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Abstract 
This Master Thesis seeks to develop the concept of Contract Portfolio Management and examine the 

use of the transaction cost economic theory as a resource management tool to enable the possibility of 

determining the optimal level of standardisation in the contractual work of the company across the 

contract portfolio. Thus, the frame of this Thesis is to actively deduce optimal contract drafting and 

management of the contract portfolio and to examine in which way the implementation of Contract 

Portfolio Management can help the company in doing so. 

 

Initially the concept of Contract Portfolio Management is defined. This concept is i.a. built on the 

principles of the well-developed, but yet only vaguely defined, concept of Contract Management. 

Whereas Contract Management focuses on the relationship between contracting parties, and the 

contracting in itself, this Thesis raises the level of analysis to the contract portfolio, in order to examine 

factors that affect the management of the contract portfolio. 

 

Furthermore, the need and justification for Contract Portfolio Management is described, based primarily 

on articles and reports from The International Association for Contract & Commercial Management, 

illustrating an incoherence between the most negotiated contractual terms, and the terms deemed to add 

the most value to contracts. 

 

With that established, this Thesis explores the underlying legal and economic conditions related to both 

the contract portfolio, different IT contract types, the individual contract, and various contract clauses, 

creating the basis for the analysis of the optimisation of standardised contract clauses across either the 

entire contract portfolio or the individual contract type. The terms of legal predictability and flexibility 

are introduced, in order to quantify the ability of the company to deduct applicable law and apply the 

measures of proactive law, when deemed optimal. The transaction costs are used as a resource 

management tool, to enable the company to optimise the allocation of resources, in order to deduct the 

optimal trade-off between minimising transaction costs, maximising the legal predictability and 

facilitating value-creation, given the specific circumstances. 

 

Based on a derivation of the comparability and complexity of the different contract types, performances, 

and the portfolio in general, an optimised configuration of Contract Portfolio Management is proposed, 

conferring a corresponding amount of autonomy to the individual decision-maker within the company. 

Furthermore, based on the characteristics of the portfolio and the optimal configuration of the Contract 

Portfolio Management, this Thesis elaborates on the conditions for standardisation of various 

representative contractual clauses across the contract portfolio or a single type of contract. 
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Finally, this Thesis examines different practical solutions to the implementation of Contract Portfolio 

Management in the company, enabling optimisation of the allocation of resources in the effort to 

maximise the legal predictability and minimise transaction costs, while facilitating further value 

creation, possibly by incorporating proactive clauses.  
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Ordliste 
Contract Management er en disciplin, der har til formål at styre og håndtere kontrakter, der er indgået 

med kunder, leverandører, partnere eller ansatte. Contract Management inkluderer kontraktforhandling, 

kontraktuel compliance og behandling af efterfølgende omstændigheder. Der er således tale om en 

disciplin, der på systematisk vis styrer kontraktudfærdigelsen samt eksekveringen, og dermed varer i 

hele kontraktens livscyklus. Analyseniveauet er den enkelte kontrakt. 

  

Corporate Governance er betegnelsen for et virksomhedsinternt system af regler, praksis og processer, 

som en virksomhed styres efter. Et centralt element er afvejningen virksomhedens interessenters 

forskellige interesser. 

  

The International Association for Contract and Commercial Management (IACCM) er en global 

nonprofit organization, der identificerer og udarbejder internationale standarder for kontraktarbejdet. 

Med over 60.000 medlemmer fra 183 lande er IACCM førende inden for dette fagområde. 

  

Innovation er i denne sammenhæng defineret som særskilte, proaktive forpligtelser, der er foretaget på 

de eksterne parters eget initiativ for at fremskynde en ny eller forbedret måde, hvorpå den givne 

transaktion kan leveres. 

  

Interorganisatorisk samarbejde er en betegnelse, der dækker over samarbejdet mellem organisationer, 

eksempelvis leverandører, kunder, konkurrenter og offentlige instanser, som har samme målsætning og 

gensidige interesse, men på samme tid forbliver uafhængige, og derfor fortsat er separate enheder. 

  

IT-kontrakt er en betegnelse for et kontraktgrundlag, der regulerer en transaktion, hvor realydelsen 

relateres til IT. 

  

IT-kontraktportefølje er en portefølje af en virksomheds IT-kontrakter. 

  

IT-outsourcing dækker over et koncept, hvor virksomheden flytter ansvar for, og udførelse af, en 

opgave til en ekstern part. IT-outsourcing er et begreb, der dækker over, at en virksomhed får en ekstern 

part til at håndtere opgaver, der er relateret til IT. Virksomheden vælger dermed at outsource opgaven i 

stedet for at løse den internt i virksomhedens egen IT-afdeling. 
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Kompleksitet i denne afhandlings henseende er en samlet betegnelse for faktorer, der kan besværliggøre 

kontraktkonciperingen. Herunder kan bl.a. transaktionsspecifikke investeringer, usikkerhed og frekvens 

have en indflydelse på kompleksiteten af en kontrakt. Derudover kan de tekniske omstændigheder ved 

realydelsen der præsteres, ligeledes påvirke kompleksiteten. Dette er ikke en udtømmende liste, men 

begrebet anvendes som en samlebetegnelse for de forhold og faktorer, der påvirker konfigurationen af 

virksomhedens CPM. 

  

Proaktiv juridisk bestemmelse er en betegnelse for en kontraktbestemmelse, der foreskriver hvordan 

kontraherende parter skal tage stilling til et forhold før det er opstået. 

  

Programmel er et stykke computersoftware eller computerprogram. 

  

Reaktiv juridisk bestemmelse er en betegnelse for en bestemmelse, der foreskriver hvordan 

kontraherende parter skal tage stilling til et forhold efter de er opstået. 

  

Sammenlignelighed beskriver, hvordan kontrakterne i porteføljen er indbyrdes sammenlignelige. 

 

Smarte kontrakter er aftaler, der gør brug af blockchain til at sikre automatisk fuldbyrdelse af 

forpligtelser. 

