præventive	dimension	blev	som	tidligere	nævnt,	introduceret	af	Louis	M.	

Brown.		

	

”	…	Brown’s	fundamental	premises	was	that	in	curative	law,	it	is	essential	for	the	

lawyer	to	predict	what	a	court	will	do,	while	in	Preventive	Law,	it	is	essential	to	

predict	what	people	will	do”92	

	

Brown	anerkendte	altså,	at	problemer	i	kontraktforhold	vil	opstå,	men	hvis	det	er	

muligt	at	forudsige	menneskers	adfærd,	vil	det	være	muligt	at	indgå	aftaler	der	

tager	højde	herfor.	På	den	måde	bevægede	Brown’s	tankegang	sig	væk	fra	en	

reaktiv	anvendelse	af	juraen	til	en	mere	proaktiv	orienteret	tilgang.	

	

Den	promoverende	dimension	bygger	videre	på	den	præventive,	idet	juridiske	

problemstillinger	ikke	alene	skal	forebygges,	men	juraen	skal	anvendes	på	en	måde	

der	skaber	værdi,	styrker	relationer	og	hvor	risici	kan	håndteres.93	Proaktiv	jura	er	

en	konstruktiv	og	positiv	tilgang	til	kontraktkontrahering,	der	skal	gøre	det	muligt	

at	opnå	fælles	mål.	Nedenstående	figur	viser	de	fire	niveauer/faser,	hvor	proaktiv	

jura	skal	anvendes.	Figuren	er	adapteret	fra	den	præventive	medicinske	verden.94	

Virksomheder	skal	’vaccineres’	med	sygdomme,	dvs.	at	de	skal	gøres	immune	over	

for	juridiske	konflikter	der	i	sidste	ende	med	omkostninger	i	forbindelse	med	en	

																																																								
91	Siedel	&	Haapio,	2011,	s.	14.	
92	Ibid.,	s.	14.	
93	http://www.proactivelaw.org.	
94	Haapio,	2010,	s.	153.	
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etssag.95	

	
Figur	3	–	De	fire	niveauer	for	proaktiv	kontrahering9697	

	

Self-care	er	ikke	en	egentlig	fase,	men	handler	om,	at	virksomhederne	skal	optimere	

egen	interne	ressourcer	og	strategier	til	at	indgå	i	proaktive	partnerskaber.	Self-

care	er	dermed	en	løbende	proces,	og	ikke	en	engangsbehandling.98	For	at	proaktiv	

kontrahering	skal	være	et	succesfuldt	værktøj,	skal	virksomheders	interne	

processer	tilpasses	hertil.		

Den	primære	fase	skal	forebygge	at	sygdom	opstår,	og	tilhører	den	promoverende	

dimension	ved	proaktiv	kontrahering.	Forebyggelsen	sker	ved	at	agenten	og	

agenturgiveren	er	i	stand	til	at	afstemme	deres	forventninger.	Parternes	

performance	skal	planlægges	og	kontraheres,	og	det	kræver	de	er	villige	til	at	dele	

information.	Som	det	fremgik	af	IACCM’s	undersøgelse	mente	virksomheder,	at	det	

vigtigste	punkt	i	en	kontrakt	var	’scope	and	goals’.	Dette	på	trods	af,	at	denne	

bestemmelse	end	ikke	var	i	top-10	over	mest	forhandlede	bestemmelser.	’Scope	and	

goals’	fastsættes	i	den	primære	fase,	og	en	præcis	angivelse	heraf	kan	have	

afgørende	betydning	for	at	undgå	senere	konflikter.	Den	primære	fase	er	den	

vigtigste	fase	for	at	skabe	en	god	proaktiv	kontrakt.	Det	er	i	denne	fase,	at	parterne	

																																																								
95	Haapio,	introduction	to	proactive	law,	s.	22.	
96	Haapio,	2010,	s.	154.	
97	Skal	læses	nedefra	og	op	
98	Haapio,	introduction	to	proactive	law,	s.	25.	
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lærer	hinanden	at	kende,	og	har	mulighed	for	at	opbygge	tillid.	Det	er	i	denne	fase	at	

bestemmelser	der	fremmer	den	gode	adfærd	skal	kontraheres.	

	

De	to	næste	faser	tilhører	den	præventive	dimension	ved	proaktiv	kontrahering.	

Selvom	om	parterne	forsøger	at	forebygge	årsagerne	til	tvister,	ved	hjælp	af	

proaktive	bestemmelser,	vil	tvister	i	et	kontraktforhold	utvivlsomt	opstå.99	I	den	

sekundære	fase	skal	parterne,	ved	kontrahering	af	bl.a.	risikoallokering	og	

ansvarsbestemmelser	forsøge	at	minimere	de	effekter,	der	kan	forårsage	

problemer.	I	et	handelsagentur	kan	en	bestemmelse	om	en	minimumsomsætning	

være	et	eksempel	herpå.	I	mangel	af	en	sådan	aftale	vil	parterne	kunne	have	en	

forskellig	opfattelse	af,	hvilken	arbejdsindsats	der	kræves	af	handelsagenten	eller	

hvilken	omsætning	der	forventes.	Dette	vil	medføre	en	konflikt,	som	i	yderste	

konsekvens	kan	medføre	et	ophør	af	samarbejdet.	En	bestemmelse	om	et	

minimumsomsætningskrav	vil	minimere	risikoen	for	misforståelse,	og	dermed	

forebygge	en	evt.	konflikt.	

	

Den	tertiære	fase	omhandler	håndtering	af	konflikter	og	derved	undgå	de	store	

omkostninger	forbundet	med	en	retssag.	Kontrahenterne	anses	for	at	være	

begrænsede	rationelle100,	hvilket	bl.a.	indebærer	en	manglende	evne	til	at	forudsige	

alle	fremtidige	begivenheder.	Som	følge	af	imperfekt	information	vil	de	kontrakter,	

som	parterne	indgår,	være	inkomplette.	Eksogene	faktorer	kan	ligeledes	fører	til,	at	

en	aftale	ikke	kan	opfyldes	korrekt.	Det	er	derfor	nødvendigt	for	parterne	at	tage	

stilling	til	konsekvenserne	af	en	opstået	konflikt.	I	den	konventionelle	juridiske	

tilgang	vil	en	konflikt	som	oftest	føre	til,	at	den	skadelidte	vil	bringe	konflikten	for	

en	domstol	og	evt.	blive	tilkendt	en	erstatning.	Ved	anvendelsen	af	proaktiv	

kontrahering	bør	parterne	i	stedet	finde	alternative	konfliktløsninger.	