  

Vendor Management beskriver de aktiviteter, der er indeholdt i leverandørstyring. Herunder 

indeholder Vendor Management bl.a. sourcing af leverandører, leverandørpleje og evaluering af 

virksomhedens leverandører. Fokus er dermed på virksomhedens forhold til dens leverandører.  
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1 Introduktion 
1.1 Indledning 

Digitalisering samt brugen af ny teknologi, er blevet en prioritet på ledelsesgangene i danske 

virksomheder. Dansk Industri skriver, at 43% af medlemmerne ved udgangen af 2017 oplyste, at 

topledelsen i virksomheden i høj eller meget høj grad har en vision for virksomhedens digitale 

omstilling. Det er næsten en fordobling i forhold til to år forinden.1 Globale statistikker viser den samme 

tendens. Den samlede omsætning på det globale marked for IT er anslået at vækste fra USD 894 

milliarder i 2016 til USD 1140 milliarder i 2021.2 Virksomheders øgede digitalisering medfører et større 

behov for IT-outsourcing, hvor markedet i 2021 forventes at udgøre USD 413,7 milliarder.3 Det er 

således svært at forestille sig en virksomhed, der ikke er i besiddelse af en betydelig IT-

kontraktportefølje. 

 

Som følge af den stigende anvendelse af IT-outsourcing er antallet af konflikter mellem IT-kunder og 

IT-leverandører steget. Det viser en undersøgelse, som Danske IT-Advokater har foretaget.4 Ifølge 

undersøgelsen har 25% af de adspurgte virksomheder inden for de seneste 12 måneder oplevet 

uoverensstemmelser mellem indholdet af kontrakten og det, som IT-leverandøren har leveret. Særligt to 

typer af IT-kontrakter giver anledning til konflikter, og i begge tilfælde er konflikten relateret til 

realydelsen og kontrakttypen. Af undersøgelsen fremgår det, at særligt kontrakter vedrørende IT-

udvikling og drift af IT-systemer er dér, hvor IT-kunderne oplever den største negative forskel mellem 

aftalen og dét, der bliver leveret. Heraf opstår de mest alvorlige konflikter mellem IT-kunder og IT-

leverandører.5 

 

Virksomhedens ressourcer er knappe, hvorfor den optimale allokering af disse er afgørende for 

virksomhedens succes. Af undersøgelsen The cost of a contract6 fremgår det, at virksomheder afholder 

store omkostninger i forbindelse med kontraktarbejdet, hvorfor selv små besparelser ved hver enkelt 

kontrakt kan give store besparelser, hele kontraktporteføljen taget i betragtning. Dette understreger 

behovet for den optimale allokering af transaktionsomkostninger. Det findes derfor mere nødvendigt 

end nogensinde før at fokusere på IT-kontraktporteføljen, og styringen heraf. I den forbindelse 

                                                      
1 Dansk Industri, Flere virksomheder har sat digitalisering på dagsordenen, 20. marts 2018. 

2 Statista, Global IT-services spending forecast worldwide from 2008 to 2021, 2. marts 2020. 

3 Statista, IT-outsourcing services market revenue in the World from 2016 to 2021 (in billion U.S. Dollars), 12. December 2019. 

4 Steno, Carsten, IT: Hver 4. virksomhed i strid om kontrakter med it-leverandører, 30. juni 2016. 
5 Ibid. 
6 IACCM, »The Cost of a Contract – an IACCM research report«, Reseach Report, 2017. 
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introduceres begrebet Contract Portfolio Management, der er et interdisciplinært arbejde med IT-

kontraktporteføljen. Dette leder til følgende problemformulering. 

1.2 Problemformulering 

Hvad forstås ved en økonomisk og juridisk optimal styring af virksomhedens portefølje af IT-

kontrakter, og hvordan opnår virksomheden den optimale grad af standardisering af denne? 
 

Med henblik på at besvare ovenstående opstilles følgende problemstillinger: 
 

1) Hvordan kan Contract Portfolio Management defineres? 
 
2) Hvilke underliggende faktorer er bestemmende for den optimale grad af standardisering af IT-

kontraktporteføljen? 
 

3) Hvilke økonomiske og juridiske overvejelser skal en virksomhed tage højde for i arbejdet med 

Contract Portfolio Management? 

1.3 Formål, synsvinkel og casebeskrivelse 

I tråd med den erhvervsjuridiske og den nyinstitutionelle økonomiske metode, beskrevet nedenfor, er 

udgangspunktet i denne afhandling virksomhedens synsvinkel. Afhandlingen har til formål at beskrive 

og løse problemstillinger internt i virksomheden, hvorfor styringsformer og 

transaktionsomkostningsteori behandles. Målet med denne afhandling er at undersøge, hvorledes en 

virksomhed kan arbejde optimalt med sin kontraktportefølje. Optimalitet dækker i denne sammenhæng 

over den rette balance mellem minimering af transaktionsomkostninger, afdækning af virksomhedens 

juridiske, økonomiske og strategiske risici og yderligere værdiskabelse. 
 
Det vurderes, hvordan Contract Portfolio Management skaber værdi ved udarbejdelse og koncipering af 

IT-kontrakter med henblik på at facilitere en efficient styring af virksomhedens kontraktportefølje. 

Herunder bliver det gennemgået, hvorledes virksomheden anvender sine ressourcer bedst muligt med 

henblik på at mitigere risici og facilitere yderligere værdiskabelse, hvorfor 

transaktionsomkostningsteorien bliver inddraget som et ressourcestyringsværktøj. Derudover anvendes 

ligeledes teori om styringsformer og konfiguration af interne retningslinjer i relation til Contract 

Portfolio Management. 
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Med henblik på at udlede den optimale styring af den samlede kontraktportefølje, foretages en opdeling 

af kontraktporteføljen i forskellige typer af kontrakter, for at nuancere analysen, og omfavne en bred og 

diversificeret kontraktportefølje. Fra et interdisciplinært synspunkt undersøges, hvilke forhold og 

bestemmelser, der er optimale at standardisere på tværs af porteføljens kontrakter med henblik på at 

reducere transaktionsomkostningerne forbundet med styringen af porteføljen uden at gå på kompromis 

med mitigering af risici. Dernæst arbejdes ud fra hypotesen om, at visse kontraktbestemmelser kan 

standardiseres på tværs af alle kontrakter af en bestemt type. Eksempelvis kan det undersøges, hvorvidt 

det er efficient at koncipere den samme bodsbestemmelse i alle driftsaftaler, mens denne potentielt 

svækker værdi- eller innovationsskabelsen i en udviklingsaftale. Til sidst skal nogle bestemmelser 

individualiseres i hvert enkelt kontraktforhold, da fordelene ved en standardisering ikke opvejer 

ulemperne herved. Tanken er således, at virksomheden ved anvendelse af Contract Portfolio 

Management i højere grad kan finde den optimale balance imellem standardisering og individualisering 

på tværs af kontraktporteføljen ved at anvende kontrakter, der består af både standardiserede, 

typebestemte og individuelt forhandlede kontraktbestemmelser. Tilgangen kan illustreres som vist 

nedenfor. 

Figur 1 - Casefigur, egen tilvirkning 

 

1.4 Afgrænsning 

I praksis afhænger standardisering af en række faktorer, der har rod i både kontraktporteføljens 

karakteristika, samt i de omgivelser, hvor virksomhedens kontrakter indgås. Et eksempel på en faktor, 

der ikke tages hensyn til i denne analyse, er virksomhedens forhandlingsstyrke, herunder markedsmagt 

mv. Forhandlingsstyrke er en faktor, der i praksis afgør, om en virksomheds standardbetingelser bruges 

som genstand for kontrakten. Forhandlingsstyrken er dermed en faktor, der har en indflydelse på arbejdet 

med Contract Portfolio Management, men bliver ikke inddraget i nærværende, da der ikke fokuseres på 
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selve kontraktforhandlingen. Denne afhandling indeholder ikke en relationel analyse, der har til formål 

at beskrive relationen mellem de enkelte parter. Dette skyldes, at målsætningen med denne afhandling 

er at beskrive en optimal styring af kontraktporteføljen samt, at relationen mellem kontraherende parter, 

alt andet lige, er knyttet til den enkelte kontrakt. Det betyder, at der ikke foretages en dybdegående 

analyse baseret på hverken strategisk eller konventionel kontrahering. Det bemærkes dog, at 

delelementer, eksempelvis proaktiv og reaktiv jura, fortsat er relevante, da disse værktøjer er vigtige i 

kontraktkonciperingen, og derfor kan anvendes i forbindelse med standardiseringen af 

kontraktporteføljen. Afgrænsningen fra det relationelle perspektiv betyder ligeledes, at afhandlingen 

ikke indeholder analyser af incitamentsstrukturer, hvorfor Principal-Agent-teorien eller lignende ikke 

indeholdes i afhandlingen.  

 
“Det er vigtigt at kende til den nationale lovgivning og dets retssystem, for at kunne formulere en 

brugbar kontrakt”,7 skriver Erik Werlauff i sin bog Kontrakter fra 2018. I denne afhandling er det 

centralt, at der afgrænses til dansk ret. Herudover afgrænses ligeledes fra immaterialret, 

databeskyttelsesret, ansættelsesret og udbudsret. IT-kontraktporteføljen vil i denne afhandling blive 

inddelt i tre typer af kontrakter, i form af udviklings- drifts- og vedligeholdelseskontrakter, hvorfor andre 

kontrakttyper ikke inddrages i analysen. 

1.5 Metode og teori 

Afhandlingens metodiske udgangspunkt er den erhvervsjuridiske metode, der tillader et interdisciplinært 

arbejde med økonomiske teorier og juridiske analyser.8 Førend denne metode kan beskrives, vil den 

anvendte juridiske og økonomiske metode beskrives nedenfor, hvorefter det interdisciplinære arbejde 

uddybes, da dette bygger videre på det juridiske samt økonomiske metodevalg. 

1.5.1 Juridisk metode 

Da afhandlingens fokus er på kontraktporteføljen, danner parternes aftale det umiddelbare retsgrundlag 

for den juridiske analyse. Den retsdogmatiske metode benyttes til at sikre en korrekt anvendelse af de 

relevante retskilder med henblik på at fastlægge gældende ret.9 

 

                                                      
7 Werlauff, Erik, Kontrakter, 4. Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2018, s. 27. 

8 Østergaard, Kim. »Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel på hvorledes den 
erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter og dermed den retsdogmatiske forskning og 
empiri, hvorved der er mulighed for at opnå kvasirente.« Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(146) (2014), s. 3-24. 

9 Tvarnø, Christina & Ruth Nielsen, Retskilder og Retsteorier. 4. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014, s. 34. 
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Den retsdogmatiske metode dækker over en systematiseret anvendelse af de relevante retskilder, hvilket 

sikrer en konsekvent udledelse af gældende ret, så sager bliver behandlet efter lighedsprincippet ved 

domstolene. Metoden er blevet systematiseret af Alf Ross.10 Den retsdogmatiske metode tager afsæt i 

retskildelæren, og retskilderne er således opdelt i grupperne: regulering, retspraksis, retssædvaner samt 

forholdets natur.11 

 

Afhandlingens udgangspunkt er arbejdet med kontrakter, hvorfor der lægges særligt vægt på kontrakters 

bindende retskildeværdi,12 hvilket medfører, at de kan anvendes som den først-anvendte retskilde.13  I 

dansk ret eksisterer en udpræget partsautonomi, hvilket er et lovfæstet princip i Aftalelovens14 §1, DL 

5-1-1 og 5-1-2.15 16 Under antagelse af, at aftalen ikke strider imod præceptiv lovgivning samt, at aftalen 

er gyldigt indgået efter reglerne i AFTL, herunder særligt kap. 3, kan parterne frit kan indgå kontrakter 

med det indhold, de ønsker.17 

 

Retspraksis bliver inddraget i det omfang, det findes nødvendigt, men det bemærkes, at der foreligger 

en begrænset relevant retspraksis. Dette skyldes blandt andet, at mange IT-tvister i overvejende grad 

afgøres ved voldgift, hvorfor offentligheden ikke får kendskab til sagernes omstændigheder.18 Manglen 

på relevante afgørelser besværliggør fastlæggelsen af gældende ret, hvilket er en af de usikkerheder, der 

behandles som en juridisk faktor. Dette kan betragtes som et retskildemæssigt problem.  