Udgangspunktet	er,	at	virksomheders	succes	ikke	består	i	at	vinde	retssager	og	

blive	tilkendt	erstatning.101	Virksomheders	succes	består	derimod	i,	at	profitere	af	

																																																								
99	Haapio,	introduction	to	proactive	law,	s.	25.	
100	uddybes	i	afsnittet	om	transaktionsomkostningsteorien.	
101	Haapio,	introduction	to	proactive	law,	s.	23.	
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succesfulde	relationer,	konfliktløse	transaktioner	samt	performance	der	lever	op	til	

det	forventede.102	

	

5.3	Delkonklusion		
Ovenstående	analyse	har	belyst	at	virksomhedsledere	anerkender,	at	der	er	et	

behov	for	en	ændring	til	tilgangen	af	kontraktkontrahering.	Der	bruges	for	meget	

tid	på	bestemmelser	af	reaktiv	karakter,	selvom	virksomheder	anerkender,	at	de	

vigtigste	bestemmelser	de	relations-	og	tillidsskabende	bestemmelser.	

Virksomheder	fejler	dog	ved,	at	de	ikke	formår	at	indgå	proaktive	kontrakter	

selvom	det	er	intentionen.	Årsagerne	hertil	skal,	ifølge	respondenterne	i	

undersøgelsen,	findes	hos	medkontrahenten	og	ikke	virksomheden	selv.	

	

Som	analysen	af	de	proaktive	kontrakter	belyser,	kræver	det	et	engagement	for	

handelsagenten	og	agenturgiveren	at	skabe	en	proaktiv	kontrakt.	Den	proaktive	

jura	består	af	en	promoverende	og	forebyggende	dimension.	Den	promoverende	

dimension	søger	at	fremme	den	gode	adfærd,	og	den	præventive	dimension	skal		

forsøge	at	få	parterne	til	at	håndtere	de	risici	og	tvister	der	måtte	opstå	i	fællesskab.		

	

Kapitel	6	Partnerskab	

6.2	Handelsagentens	termineringsdilemma	
Indgåelsen	af	en	kontrakt	mellem	en	handelsagent	og	en	agenturgiver	må	anses	for,	

at	være	et	udtryk	for	begge	parters	ønske,	om	at	skabe	et	succesfuldt	samarbejde	

ved	udnyttelse	af	hinandens	komplementære	ressourcer.	Dette	må	anses	for	at	være	

gældende	i	alle	kontraktforhold,	og	er	ikke	begrænset	til	agenturaftaler.	Det	synes	

nærliggende	at	antage,	at	jo	bedre	end	handelsagent	performer,	jo	mindre	vil	hans	

sandsynlighed	være	for	opsigelse.	Modsat	må	det	omvendte	også	gælde.	Et	

samarbejde	der	ikke	lever	op	til	forventninger,	og	ikke	har	udsigt	hertil,	bør	ophøre.	

I	nedenstående	figur	er	denne	tankegang	skitseret	som	’conventional	wisdom’.	

																																																								
102	Haapio,	2010,	s.	154.	
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Figur	4	-		om	forholdet	mellem	agentens	performance	og	risiko	for	

opsigelse103		

	

Af	figuren,	fremgår	det,	at	den	konventionelle	tankegang	tilsiger,	at	der	er	en	

faldende	sandsynlighed	for	opsigelse,	jo	bedre	agenten	performer.	

Termineringsdilemmaet	modificerer	dog	dette	synspunkt	idet	det	antages,	at	

sandsynligheden	for	at	aftalen	bringes	til	ophør	vil	være	faldende	til	et	vist	punkt,	

hvorefter	sandsynligheden	igen	vil	stige.	Antagelsen	bygger	på,	at	agenturgiveren	

ønsker	at	etablere	eget	datterselskab,	når	markedets	salgsvolumen	overstiger	de	

faste	omkostninger,	der	skal	dækkes	ved	egen	servicering	af	markedet.104	

Termineringsdilemmaet	er	dermed	et	udtryk	for	den	dobbeltsidige	risiko	for	

opsigelse,	som	agenten	befinder	sig	i.	Termineringsdilemmaet	blev	eksplicit	

bekræftet	af	en	agenturgiver	i	en	sag	fra	Sø-	og	Handelsretten.105	Dilemmaet	er	

derfor	ikke	kun	et	teoretisk	problem,	men	et	faktisk	problem.	Såfremt	aftalen	

mellem	agenten	og	agenturgiveren	indeholder	en	aftale	om	et	minimums	

volumenkrav,	da	vil	agenten	endvidere	risikere	at	blive	ophævet	på	grund	af	

væsentlig	misligholdelse,	jf.	gennemgangen	af	gældende	ret	i	afhandlingens	kapitel	

3.	Termineringsdilemmaet	medfører,	at	handelsagenten	vil	indrette	sin	indsats	på	

																																																								
103	Petersen	et	al,	2006,	s.	325.	
104	Petersen	et	al.,	2006,	s.	325.	
105	SH	2013.H-4-12,	s.	5	i	dommen.	
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en	sådan	måde,	at	sandsynligheden	for	opsigelse	minimeres,	dvs.	at	agenten	vil	søge	

at	opfylde	aftalen	acceptabelt,	hverken	mere	eller	mindre.	Dilemmaet	har	altså	

skabt	en	incitamentsstruktur,	som	ikke	kan	betegnes	som	økonomisk	efficient.106	

Den	indsats	som	handelsagenten	er	villig	til	at	yde,	fremgår	af	nedenstående	figur.		

	
	 Figur	5	-	Handelsagentens	indsats	ved	termineringsdilemmaet.107	

	

Her	ses	grænserne	for,	hvornår	en	agenturgiver	vil	vælge	at	opsige	aftalen,	og	

agenten	indsats	vil	derfor	ligge	et	sted	midt	mellem	disse	to	grænser.	Herved	

opfylder	agenten	kontrakten,	men	heller	ikke	mere	end	det.		

Fra	agenturgiverens	synsvinkel	kan	det	forekomme	vanskeligt	at	overvåge	og	

kontrollere,	om	handelsagenten	sikre	den	største	omsætning	muligt	eller,	som	det	

er	tilfældet	under	termineringsdilemmaet,	kun	yder	en	acceptabel	indsat.	Dertil	

kommer	at	det	vil	være	forbundet	med	store	omkostninger,	at	gennemføre	en	

overvågning	og	kontrol	af	agenten,	da	denne	typisk	yder	sin	indsat	i	et	fremmed	

land.	Ligeledes	vil	sådanne	tiltag	kunne	skabe	mistillid	i	relationen.		

	

																																																								
106	Østergaard,	2014,	s.	11.	
107		Egen	tilvirkning.	
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Af	ovenstående	figur	fremgår	det,	at	det	potentielle	salgspotentiale	er	meget	højere	

end	det	der	realiseres	ved	agentens	indsats.	Begge	parter	går	dermed	glip	af	den	

relationsrente108	der	kan	opnås	i	kontaktrelationen.	Dette	skaber	et	økonomisk	

incitament	for	parterne	om	at	eliminere	termineringsdilemmaet,	hvilket	skal	ske	

gennem	kontrakten.		

	

6.4	Transaktionsomkostningsteorien	
Transaktionsomkostninger	blev	introduceret	af	Ronald	Coase,	og	med	

udgangspunkt	i	dette	begreb,	har	Williamsion	udviklet	

transaktionsomkostningsteorien.	Teorien	fokuserer	på	de	

transaktionsomkostninger	der	opstår,	når	to	parter	indgår	i	en	kontraktrelation.	