 

Ved tvivl om bestemmelsens indhold i kontrakten skal indholdet, som generelt udgangspunkt, 

fastlægges ved fortolkning.19 Er en kontrakt mangelfuld, så en tvist ikke kan løses ved fortolkning, er 

det nødvendigt at foretage udfyldning af kontraktgrundlaget.20 Udfyldning sker ved anvendelsen af 

                                                      
10 Tvarnø, Christina & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, 4. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014, s. 29-30. 

11 Ibid., s. 34. 

12 Ibid., s. 105. 

13 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018., s. 587-588. 

14 Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftale og andre retshandler på formuerettens område som senest ændret ved lov nr. 1376 
af 28. december 2011. Herefter benævnt “AFTL”. 

15 Jf. Danske Lov, Kong Christian den Femtis Lov af 15. April 1683, som ændret ved lov nr. 336 af 15. maj 1992, lov nr.469 af 30. Juni 
1993, lov nr. 383 af 22. maj 1996 og lov nr. 522 af 6. Juni 2007. 

16 Østergaard, Kim, »Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel på hvorledes den 
erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter og dermed den retsdogmatiske forskning og 
empiri.« Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(146) (2014): 3-24, s. 15. 

17 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser. 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 19. 

18 Udsen, Henrik, IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 589. 

19 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser. 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 19. 

20 Ibid., s. 19. 
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relevante retskilder fra national ret, lex causae, i overensstemmelse med den retsdogmatiske metode.21 

Såfremt det indgåede kontraktgrundlag ikke er tilstrækkeligt udspecificeret, og en tvist dermed ikke kan 

løses ved fortolkning af kontrakten alene, skal baggrundsretten anvendes. Der sondres mellem 

obligationsrettens almindelige og specielle del.22 Obligationsrettens almindelige del omfatter en række 

regler, der antages at gælde alle skyldforhold og kontrakttyper.  I den almindelige del arbejdes med, 

hvordan udfyldningen af en kontraktlig uenighed foretages.23 I denne afhandling bliver relevante 

obligationsretlige grundsætninger, eksempelvis forudsætningslæren og nærmest til at bære risikoen, 

inddraget. Formålet er at beskrive, hvad der regulerer kontrakten, såfremt parterne ikke regulerer et 

forhold i kontrakten. Fokus på IT-kontrakter ændrer ikke på, at obligationsrettens almindelige del fortsat 

anvendes til at fastlægge parternes forpligtelser, da principperne netop bruges på tværs af alle 

kontrakttyper.24 Dog er det vigtigt at holde IT-kontraktrettens særegenheder for øje, når de 

obligationsretlige analyser foretages.25 Sædvaner, standardkontrakter - som K0-kontrakterne - og 

faktiske forhold knyttet til IT-leverancen, spiller ofte en rolle i behandlingen af den retlige 

bedømmelse.26 Dette inddrages i det omfang, det er relevant.  

 

Kutymer og sædvaner beskriver en bestemt handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og 

længe.27 Dette indebærer, at handlemåden skal være fulgt af alle, den er relevant for, at den benyttes 

uden undtagelse samt, at dette har været tilfældet i lang tid. Kutymer og retssædvaner binder kun de 

personer, som de vedkommer, og der stilles samtidigt ikke krav til, at vedkommende kender til 

sædvanen.28 I erhvervsforhold er der tale om handelskutymer, som følges af en række aktører på et 

bestemt område.29 Kutymer og retssædvaner har stor praktisk betydning for IT-kontrakter, da der ikke 

findes specifik lovgivning på området. Derfor kan denne retskilde bidrage til fortolkning og udfyldning 

af aftaler.30  

 

Afhandlingen inddrager, gennem en analyse af IT-kontraktrettens forskellige kontrakttyper, de relevante 

juridiske overvejelser med henblik på at finde den optimale ligevægt mellem kommerciel optimering og 

                                                      
21 Madsen, Palle Bo & Lennart Lynge Andersen, Aftaler & mellemmænd. 6. . Karnov Group Denmark A/S, 2012, s. 343 ff. 

22 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser. 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 20. 

23 Ibid., s. 20. 

24 Udsen, Henrik, IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 589. 

25 Ibid., s. 590. 

26 Ibid. 

27 Tvarnø, Christina & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier. 4. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014, s. 202. 

28 Ibid., s. 203. 

29 Ibid., s. 203-205. 

30 Udsen, Henrik, IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 592-593. 
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juridisk forudsigelighed af kontraktporteføljen. Obligationsrettens almindelige del analyseres med 

henblik på at fastlægge gældende ret, hvilket er relevant i den situation, hvor parterne bevidst eller 

ubevidst ikke har taget højde for et specifikt forhold i kontrakten.31 

1.5.2 Økonomisk metode 

Mange kontrakter i en kontraktportefølje er af forskellig karakter, og relaterer sig til forskellige opgaver, 

services, leverandører mv. Styringen af en varieret portefølje er en bekostelig affære, hvorfor det ønskes 

belyst, hvorledes en virksomhed arbejder optimalt med sin kontraktportefølje. Til dette anvendes 

almindelig økonomisk teori. I økonomisk teori skelnes mellem den neoklassiske og den nyinstitutionelle 

økonomiske teori. Den neoklassiske teori tager udgangspunkt i idealiserede aktørforudsætninger, 

herunder fuld information, fuld rationalitet og hypotesen om profitmaksimering.32 Denne gren af den 

økonomiske teori, anskuer virksomheden udefra, og tager ikke virksomhedens interne forhold med i 

betragtningen.33 Såfremt disse aktørforudsætninger er opfyldt, er der i den neoklassiske økonomiske 

teori tale om et perfekt marked, hvorpå virksomhederne konkurrerer inden for fuldkommen 

konkurrence, og hvor transaktionsomkostninger derfor ikke eksisterer.34 Forudsætningerne for den 

neoklassiske økonomiske teori vurderes ikke at være hverken opfyldte eller retvisende til besvarelsen af 

problemformuleringen i denne afhandling, da der i praksis aldrig foreligger fuld information og 

rationalitet. 

 

I stedet anvendes transaktionsomkostningsteorien, en del af den nyinstitutionelle økonomiske teori, til 

at beskrive virksomhedens optimale balance mellem transaktionsomkostninger, juridisk forudsigelighed 

og yderligere værdiskabelse. Denne afvejning sker med udgangspunkt i forhold til den samlede 

kontraktporteføljes karakteristika, herunder kompleksitet, sammenlignelighed og sammensætning af 

kontrakttyper mv. Fra et porteføljeperspektiv, kan virksomheden således anvende 

transaktionsomkostningsteorien som indikator, eller ressourcestyringsværktøj, for, hvordan dens 

begrænsede ressourcer allokeres optimalt. Hvor den neoklassiske økonomiske teori bygger på 

forudsætningen om fuld rationalitet hos aktørerne, lægges der i den nyinstitutionelle økonomiske teori 

vægt på begrænset rationelle aktører, og virksomhederne består af en række begrænset rationelle 

individer.35 Den nyinstitutionelle økonomiske teori adskiller sig ligeledes ved at tage udgangspunkt i 

                                                      
31 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser. 4. Forlaget Thomson, 2015, s. 19. 
32 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi. 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 
s. 53. 

33 Ibid., s. 65-67. 

34 Østergaard, Kim, Metode på cand.merc.jur. studiet. I Julebog 2003. DJØF Forlag, 2003, s. 272. 

35 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, Bd. 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi. 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 
s. 210. 
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imperfekt og/eller asymmetrisk information,36 hvilket vurderes at være gældende i kontraktuelle 

samarbejder i praksis. 

 

Den amerikanske økonom Oliver Williamson præsenterede i 1975 transaktionsomkostningsteorien som 

et sammenhængende forskningsprogram.37 I modsætning til den neoklassiske økonomiske teori, der 

betragter perfekte markeder eller systemer, tager dette forskningsprogram udgangspunkt i enten 

suboptimale systemer, eller i systemer med forskellige former for svigt, eksempelvis organisatorisk 

inefficiens.38 Ved anvendelsen af denne teori belyses det, hvorledes de omkostninger der medfølger af 

en transaktion kan minimeres eller allokeres optimalt, således at den nytte, der kan udledes af 

kontraktporteføljen, kan optimeres. I denne optimering bliver det undersøgt, hvorvidt det er efficient for 

virksomheden at forhøje transaktionsomkostningerne, såfremt dette kan føre til større ved transaktionen. 

Omvendt undersøges det ligeledes, hvornår virksomheden gør klogt i at minimere sine 

transaktionsomkostninger mest muligt. Williamsons teori tager udgangspunkt i 3 faktorer: 

transaktionsspecifikke investeringer, usikkerhed og frekvens,39 som alle kan variere og påvirke 

kontraktforholdet. Disse bruges i analysen til at beskrive aspekter i arbejdet med Contract Portfolio 

Management fra et transaktionsomkostningsperspektiv. Det er vigtigt at bemærke, at 

transaktionsomkostningsteorien anvendes i en hybrid form i denne afhandling. 

 

Som nævnt i afsnit 1.5.1. gælder en aftalefrihed mellem kontraherende parter. I nærværende afhandling 

giver dette anledning til at undersøge, hvorvidt denne aftalefrihed i kontraktforhold benyttes mest 

efficient ift. økonomisk teori på porteføljeniveau. Det undersøges, hvilke konfigurationer og tilgange en 

virksomhed kan følge i sit arbejde med Contract Portfolio Management. Til dette anvendes artiklen 

Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions,40 der 

omhandler hvorledes en modervirksomhed kan regulere sine dattervirksomheder internt i koncernen. 

Det betyder, at artiklen anvendes udenfor sit teoretiske udgangspunkt samt, at tankerne og idéerne bag 

således anvendes i en hybrid form. Grundstenen i styringen af både dattervirksomheder og 

kontraktporteføljer er baseret på en vis grad af autonomi, hvilket analysen vil tage sit afsæt i. Derfor 

vurderes det retvisende at anvende netop teorierne fra denne artikel i sammenhæng med Contract 

Portfolio Management, hvorfor det beskrives, hvordan en virksomhed kan styre sin kontraktportefølje 

                                                      
36 Ibid., s. 273-274. 

37 Ibid., s. 206. 

38 Ibid., s. 210. 

39 Das, T. Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances), Information Age Publishing, 2014, s. 118. 

40 Asmussen, Christian, “Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions.” International Business 
Review (2009), s. 145-155. 
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ved enten en perfekt, diskret eller regelbaseret konfiguration. Herunder undersøges de underliggende 

faktorer, som påvirker den optimale balance mellem standardisering og individualisering af 

kontraktporteføljen. Analysen indeholder endvidere en beskrivelse af skabelsen af yderligere værdi, 

herunder eksempelvis innovation. Derudover beskrives den virksomhedsinterne koordination, da denne 

i høj grad påvirker den optimale styring af kontraktporteføljen. Beskrivelsen af koordinationen i 

virksomheden tager udgangspunkt i J.D. Thompsons bog “Organizations in action” fra 1967.41 

1.5.3 Interdisciplinær metode 

Som nævnt ovenfor, er det metodiske udgangspunkt i denne afhandling at arbejde interdisciplinært med 

den erhvervsjuridiske metode, hvilket findes naturligt eftersom afhandlingen tager udgangspunkt i det 

tværfaglige arbejde, som Contract Portfolio Management udgør. En interdisciplinær tilgang kan i denne 

sammenhæng bidrage til en dybere og mere retvisende analyse af virksomhedens anvendelse af Contract 

Portfolio Management. Det skal således undersøges, hvordan en virksomhed finder den optimale måde, 

hvorpå den kan foretage sin kontraktporteføljestyring. Det interdisciplinære arbejde anskuer, ligesom 

den nyinstitutionelle metode, en eller flere problemstillinger fra virksomhedens synsvinkel,42 og i denne 

afhandling tages udgangspunkt i privatretten.43 Centralt i den erhvervsjuridiske metode er 

retsdogmatikken, der i denne afhandling anvendes i samspil med de økonomiske teorier og modeller, 

der er beskrevet ovenfor. Særligt for denne afhandlings analyse gælder, at kontraktporteføljen skal 

analyseres fra en økonomisk synsvinkel med henblik på at optimere og sikre en effektiv styring af denne, 

så juraen understøtter de økonomiske interesser og ønsker, virksomheden har. Kontraktporteføljen er 

dermed denne afhandlings analyseenhed. 