Teorien	har	derfor	et	juridisk-økonomisk	perspektiv,	og	er	derfor	velegnet	som	et	

økonomisk	teoretisk	bidrag	til	forståelsen	af		partnerskabskontrakter	mellem	en	

handelsagent	og	agenturgiver.	Partnerskabskontrakter	medfører,	at	parterne	skal	

foretage	investeringer	til	fordel	for	relationen,	og	dette	medfører	flere	

transaktionsomkostninger.	For	kontraktparterne	kan	det	virke	counter-intuitivt,	at	

øgede	omkostninger	kan	skabe	en	bedre	bundlinje.		

	

6.4.1	Transaktionsomkostninger	
Williamson	betragter	transaktionsomkostninger,	som	der	omkostninger	der	er	

forbundet	med	”…	planning,	adapting,	and	monitoring	task	completion	under	

alternative	governance	structures”.109	Han	inddeler	omkostninger	i	ex	ante	og	ex	

post	omkostninger.	Ex	ante	omkostninger	er	relateret	til	de	søgeomkostninger	der	

er	forbundet	med	agenturgiverens	valg	af	handelsagent	samt	de	omkostninger,	der	

afholdes	i	forbindelse	med	indgåelsen	af	en	kontrakt	herunder	anvendelse	af	

safeguards.	Ex	post	omkostninger	er	derimod	omkostninger	forbundet	med	tiden	

efter	kontraktens	indgåelse.	Disse	omkostninger	dækker	bl.a.	over	kontrol-,	

håndhævelses-	og	tilpasningsomkostninger.	I	gennemgangen	af	den	reaktive	og	

proaktive	kontrakt,	så	vi	hvordan	den	reaktive	kontrakt	typisk	vil	have	høje	ex	post	

omkostninger,	idet	en	misligholdelse	af	kontrakten	vil	medfører	omkostninger	i	

																																																								
108	Uddybes	i	afsnit	6.4.	
109	Williamson,	1981,	s.	553.	
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form	af	håndehævelsesomkostninger.	Derimod	vil	ex	ante	omkostninger	spille	en	

større	rolle	i	den	proaktive	kontrakt,	hvor	kontraheringsprocessen	skaber	større	

omkostninger	ved	kontraktens	indgåelse	for	derimod	at	forebygge	og	minimere	

håndhævelsesomkostningerne.		

	

Ifølge	Williamson	er	de	kritiske	faktorer	til	at	beskrive	transaktionsomkostninger;	

aktivspecificitet	og	usikkerhed.110	Usikkerhed	opstår	typisk	blandt	parterne	i	et	

kontraktforhold,	hvor	usikkerheden	primært	knytter	sig	til	medkontrahentens	

adfærd.			

	

	
Figur	6	–	sammenhæng	mellem	usikkerhed	og	aktiv-specificitet.111	

	

Ovenstående	figur	viser	sammenhængen	mellem	usikkerhed	og	aktiv-specificitet.	Af	

figuren	fremgår	det,	at	der	ved	lav	usikkerhed	og	høj	aktiv-specificitet	bør	indgås	en	

langsigtet	kontrakt.	Ved	indgåelsen	af	en	partnerskabskontrakt	er	det	derfor	

nødvendig	at	minimere	usikkerheden	og	foretage	aktiv-specifikke	investeringer.	

Som	beskrevet	tidligere	vil	aktiv-specifikke	investeringer	til	fordel	for	relationen	

ofte	være	idiosynkratiske.	Dermed	vil	parterne	blive	låst	til	hinanden,	hvilket	

styrker	deres	indbyrdes	afhængighed.112	Aktivspecifikke	investeringer	medfører	

højere	transaktionsomkostninger,	og	incitamentet	til	at	foretage	disse	investeringer	

styrkes	af	parternes	tillid	til	hinanden.	Derfor	anbefales	en	langsigtet	kontrakt	ikke	

ved	høj	usikkerhed,	som	det	fremgår	af	ovenstående	figur.	Usikkerheden	kan	

minimeres	ved,	at	parterne	i	kontraktforhandlingen	tager	højde	herfor,	ved	at	

																																																								
110	Ibid.,	s.	555.	
111	Cumberland,	2005,	s.	20.	
112	Williamson,	1981,	s.	555.	
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indbygge	klausuler	i	kontrakten	der	afskrækker	parterne	fra	hold-up	og	

opportunisme.	De	aktiv-specifikker	investeringer	skal	således	sikres	gennem	

safeguards	og	credible	commitments.	

	

6.4.2	Adfærdsantagelser	
Fuld	rationalitet	er	en	antagelse	der	følger	af	den	neoklassiske	teori,	og	forudsætter	

bl.a.	at	der	fuld	konkurrence	på	markedet	samt	perfekt	information.113	Antagelserne	

i	den	neoklassiske	teori	vil	i	praksis	sjældent	være	realistsike	ved	indgåelsen	af	en	

handelsagentkontrakt,	hvorfor	Williamson’s	adfærdsantagelser	er	mere	

hensigtsmæssige	at	anvende.	Williamson’s	transaktionsomkostningsteori	tilhører	

den	ny-institutionelle	økonomi,	og	hans	adfærdsantagelser	bygger	derfor	på,	at	

aktørerne	er	begrænset	rationelle.	Williamson	beskriver	det	som,	at	aktørerne	”…	

are	assumed	to	be	intendely	rational,	but	only	limitedly	so”.114	Aktørerne	antages	

altså		at	have	til	hensigt	at	handle	rationelt,	men	asymmetrisk	information	

begrænser	dem.	Derfor	vil	aktørerne	ikke	altid	være	i	stand	til	at	vælge	den	mest	

optimale	løsning.	Det	kan	medføre	at	den	anden	part	bliver	usikker	på	

medkontrahentens	adfærd,	hvilket	kan	fremprovokere	opportunistiske	handlinger.	

Ifølge	Williamson	defineres	opportunisme	som	”…	self-interest	seeking	with	guile”.115		

Risikoen	for	opportunisme	kan	skabe	mistillid	eller	usikkerhed	mellem	aktørerne.		

	

Transaktionsteorien	tilsiger,	at	aktivspecifikke	investeringer	bør	foretages,	for	at	

knytte	handelsagenten	og	agenturgiveren	tættere	sammen.	Ligeledes	skal	parternes	

begrænsede	rationalitet	og	opportunistiske	adfærd	reguleres	gennem	

sikkerhedsforanstaltninger.	Den	væsentligste	sikkerhedsforanstaltning	er,	i	et	

agenturforhold,	kontrakten.	Kontrakten	skal	indeholde	safeguards,	ligesom	

økonomiske	gidsler	kan	være	en	måde	at	udvise	credible	commitments	på.	

	

																																																								
113	Østergaard,	2003,	s.	4.	
114	Williamson,	1985,	s.	45.	
115	Williamson,	1985,	s.	47.	
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6.5	Etablering	af	et	partnerskab	
Et	partnerskab	er	kendetegnet	ved,	at	to	aktørers	indgår	i	et	fælles	samarbejde	om	

udnyttelse	af	deres	komplementære	ressourcer.	Et	partnerskab	kræver	derfor	at	

begge	aktører	bidrager	til	samarbejdet.	I	et	agenturforhold	vil	agenturgiveren,	som	

producent,	have	et	(eller	flere)	produkt(er),	som	han	ønsker	at	afsætte	på	

eksportmarkedet.	Handelsagentens	salgsorganisation	vil	typisk	være	skræddersyet	

til	dette	marked,	og	er	dermed	fortrolig	med	afsætningsvilkårene.116	

Agenturgiveren	har	derfor	en	interesse	i	at	udnytte	agentens	viden	og	ressourcer,	

ligesom	agenten	har	en	interesse	i	at	formidle	agenturgiverens	produkter.	Der	er	

dermed	grundlag	for	at	parterne	kan	indgå	i	et	partnerskab.	Ifølge	Dyer	&	Singh	skal	

der	foretages	investeringer	til	fordel	for	partnerskabet.	Kun	på	denne	måde	kan	

parterne	differentiere	sig	fra	andre	agenturforhold,	der	i	højere	grad	har	karakter	af	

armslængde	forhold.117	Armslængde	forhold	er	kendetegnet	ved	at	de	ikke	er	svære	

at	imitere,	og	dermed	er	der	ikke	grundlag	for,	at	opnå	en	konkurrencemæssig	

fordel	og	relationsrente.	Anvendes	modelkontrakten	ORGALIME	2001,	som	

kontrakt	i	et	agenturforhold,	uden	at	denne	kontrakt	suppleres	med	bestemmelser	

om	foretagelse	af	aktivspecifikke	investeringer,	da	vil	en	anden	agenturgiver	

ligeledes	kunne	benytte	samme	kontrakt	i	et	tilsvarende	agenturforhold.	

Anvendelsen	af	en	ikke-modificeret	modelkontrakt	vil	derfor	ikke	være	svær	at	

imitere	for	andre	og	må	derfor	betegnes	som	armslængdekontrakter	efter	Dyer	&	

Singh’s	terminologi.	

	

For	at	et	partnerskab	kan	opstå	identificerer	Dyer	&	Singh	fire	typer	af	

investeringer,	der	er	nødvendige	at	foretage:		

	

• Relations-specifikke	aktiver	

• Vidensdeling	

• Komplementære	ressourcer	

• Effektive	styringsformer118	

	

																																																								
116	Slipsager,	1975,	s.	19.	
117	Om	kriterierne	for	armslængde	kontrakter	se	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	661.	
118	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	662.	
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For	at	et	partnerskab	differentierer	sig	fra	armslængde	forhold	skal	der,	som	

minimum,	foretages	investeringer	i	én	af	ovenstående	fire	typer	af	investeringer.	

Herigennem	kan	der	opnås	konkurrencemæssige	fordele	og	relationsrente	ved	at	

parterne	skaber	et	relationelt	forhold,	der	ikke	let	kan	imiteres	konkurrenterne.	De	

fire	typer	af	aktivspecifikke	investeringer	vil	følgende	bliver	analyseret.	

	

6.5.1	Relations-specifikke	aktiver	
Williamson	har	identificeret	tre	typer	af	aktivspecificitet;	

	

• Sted-specificitet119	

• Fysisk	aktivspecificitet	

• Human	aktivspecificitet120	

	

Fysisk	aktivspecificitet	dækker	bl.a.	over	investeringer	i	materiel	og	bygninger.	

Disse	investeringer	kan	være	af	både	mindre	og	større	økonomisk	betydning.	Det	vil	

typisk	være	handelsagenten	der	skal	foretage	disse	investeringer,	da	en	

virksomheds	egne	produktionsomkostninger	ikke	anses	for	at	være	aktivspecifikke.	

	

Human	aktivspecificitet	dækker	bl.a.	over	investeringer	i	uddannelse	af	

handelsagenten	og	dennes	medarbejdere.	Nødvendigheden	for	uddannelse	

afhænger	af	kompleksitetsgraden	af	de	produkter	agenten	skal	formidle	samt	

omfanget	af	varesortimentet.	Gennem	længerevarende	relationer	akkumuleres	

partens	indbyrdes	know-how,	ligesom	sprogbarriere	over	tid	nedbrydes,	hvilket	

mindsker	risikoen	for	omkostninger	forårsaget	af	misforståelser.121	

	

																																																								
119	Stedspecifikke-aktiver	knytter	sig	til	en	bestemt	geografisk	placering.	Dvs.	
virksomheder	kan	opnå	en	fordel	ved	at	placere	deres	virksomhed	eller	
produktionssted	til	på	hinanden.	Herved	spares	bl.a.	omkostninger	til	transport	og	
koordineringsaktiviteter.	Dette	anses	ikke	for	relevant	at	inddrage	i	nærværende	
analyse,	da	der	i	afhandlingen	hverken	er	tale	om	to	produktionsenheder	samt	det	
faktum,	at	agenturaftaler	indgås	på	tværs	af	landegrænser.	
120	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	662.	
121	Ibid.,	662.	
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6.5.2	Vidensdeling	
Vidensdeling	mellem	parterne	er	en	vigtig	faktor	i	et	partnerskab.	Som	benævnt	

ovenfor	kræver	et	partnerskab	at	begge	aktører	bidrager	til	samarbejdet.	

Tilbageholder	en	af	aktørerne	viden	vil	det	være	et	udtryk	for	en	divergens	i	

parternes	bidrag	til	samarbejdet.	Allerede	heraf	kan	betingelserne	for	et	succesfuldt	

partnerskab	være	i	fare.	Via	sine	kunderelationer	kan	handelsagenten	opnå	viden,	

som	kunne	tænkes	have	betydning	for	agenturgiverens	udvikling	og	innovation	af	

sin	produktportefølje.	Med	tanke	på	handelsagentens	termineringsdilemma,	kan	

handelsagenten	dog	have	et	incitament	til	at	tilbageholde	denne	viden.	Derfor	bør	

der	inkorporeres	incitamentsfremmende	safeguards	i	kontrakten	der	fordrer	

vidensdeling.		

Vidensdeling	bør	ske	både	forud	for	kontraktens	indgåelse	samt	løbende	i	

kontraktperioden.	Viden	kan	absorberes	både	ex	ante	og	ex	post.	