 

Som nævnt ovenfor er det virksomheden, der, i den erhvervsjuridiske metode, er problemejeren,44 

hvorfor det ligeledes ønskes belyst, hvordan netop virksomheden kan arbejde efficient med sin 

kontraktportefølje. Gennem størstedelen af afhandlingen anvendes både jura og økonomi integreret, men 

særligt ved de juridiske, økonomiske og strategiske overvejelser i afhandlingens kapitel 7 og 8, kommer 

det interdisciplinære arbejde til udtryk, ligesom det også gør sig gældende i afhandlingens 

perspektivering.  

Det er centralt at beskrive de underliggende faktorer for en optimal anvendelse af Contract Portfolio 

Management, hvorfor en analyse af afvejningen mellem maksimering af juridisk forudsigelighed, 

minimering af transaktionsomkostninger og facilitering af yderligere værdiskabelse er essentiel for 

                                                      
41 Thompson, James D., Organizations in action. NY. McGraw Hill, 1967. 

42 Østergaard, Kim, Metode på cand.merc.jur. studiet, I Julebog 2003. DJØF Forlag, 2003, s. 284. 

43 Ibid. 

44 Ibid., s. 280. 



   

 

17 af 136 

 

afhandlingens fokus. Det vurderes derfor, at netop den interdisciplinære tilgang til arbejdet med 

kontraktporteføljen, for alvor tilføjer dybde til den juridiske tankegang. 

1.6 Struktur 

Kapitel 1 præsenterer emnevalg, problemformulering, formål, synsvinkel og case beskrivelse. 

Herudover er de metodiske overvejelser bag analysen og diskussionen blevet beskrevet, ligesom 

afgrænsningen etablerer, hvilke rammer problemstillingerne søges besvaret indenfor. 

 

Kapitel 2 introducerer Contract Portfolio Management, og begrebet søges uddybet og defineret, da det 

danner grundlag for den resterende del af afhandlingen. Herudover indeholder kapitlet en beskrivelse af 

relevansen af Contract Portfolio Management, samt hvilke fordele, en virksomhed kan opnå ved en 

effektiv styring af sin kontraktportefølje. 

 

Kapitel 3 præsenterer IT-kontraktporteføljen og dens bestanddele. Det betyder, at porteføljen nedbrydes 

i både kontrakttyper og enkelte kontraktbestemmelser, der alle indgår som en central del af 

afhandlingens senere analyse. Særligt IT-porteføljens forskellige typer af kontrakter bliver uddybet. 

 

Kapitel 4 opstiller den juridiske ramme for besvarelsen af problemstillingerne. Kapitlet indeholder en 

gennemgang af de relevante retskilder, hvorefter der foretages en gennemgang af parternes aftale samt 

obligationsrettens almindelige del. Herudover introduceres to juridiske faktorer, juridisk 

forudsigelighed og juridisk fleksibilitet, som er centrale i den senere analyse. 

 

Kapitel 5 gennemgår det økonomiske perspektiv på Contract Portfolio Management. I dette kapitel 

foretages en gennemgang af transaktionsomkostningsteorien i forbindelse med Contract Portfolio 

Management, og det beskrives, hvordan denne teori fungerer som et ressourcestyringsværktøj for 

virksomheden. Herudover indeholder kapitlet en gennemgang af yderligere værdiskabelse i 

kontraktgrundlaget, samt hvordan virksomheden kan koordinere styringen af sin kontraktportefølje 

internt. En række økonomiske faktorer udledes af kapitlet. 

 

Kapitel 6 beskriver, hvordan virksomheden kan konfigurere Contract Portfolio Management optimalt i 

forhold til kontraktporteføljens karakteristiska. Det bliver gennemgået, hvorledes en virksomhed kan 

opstille rammerne for styringen af sin kontraktportefølje. Begreber som kompleksitet og 

sammenlignelighed, der karakteriserer en kontraktportefølje, introduceres og anvendes. Endeligt 

indeholder dette kapitel en beskrivelse af den optimale konfiguration relativt til kontrakporteføljens 

karakteristika. 
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Kapitel 7 indeholder analysen af, hvorvidt kontraktbestemmelser optimalt set standardiseres enten på 

tværs af hele kontraktporteføljen eller inden for den enkelte kontrakttype samt hvornår, en 

kontraktbestemmelse optimalt set individualiseres. I dette kapitel anvendes de juridiske og økonomiske 

faktorer, der er blevet udledt af de foregående kapitler. Kapitlet tager udgangspunkt i det 

interdisciplinære arbejde mellem jura og økonomi. 

 

Kapitel 8 beskriver med udgangspunkt i kapitel 6 og kapitel 7, hvordan en virksomhed bør styre sin 

kontraktportefølje under bestemte forhold. Dette kapitel indeholder en beskrivelse af en række fiktive 

kontraktporteføljer med det formål at illustrere, hvorledes en given virksomhed kan arbejde med 

Contract Portfolio Management. Til dette introduceres tre forskellige tilgange, som har forskellige 

styrker og svagheder. Det vurderes, hvilken tilgang der er mest optimal givet kontraktporteføljens 

karakteristika. 

 

Kapitel 9 er en perspektivering, hvor det diskuteres, hvorvidt overvejelserne og analyserne fra denne 

afhandling er overførbare til andre kontraktporteføljer, og således ikke kun er gældende for IT-

kontraktporteføljer. Herudover diskuteres teknologiske muligheder, der kan tilføjes til arbejdet med 

Contract Portfolio Management. 

 

Kapitel 10 er konklusionen på denne afhandling. 
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2 Contract Portfolio Management 
Formålet med nærværende kapitel er at definere Contract Portfolio Management (CPM), hvilket er 

centralt for at kunne besvare, hvad der forstås ved en økonomisk og juridisk optimal styring af 

virksomhedens portefølje af IT-kontrakter. CPM er et hidtil ubeskrevet blad i den videnskabelige 

litteratur. Der findes meget begrænset empiri på området, hvorfor nødvendigheden af en konkretisering 

af begrebets omfang er uomtvistelig. CPM bygger i denne afhandling på delkomponenter og principper 

fra begreber som Contract Management, Vendor Management og Corporate- & Contract Governance. 