	

6.5.3	Komplementære	ressourcer	
Komplementære	ressourcer	er	efter	Dyer	&	Sing’s	definition,	ressourcer	som	

tilsammen	skaber	større	rents,	end	de	rents,	der	kan	opnås	hos	den	enkelte	

partner.122	Handelsagentens	og	agenturgiverens	komplementære	ressourcer,	består	

i	agentens	markedskendskab	og	allerede	opbyggede	kundekreds,	hvor	

agenturgiveres	primære	ressource,	er	den	produktportefølje	han	kan	tilbyde	

handelsagenten,	at	formidle.	Det	er	nødvendigt,	at	ingen	af	parterne	kan	finde	den	

komplementære	ressource	andesteds.	Er	det	tilfældet	vil	der	ikke	kunne	skabes	

relationsrente	ved	investering	i	komplementære	ressourcer.123	Producerer	en	

agenturgiver	møbler,	og	findes	der	et	større	antal	af	handelsagenten	med	viden	

indenfor	møbelbranchen	på	eksportmarkedet,	vil	der	næppe	være	tale	om,	at	

agenturgiveren	vil	kunne	opnå	relationsrente	ved	at	vælge	den	ene	agent	fremfor	

den	anden.	Dette	skyldes	at	ikke	vil	ske	en	berigelse	af	deres	komplementære	

ressourcer,	da	agenturgiveren	kan	opnå	samme	berigelse	ved	valget	af	en	anden	

agent.		

Behovet	for	at	foretage	investeringer	i	komplementære	ressourcer	er	næppe	stort,	

da	muligheden	for	at	skabe	relationsrente	ved	disse	investeringer,	ikke	synes	at	
																																																								
122	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	666f	
123	Ibid.,	s.	667.	



	

	

44	

være	tilstede	i	agenturaftaler.	Investeringer	i	komplementære	ressourcer	foretages	

allerede	igennem	relationsspecifikke	investeringer.	Derfor	vil	denne	form	for	

relations	investering	ikke	blive	inddraget	i	den	videregående	analyse.	

	

6.5.4	Effektive	styringsformer	
Effektive	styringsformer	spiller	en	vigtig	rolle	i	skabelsen	af	relationsrente,	fordi	de	

har	indflydelse	på	transaktionsomkostningerne	samt	parternes	villighed	til	at	

engagere	sig	i	værdiskabende	initiativer.124	Dyer	&	Singh	skelner	mellem	to	former	

for	effektive	styringsformer;	tredjemandshåndhævelse	og	selvhåndhævelse.125	

Tredjemandshåndhævelse	indebærer	at	parterne	har	aftalt,	at	kontrakten	skal	

håndhæves	af	Domstolen	eller	de	har	indgået	en	voldgiftsaftale.	Denne	styringsform	

er	kendetegnende	ved	parternes	anvendelse	af	reaktive	kontrakter.	Det	er	ikke	

sandsynligt,	at	reaktive	kontrakter	skaber	konkurrencemæssige	fordele	og	

relationsrente	i	et	partnerskab,	da	disse	kontrakter	er	lette	for	konkurrenterne	at	

imitere.	Konkurrenterne	har	samme	adgang	til	at	anvende	advokater	og	

håndhævelse.126	

	

Selvhåndhævelse	er	kendetegnet	ved,	at	en	tredjepart	ikke	inddrages	for	at	fastslå,	

om	der	er	sket	en	krænkelse.	Denne	tilgang	er	i	overensstemmelse	med	formålet	

ved	anvendelsen	af	proaktiv	jura,	jf.	den	tertiære	fase	i	den	proaktive	

kontraheringspyramide.		Selvhåndhævelse	opdeles	af	Dyer	&	Singh	i	formel-	og	

uformel	selvhåndhævelse.127		

Ved	formel	selvhåndhævelse	foretages	der	safeguards	igennem	økonomiske	gidsler.	

Intentionen	er,	at	de	økonomiske	gidsler	skal	nedbringe	sandsynlighed	for	

opportunistisk	adfærd	og	dermed	tilpasse	de	økonomiske	incitamenter	hos	

transaktionspartneren.128	Foretages	der	aktivspecifikke	investeringer	kan	

introduktionen	af	et	økonomisk	gidsel	dermed	være	en	effektiv	måde	at	styre	

opportunistisk	adfærd.	

																																																								
124	Dyer	&	Singh,	1998,	s.	669.	
125	Ibid.,	s.	669.	
126	Ibid.,	s.	671.	
127	Ibid.,	s.	669.	
128	Ibid.,	s.	669.	
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Uformel	selvhåndhævelse	er	safeguards	der	knytter	sig	til	goodwill	tillid129	og	

forankring	partnerskabet.	Ulempen	ved	disse	safeguards	er,	at	de	kræver	lang	tid	at	

udvikle.	Tillid	og	forankring	er	safeguards	der	løbende	udbygges	gennem	det	

længerevarende	relationelle	partnerskab.	Der	er	derfor	ikke	store	omkostninger	i	

forbindelse	med	disse	safeguards,	da	disse	safeguards	opstår	på	baggrund	af	

ovenfor	gennemgåede	investeringer,	herunder	investeringer	i	aktivspecificitet.		

	

6.6	Delkonklusion:	
Ovenstående	analyse	giver	et	indblik	i	de	muligheder	og	udfordringer	der	ved	

indgåelsen	af	et	partnerskab.	Et	partnerskab	bygger	på	gensidig	tillid	og	

samarbejde.	Williamson’s	adfærdsantagelser	tilsiger	dog,	at	der	er	en	risiko	for,	at	

der	træffes	begrænsede	rationelle	handlinger	eller	handles	opportunistisk.	

Usikkerheden	om	parternes	fremtidige	adfærd	skal	styres	gennem	

sikkerhedsforanstaltninger	og	aktivspecifikke	investeringer.		

Dyer	&	Singh	anerkender	ligeledes	vigtigheden	af	at	foretage	investeringer	til	fordel	

for	relationen.	Investeringer	i	et	partnerskab	er	nøglen	for	parterne	til	at	skabe	

konkurrencemæssige	fordele	og	relationsrente.		

	

Kapitel	7	–	Den	integrerede	analyse	

7.1	Indledning	
Af	den	retsdogmatiske	analyse	fremgik	det,	at	Hagl.	yder	parterne	en	beskyttelse.	Da	

loven	tager	højde	for,	at	handelsagenten	er	den	svage	part	i	en	kontraktsituation,	

yder	Hagl.	derfor	primært	handelsagenten	beskyttelse.	Det	kan	med	andre	siges,	at	

Hagl.	på	forhånd	har	foretaget	en	risikoallokering.	Derudover	bidrog	den	

retsdogmatiske	analyse	også	til,	at	understrege	vigtigheden	af	parternes	evner	til	at	

affatte	klare	og	præcise	kontraker.			

	

I	analysen	af	de	proaktive	kontrakter	og	IACCM’s	undersøgelse,	så	vi	hvordan	der	er	

sket	en	holdningsændring	hos	respondenter	af	undersøgelsen.	De	anser	

bestemmelser,	der	relationspromoverende	som	værende	de	vigtigste	
																																																								
129	På	engelsk	’goodwill	trust’	
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bestemmelser,	når	en	kontrakt	skal	forhandles.	Dette	skaber	grundlaget	for	at	indgå	

proaktive	kontrakter.	Viljen	er	der,	men	handlingen	følger	ikke	trop.	Den	proaktive	

kontrakt	skaber	ikke	sig	selv.	Det	kræver	at	kontrahenterne	indgår	i	et	tæt	

samarbejde	og	anvender	kontrakten,	som	et	dynamisk	styringsværktøj.		

	

Den	økonomiske	teori	kan	være	med	til	at	forstå,	hvorfor	virksomhederne	ofte	ikke	

evner	at	indgå	i	et	proaktivt	samarbejde.	Williamson’s	adfærdsantagelser	giver	et	

væsentligt	bidrag	til	forståelsen	heraf.	Kontrahenterne,	er	som	følge	af	markedets	

imperfekte	information,	begrænset	rationelle.	Derved	er	de	ikke	altid	i	stand	til,	at	

foretage	den	optimale	beslutning.	Parterne	kan	være	usikre	på	hinandens	motiver,	

hvilket	øger	sandsynligheden	for,	at	de	på	et	tidspunkt	i	kontraktrelationen	handler	

opportunistisk,	dvs.	de	forsøger	at	optimere	egen	nytte.	Ved	at	indgå	i	et	

partnerskab	vil	usikkerheden	kunne	nedbringes,	bl.a.	ved	investeringer	i	

vidensdeling	og	relationsspecifikke	aktiver.	Herved	mindskes	risikoen	for	

asymmetrisk	information,	og	samtidigt	sendes	troværdige	tilsagn	om,	at	parterne	

ønsker	at	forblive	i	relationen.	Et	effektivt	partnerskab	kan	i	teorien	skabe	

konkurrencemæssige	fordele	og	relationsrente.		

	

Den	nedenstående	analyse	vil	med	udgangspunkt	i	ovenstående	betragtninger,	

forsøge	at	klarlægge	mulighed	for	en	handelsagent	og	agenturgiver,	at	opnå	

relationsrente	ved	proaktiv	kontrahering.	

	

7.2	Den	reaktive	kontrakt	
Den	reaktive	kontrakt	er	den	kontraktform	der	traditionelt,	og	til	stadighed,	er	

kendetegnende	for	handelsagentkontrakter.		Parterne	vil	have	fokus	på	at	få	

allokeret	risiko	og	fraskrive	sig	ansvar	i	det	omfang	Hagl.	tillader	det.	Parternes	

fokus	vil	være	på	deres	egen	overholdelse	af	kontrakten	samt	evt.	

medkontrahentens	misligholdelse	af	samme.	Derfor	bliver	kontrakten	lagt	skuffen,	

og	findes	først	frem,	når	der	er	opstået	problemer.	Der	synes	derfor	ikke	at	være	

noget	incitamentskabende	indhold	i	kontrakten	til	engagere	sig	i	relationen.	Idet	

der	ikke	opfordres	til	et	relationelt	samarbejde,	vil	aktivspecifikke	investeringer	

ikke	være	til	stede,	eller	i	bedste	fald,	kun	i	hvad	der	er	nødvendigt	for	at	kunne	
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opfylde	kontrakten.	Anvendelsen	af	modelkontrakter	holder	

transaktionsomkostninger	på	et	minimum,	hvilket	minimere	risikoen	for	

opportunisme.	Termineringsdilemmaet	vil	være	tilstede	i	reaktive	kontrakter,	og	

dette	bevirker,	som	tidligere	analyseret,	at	parterne	ikke	vil	opnå	det	fulde	

salgspotentiale.	

	

7.3	Partnerskab	ved	proaktiv	kontrahering	

7.3.1	Eliminering	af	termineringsdilemmaet	
For	at	en	handelsagent	og	en	agenturgiver	kan	opnå	et	succesfuldt	partnerskab	er	

det	vigtigt,	at	de	forud	for	kontraktens	indgåelse	anerkender	eksistensen	af	

termineringsdilemmaet.	Dilemmaet	skaber	en	usikkerhed	hos	handelsagenten,	om	

agenturgiverens	fremtidige	hensigter.	I	analysen	af	omkostningsteorien	fremgik	det	

af	figur	5,	at	der	høj	usikkerhed	skulle	foretages	vertikal	integration.	Dog	ikke	i	de	

tilfælde,	hvor	der	var	lav	aktivspecificitet	i	relationen,	der	skulle	agenturgiveren	

indgå	en	kontrakt	med	senere	henblik	på	vertikal	integration.	Elimineringen	af	

termineringsdilemmaet	afhænger	derfor	af	parternes	evne,	til	at	nedbringe	

usikkerheden	samt	foretage	aktivspecifikke	investeringer.		

7.3.1.1	Credible	commitments	
Da	usikkerheden	opstår	vedrører	agenturgiverens	fremtidige	hensigter,	er	det	

agenturgiveren	der	må	tage	de	første	skridt	ved	at	udvise	credible	commitments.	

Som	det	fremgik	af	den	juridiske	analyse,	så	er	tidsbestemte	aftaler	uopsigelige.	Da	

et	partnerskab	er	kendetegnet	ved	et	længerevarende	samarbejde,	vil	en	

længerevarende	uopsigelig	aftale	være	et	redskab	til	at	nedbringe	usikkerheden.	

Der	bør	derudover	aftales,	at	kontrakten	fortsætter	som	tidsubestemt	efter	

sluttidspunktet.	Alternativt	kan	der	indgås	en	tidsubestemt	aftale,	hvor	

opsigelsesvarslet	forlænges	for	handelsagenten,	ift.	de	opsigelsesvarsler	der	gælder	

efter	Hagl.	§	22,	stk.	3.	Endvidere	kan	det	tænkes,	at	en	proaktiv	bestemmelse	om	

genforhandling	af	kontraktens	længde,	ligeledes	kan	nedbringe	usikkerheden	i	

kontraktrelationen.	Genforhandlingen	kan	aftales	at	skulle	finde	sted	halvejs	inde	i	

kontraktforløbet.	Hermed	at	det	muligt	for	parterne,	at	danne	sig	et	indtryk	af	den	

fælles	vilje	til	at	forlænge	og	fortsætte	samarbejdet.	Da	usikkerheden	i	forholdet	er	
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nedbragt,	er	lykkedes	med	at	minimere	termineringsdilemmaet.	Der	er	dermed	

skabt	et	grundlag	for	at	danne	et	partnerskab.	

	

7.3.1.2	Aktivspecifikke	investeringer130	

	

Foretages	der	ikke	aktivspecifikke	investeringer	tilsiger	Dyer	&	Singh,	i	

overensstemmelse	med	transaktionsomkostningsteorien,	at	der	skal	indgås	

armslængde	kontrakter	eller	såkaldte	’spot-kontrakter’.	Agenturgiveren	vil	næppe	

have	et	incitament	til	at	indgå	langsigtede	kontrakter,	hvis	ikke	handelsagenten	

viser	tillid	til	samarbejdet.	Agenturgiveren	vil	enten	vælge	indgå	en	spot-kontrakt,	

eller	helt	fravælge	handelsagenten.	Ved	en	spot-kontrakt	er	agenturgiverens	

’switching-costs’	forsvindende	små,	da	der	ikke	er	foretaget	aktivspecifikke	

investeringer.	Langsigtede	kontrakter	er,	som	tidligere	analyseret,	optimale	at	

indgå,	når	der	foretages	relationsspecifikke	investeringer.	Disse	investeringer	er	

skræddersyet	til	fordel	for	relationen,	og	er	derfor	idiosynkratiske.	