Fælles for alle begreberne er, at de er alment anerkendte, men opfattes og afgrænses forskelligt i 

virksomheder, hvorfor de i nærværende afhandling vil blive uddybet. Definitionen af CPM understøttes 

ydermere understøttes af økonomiske og juridiske teorier. 

2.1 Definition af Contract Portfolio Management 

CPM skal ses som et setup for, hvordan virksomhedens styring af en IT-kontraktportefølje fungerer 

optimalt, og hvor den optimale balance mellem både standardisering og individualisering samt juridisk 

forudsigelighed og fleksibilitet opnås. CPM er dermed et end-to-end setup for håndteringen af en IT-

kontraktportefølje i virksomheden. Begrebet dækker over de afvejninger og analyser, virksomheden skal 

lave i forhold til, hvordan deres IT-kontraktportefølje skal konfigureres og styres. Eksempelvis skal 

virksomheden overveje, hvad der skal standardiseres og, omvendt, individualiseres. CPM er dermed et 

udtryk for, hvordan denne konfiguration og styring egentlig tager sig ud, når virksomheden både skal 

forholde sig til juridisk, økonomisk og strategisk optimalitet i opsætningen og håndteringen af IT-

kontraktporteføljen. 

 

Grundet den sparsomme empiri vedrørende CPM indeholder definitionen af begrebet mange 

delelementer fra særligt Contract Management, der traditionelt opfattes som en juridisk disciplin, men i 

de senere år har udviklet sig i en mere kommercielt orienteret retning.45 Contract Management er direkte 

oversat kontraktstyring, der i mange virksomheder hører hjemme i enkelte funktioner, der “ejer” 

kontrakten, såfremt virksomheden ikke har en dedikeret Contract Management funktion. Den juridiske 

funktion i virksomheden bliver således kun konsulteret, når en tvist er opstået. Rene Franz Henschel 

skriver i festskriftet til Viggo Godsk Pedersen, at det traditionelle syn på kontrakter er, at de bliver i 

skuffen, indtil en tvist skulle opstå, og dermed kun bruges reaktivt.46 Dette er ikke tilfældet ved CPM.  

Målet med CPM er, at kontraktporteføljens konfiguration afspejles i virksomhedens behov og dens 

porteføljes karakteristika, hvorfor CPM kan bruges som et aktivt ressourcestyringsværktøj til på mest 

                                                      
45 Clausen, Niels, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 200-203. 

46 Ibid., s. 200-203. 
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optimal vis at mitigere virksomhedens risici, allokere virksomhedens ressourcer og facilitere yderligere 

værdiskabelse. Det er den rette afbalancering mellem de juridiske og økonomiske forhold, der afgør, 

hvordan virksomhedens CPM understøtter forretningen optimalt. 

 

Der er flere ligheder og, ikke mindst, forskelle mellem Contract Management og CPM. IACCM 

definerer Contract Management som en disciplin, gennem hvilken forretningens politikker og praksis 

for, hvordan der ageres med samarbejdspartnere, implementeres, og inden for hvilken individuelle 

transaktioner aftales og udføres.47 Den vigtigste forskel mellem contract management og CPM er derfor 

analyseenheden. Contract management fokuserer på den individuelle transaktion, mens CPM tager 

udgangspunkt i kontraktporteføljen. IACCM beskriver yderligere Contract Management som en 

disciplin, der supporterer forretningen ved den enkelte kontraktindgåelse, samt den efterfølgende 

håndtering af kontrakten. I fokus er særligt, hvordan kontrakten skal udformes, så den afspejler 

forretningens behov, og efterfølgende håndteres optimalt.48 Dermed anses Contract Management som 

en underliggende proces til CPM. CPM har således til formål at danne rammerne for den enkelte 

kontrakt i overensstemmelse med de retningslinjer og den strategi, virksomheden har udformet i sit CPM 

setup. 

 

Ifølge IACCM er et af formålene med Contract Management at sikre compliance gennem en aktiv 

overvågning af kontrakten gennem hele dens livscyklus.49 Af en undersøgelse foretaget af IACCM, kom 

det frem, at 75 % af de 589 adspurgte respondenter50 sommetider, ofte eller meget ofte føler sig 

misforstået af forretningen i forhold til den værdi, de skaber i kontraktprocessen.51 Sammenholdt med, 

at 85 % af respondenterne endvidere mente, at de blev involveret for sent i kontraktprocessen samt, at 

de kunne tilføje større værdi, hvis de blev involveret i processen på et tidligere tidspunkt, tegner 

undersøgelsen et billede af det skel, der eksisterer mellem forretningen og den juridiske funktion, og 

som ofte ses i virksomheder.52 Der foreligger, med andre ord, en inkongruens mellem den juridiske 

funktions selvopfattelse og forretningens syn på denne, hvorfor forretningen ser jurister som en hindring 

for forretningens arbejde og værdiskabelse.53 Denne misforståelse understøtter behovet for CPM, der er 

en integreret proces mellem de juridisk kyndige og den resterende forretning, altså den enkelte 

beslutningstager i forretningen. De to dele af virksomheden skal således, baseret på virksomhedens 

                                                      
47 IACCM, Definition of 'Contract' and 'Commercial', 13. juni 2016. 

48 IACCM, What is Contract Management, 2020. 

49 Ibid. 

50 Ansvarlige Contract Managers i virksomheder, der er medlemmer af IACCM. 

51 IACCM, “Optimism and prevention in contracting.”, Report, 2019. 

52 Ibid. 

53 Ibid. 
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konfiguration af CPM, i samarbejde skabe de optimale betingelser for virksomheden. Dette formål 

understøttes ved brugen af den interdisciplinære metode. Formålet med CPM er derfor ikke kun at skabe 

et setup, der i bedste fald sikrer, at virksomheden overholder sine juridiske forpligtelser. Det er ligeledes 

at skabe et setup, hvor samspillet mellem økonomiske overvejelser og juraen skaber en optimal styring 

af virksomhedens IT-kontraktportefølje. De økonomiske overvejelser, indeholdt i CPM, tager i denne 

afhandling afsæt i transaktionsomkostningsteorien. 