Investeringernes	mangel	på	alternativ	anvendelse,	knytter	agenten	og	

agenturgiveren	tættere	til	samarbejdet.	De	mest	omkostningstunge	investeringer	vil	

typisk	være	investeringer	i	fysisk	aktivspecificitet.	Det	kan	f.eks.	være	investeringer	

i	specialiseret	materiel,	der	er	nødvendig	for	at	kunne	varetage	formidlingen,	eller	

investeringer	i	lager	bygninger	og	showrooms.	Pålægges,	eller	forventes	det,	at	

handelsagenten	afholder	omkostningerne	hertil,	vil	der	opstå	et	misforhold	i	

risikoallokeringen	mellem	handelsagenten	og	agenturgiveren.	Dette	kan	foranledige	

agenturgiveren	til	at	handle	opportunistisk	med	svigagtighed.	For	at	minimere	

muligheden	for	opportunistisk	adfærd,	er	det	essentielt,	at	parterne	proaktivt	har	

søgt	at	tage	højde	herfor.	Ved	parternes	valg	af	effektive	styringsformer,	er	det	efter	

dansk	ret,	ikke	muligt	at	fraskrive	sig	tredjemandshåndhævelse,	idet	Hagl.	

indeholder	både	deklaratoriske	og	præceptive	bestemmelser.	Ved	en	

domstolshåndhævelse	er	aftalen	den	centrale	retskilde.	Hagl.	indeholder	ikke	nogen	

bestemmelser	om	retten	til	godtgørelse	for	spildte	investeringer.	Handelsagentens	

primære	safeguard,	mod	den	opportunistiske	adfærd,	består	derfor	i	parternes	

udformning	af	en	klar	godtgørelsesbestemmelse,	i	tilfælde	af	agenturgiverens	
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væsentlige	misligholdelse	af	aftalen.	I	mangel	af	en	sådan	bestemmelse,	viste	den	

retsdogmatiske	analyse	at	spildte	investeringer,	som	udgangspunkt	er	

handelsagentens	risiko.	Det	er	dog	ikke	udelukket	at	agenten	vil	kunne	tilkendes	

erstatning.	Dog	medfører	retssager	ofte	omkostninger,	ligesom	handelsagenten	må	

bero	sig	på,	at	en	domstol	udfylder	og	fortolker	aftalen	til	hans	fordel.	Da	

tredjemandshåndhævelse,	i	dansk	ret,	er	ikke	kan	udelukkes	ved	valg	af	effektive	

styringsformer,	er	det	vigtigt,	at	parterne	proaktivt	formår	at	balancere	

risikofordelingen	ved	at	indgå	klare	bestemmelser	om	godtgørelse	ved	kontraktens	

ophør	–	ordinært	ophør	som	ekstraordinært	ophør.	

Parterne	har	ligeledes	mulighed	for	at	balancere	risikofordelingen	ved	kontrahere	

bestemmelser	om	selvhåndhævelse.131	Selvhåndhævelse	er	et	kerneelement	i	

proaktiv	kontrahering,	da	selvhåndhævelse	tilskynder	parterne	til	at	løse	konflikter	

selv	ved	anvendelsen	af	præventiv	jura.	Selvhåndhævelse	er	en	del	af	den	

sekundære	fase	i	kontraheringspyramiden.	Ved	formel	selvhåndhævelse	vil	

parterne	introducere	et	økonomisk	gidsel,	som	safeguard	for	at	sikre	transaktionen.	

Den	oplagte	mulighed	består	i,	at	parterne	deler	den	økonomiske	byrde	ligeligt.	

Begge	parter	har	en	interesse	i,	at	disse	investeringer	foretages.	Ved	at	introducere	

denne	form	for	safeguard	formår	parterne	at	balancere	risikoen	for	hold-up,	og	

samtidig	opnå	tillid	til	hinanden.		

	

Dyer	&	Singh’s	relationelle	partnerskabsteori	fordrer	endvidere,	at	der	foretages	

investeringer	i	vidensdeling.	Parternes	viden	akkumuleres	over	tid.	Den	viden	der	

akkumuleres	kan	både	være	til	gavn	for	parterne	selv,	men	også	til	gavn	for	

partneren.	Handelsagenten	vil	akkumulere	viden	kundernes	præferencer	gennem	

sin	kunderelation.	Disse	præferencer	kan	endvidere	medvirke	til	yderligere	

innovation	af	produktporteføljen.	Agenturgiveren	kan	akkumulere	viden	gennem	

omkring	markedsføring	af	produkterne,	på	det	marked	han	selv	afsætter	

produkterne	på.	Afsætter	agenturgiveren	ikke	selv	sine	produkter,	men	derimod	

benytter	andre	salgskanaler,	evt.	andre	handelsagenter,	kan	agenturgiverens	

erfaringer	disse	salgskanalers	markedsføring	være	til	gavn	for	handelsagenten.	I	et	

																																																								
131	Da	uformel	selvhåndhævelse	opbygges	over	tid,	vil	det	ikke	være	nødvendigt	at	
inddragem	når	risikofordelingen	angår	sker	ex	ante	for	kontraktindgåelsen.	
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effektiv	partnerskab	vil	parterne	have	et	incitament	til	at	dele	denne	viden.	Dette	

skyldes	at	parterne,	gennem	deres	investeringer	relationsspecifikke	aktiver,	og	

deres	balancerede	risikoallokering	af	safeguards	for	disse	investeringer,	har	skabt	

en	fælles	incitamentsstruktur	til	at	handle	til	fordel	for	relationen.	Parterne	bør	

derfor	gøre	vidensdeling	så	nemt	og	gnidningsfrit	som	muligt,	ved	at	skabe	en	

platform	for	vidensdeling.	Delingen	af	viden	bør	ske	løbende,	og	derfor	vil	det	

næppe	være	hensigtsmæssigt,	at	indgå	en	aftale	om	at	mødes,	for	at	dele	viden.	

Udviklingen	i	teknologien	fordrer,	at	parterne	investerer	i	skabelsen	af	en	

teknologisk,	hvor	vidensdelingen	kan	foregå.	

	

7.4	Inddragelsen	af	ORGALIME-modelkontrakt	
Som	det	fremgår	af	ovenstående	analyse	vil	kontraheringen	af	en	relationel	

handelsagentkontrakt	være	forbundet	med	høje	ex	ante	omkostninger.	Som	nævnt	i	

den	tidligere	analyse	af	proaktive	kontrakter,	skal	disse	kontrakter	overholde	

gældende	lovgivning.	Proaktiv	jura	bygger	derfor	på	den	konventionelle	kontraktret	

og	supplere	denne.	Da	selvhåndhævelse	ikke	er	muligt	at	indføre	i	fuld	udstrækning,	

på	grund	af	Hagl.	præceptive	bestemmelser,	kan	parterne	med	fordel	anvende	en	

modelkontrakter	i	kontraktindgåelsesfasen.	ORGALIME-modelkontrakten	er	på	

baggrund	af	den	EU-retlige	regulering.	Den	danske	Hagl.	er	implementeret	på	

baggrund	af	den	EU-retlige	regulering,	og	bestemmelserne	i	ORGALIME-

modelkontrakten	er	derfor	i	overensstemmelse	med	dansk	ret.	Ved	at	anvende	

ORGALIME-modelkontrakten	som	juridisk	ramme	kan	parterne	spare	betydelige	

omkostninger,	ved	selv	at	skulle	udforme	en	kontrakt	fra	bunden	af.		

I	modelkontraktens	artikel	13	findes	der	en	bestemmelse	omkring	efter-salg-service	

på	agenturgiverens	regning.	En	agenturgiver	vil	typisk	have	svært	ved,	at	foretage	

denne	service	selv,	da	agenturgiveren	ikke	selv	har	forretningssted	i	det	

pågældende	land.	Derfor	har	agenturgiveren	en	interesse	i,	at	handelsagenten	

foretage	efter-salg-service.	Handelsagenten	kan	ligeledes	have	en	interesse	heri,	da	

det	skaber	en	mulighed	for	at	opbygge	kundeloyalitet.	Denne	kundeloyalitet	kan	

anses	som	en	alternativ	hold-up	safegaurd.132	Vælger	handelsagenten	at	afbryde	

samarbejdet,	vil	loyaliteten	fra	kunderne	bevirke	en	stor	del	af	disse	går	tabt	for	

																																																								
132	Petersen,	s.	130.	



	

	

51	

agenturgiveren.	Efter-salg-service	skaber	derfor	både	et	incitament	for	

handelsagenten	til	at	blive	i	relationen,	samtidig	med	denne	service	sikrer	ham	mod	

hold-up	fra	agenturgiverens	side.	Agenturgiveren	vil	ved	tildeling	af	efter-salg-

service	til	handelsagenten,	højst	sandsynligt	betinge	sig,	at	der	indgås	

konkurrenceklausul.	En	konkurrenceklausul	vil	ligeledes	tilskynde	handelsagenten	

til	at	blive	i	relationen,	da	han	med	stor	sandsynlighed	ikke	vil	kunne	drage	fordel	af	

den	kundegruppe	han	har	oparbejdet	i	relationen.	En	konkurrenceklausul	kan	

højest	gælde	i	2	år	efter	aftalens	ophør,	jf.	Hagl.	§	30,	stk.	2.	

	

7.5	Delkonklusion	
I	ovenstående	integrerede	analyse	må	det	konkluderes	at	reaktive	kontrakter	ikke	

evner	at	eliminerer	termineringsdilemmaet.	Denne	kontraheringsform	er	

kendetegnet	ved	ingen,	eller	kun	nødvendige,	investeringer	til	fordel	for	relationen.	

Dermed	fejler	denne	kontraheringsform,	når	en	handelsagent	og	agenturgiver	

ønsker	at	opnå	det	fulde	salgspotentiale	i	markedet.	

	

I	analysen	af	partnerskabskontrakter	ved	proaktiv	kontrahering,	fremgår	det,	at	det	

er	muligt	minimere	termineringsdilemmaet.	Termineringsdilemmaet	kan	aldrig	helt	

elimineres,	da	en	agenturgiver	altid	kan	ophæve	et	samarbejde	og	foretage	vertikal	

integration.	For	at	opnå	et	succesfuldt	relationelt	samarbejde,	skal	parterne	være	

indstillet	på,	at	indgå	i	et	tæt	samarbejde,	og	foretage	

transaktionsomkostningstunge	investeringer,	til	fordel	for	relationen.	De	høje	ex	

ante	investeringer,	kan	have	en	afskrækkende	virkning,	på	parternes	villighed	til,	at	

indgå	i	et	partnerskab.	Det	er	derfor	altafgørende,	at	parterne	har	en	tro	på,	at	de	ex	

ante	investeringer	der	foretages,	over	tid,	vil	give	sig	udslag	i	et	merafkast,	som	ikke	

er	opnåeligt	ved	anvendelsen	af	reaktive	kontrakter.	Derudover	skal	parterne	også	

holde	sig	for	øje,	at	ex	ante	transaktionsomkostninger,	minimere	risikoen	for	ex	

poste	omkostninger	i	forbindelse	retssagsomkostninger.		

	

Formår	parterne	at	tilpasse	deres	strategier	til	at	indgå	i	et	proaktivt	partnerskab,	

hvor	der	foretages	aktivspecifikke	investeringer	til	fordel	for	relationen,	og	effektive	

styringsformer	minimere	parternes	begrænsede	rationalitet	og	opportunistiske	
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adfærd,	må	det	konkluderes,	at	der	kan	skabes	vedvarende	konkurrencemæssige	

fordele,	hvorved	parterne	opnår	relationsrente.	

	

8	Konklusion	
Denne	afhandling	har	bidraget	til	forståelse	af	de	juridiske-	og	økonomiske	

udfordringer	og	muligheder	der	opstår	ved	indgåelsen	af	proaktive	partnerskaber	

for	mellem	en	handelsagent	og	agenturgiver.	Afhandlingen	har	gennem	

beskrivelsen	af	den	reaktive	jura,	der	udtryk	for	en	konventionel	tilgang	til	

kontraktretten	klarlagt,	at	denne	tilgang	til	kontrahering	ikke	skaber	tillid	og	

tryghed	i	det	inter-partes	forhold.	

Gennem	den	retsdogmatiske	analyse,	og	analysen	af	anvendelsen	af	proaktive	

kontrakter,	blev	det	fastslået,	at	der	indenfor	de	gældende	juridiske	rammer,	er	

mulighed	for	at	fremme	den	gode	adfærd	ved	proaktiv	kontrahering.		

De	økonomiske	teorier	omkring	transaktionsomkostninger,	og	relationelle	

partnerskabskontrakter,	har	givet	et	kvalificeret	bidrag	til	forståelsen	af	parternes	

adfærd,	ex	ante	og	ex	post,	ved	kontraktindgåelse	samt	mulighederne	for	opnåelse	

af	relationsrente.		

Den	interdisciplinære	analyse	har	sammenfattet	ovenstående	bidrag	og	underøgt,	

hvorledes		det	er	muligt,	at	skabe	relationsrente	ved	indgåelsen	af	en	relationel	

handelsagentkontrakt.	Konklusionen	på	afhandlingens	problemformulering	må	

derfor	være,	at	det	er	muligt,	at	skabe	relationsrente	ved	indgåelsen	af	en	relationel	

handelsagentkontrakt.		
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