 

Den proaktive tilgang til det juridiske arbejde understøttes af de principper, der danner grundlag for 

Vendor Management. Det velrenommerede research og rådgivningsfirma, Gartner, beskriver Vendor 

Management som en disciplin, der gør det muligt for organisationer at kontrollere omkostninger, drive 

innovation og afbøde risici, for at opnå øget værdi fra deres leverandører gennem hele kontraktens 

livscyklus.54 I CPM setuppet er det derfor vigtigt, at virksomheden har opstillet de rette mekanismer for 

håndteringen af samarbejdspartnere, hvorfor flere af principperne i Vendor Management indgår i CPM. 

Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en virksomheds CPM setup primært skal være 

præget af strategisk kontrahering og Vendor Management eller konventionel kontrahering. Det 

afhænger bl.a. porteføljens sammensætning af kontrakter. Dette er elementer som ligeledes indgår i en 

virksomheds CPM, men som udelukkende vil blive inddraget i begrænset omfang, hvor det findes 

relevant. 

 

I forlængelse heraf indeholder CPM også elementer fra Corporate- og Contract Governance. Det er 

afgørende, i et optimalt CPM setup, at alle i virksomheden ved, hvor den enkelte kontrakt er forankret, 

hvem der håndterer den, og hvilke “Key Performance Indicators” (KPI’er) dette gøres efter. Det er et 

område, som får mere og mere opmærksomhed i praksis, men det er en kompliceret opgave at løse, da 

mange tiltag og afvejninger skal foretages som følge af, at der generelt ikke er en Contract Governance 

ejer i virksomhederne i dag.55 Dette underbygges ligeledes i den førnævnte IACCM undersøgelse, hvor 

85 % af respondenterne svarede, at de inddrages for sent i kontraktprocessen, og ydermere mente, at de 

kan bidrage med mere værdi, såfremt de blev inddraget tidligere.56 Dette understøtter et af de potentialer, 

som CPM kan tilvejebringe. For at kunne udnytte dette potentiale stilles krav til, at der er indlejret et 

klart Contract Governance setup i forbindelse med CPM. Hvilke specifikke kompetencer der kræves af 

virksomhedens medarbejdere, som skal arbejde med CPM setuppet og processen, vil denne afhandling 

ikke beskrive. Det er vigtigt, at der ved udarbejdelsen af CPM setuppet tages stilling til, hvilke ressourcer 

virksomheden har til rådighed eller eventuelt skal have tilvejebringe, hvis CPM skal implementeres 

                                                      
54 Gartner, Vendor Management – Glossary, 2020. 

55 Cummins, Tim, Contract Governance: a missing link for improved business performance, 4. september 2019. 

56 IACCM, “Optimism and prevention in contracting”, Report, 2019. 
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optimalt i virksomheden. Eksempelvis skal virksomheden i forbindelse med håndteringen af en IT-

kontraktportefølje sørge for at have medarbejdere med særlige IT-kompetencer. Ovenstående er vigtige 

overvejelser for virksomheden og dens CPM, men ikke noget der behandles yderligere. 

 

IT-branchen er karakteriseret ved konstant foranderlighed, og digitaliseringen foregår i et hidtil uset 

tempo. Behandlingen af IT-kontraktporteføljen i forhold til CPM findes derfor særligt relevant.57 Dansk 

Erhverv belyser, som mange brancheorganisationer, hvordan digitalisering er den mest markante 

forandringskraft i vores tid.58 Der er derfor en begrundet forventning om, at virksomheders IT-

kontraktporteføljer vokser markant på tværs af alle industrier de kommende år. Dette stiller større krav 

til håndteringen af IT-kontraktporteføljen. Det har derfor aldrig været vigtigere for virksomheden at 

opnå den rette konfiguration af IT-kontraktporteføljen, så den rette balance mellem virksomhedens 

transaktionsomkostninger, yderligere værdiskabelse og juridiske forudsigelighed opnås. 

 

På baggrund af ovenstående defineres CPM som et setup, altså rammerne for, hvordan processerne ved 

den enkelte kontrakt skal håndteres samt, hvordan virksomheden skal håndtere de enkelte kontrakter 

samlet. Det er en ramme for, hvordan de enkelte Contract Management processer eksempelvis skal 

styres og sammensættes. Der er dermed tale om interne retningslinjer og prioriteringer, der regulerer, 

hvordan der skal ageres i virksomhedsinterne processer i relation til arbejdet med kontrakter. Samtidig 

er det også regler for, hvordan virksomheden håndterer samlingen af kontrakter som én enhed - altså 

kontraktporteføljen. CPM anses som en virksomhedsstrategi for en end-to-end håndtering af 

kontraktporteføljen, der opstiller rammerne for den daglige håndtering af kontrakterne i porteføljen. Det 

er dog vigtigt at bemærke, at CPM skal revideres løbende for at sikre optimal understøttelse af 

virksomhedens forretning, ligeledes qua den konstante udvikling, som blev nævnt ovenfor. CPM 

afgrænses ikke nødvendigvis kun til brug på IT-kontraktporteføljer, og kan potentielt udvides til en bred 

anvendelse på tværs af flere typer kontraktporteføljer. Nærværende afhandling vil fokusere på 

anvendelse i relation til IT-kontraktporteføljer, men vil til sidst i afsnit 10.1, vurdere relevansen i forhold 

til anvendelse på andre kontrakttyper og i andre industrier. 

 

 

                                                      
57 Dansk Industri, Flere virksomheder har sat digitalisering på dagsordenen, 20. marts 2018. 

58 Dansk Erhverv, Digitalisering, 2020. 
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2.2 Behovet for Contract Portfolio Management 

Med forrige afsnits definition af CPM, er det naturligt at beskrive nødvendigheden for CPM i praksis. 

IACCM udarbejder en årlig rapport,59 hvor medlemmer bliver spurgt om, hvilke emner der, ifølge dem, 

er de 10 mest presserende spørgsmål i forhold til “Contracts & Commercial”. Den seneste undersøgelse 

er fra 2019, og har 750 responderende virksomheder. 

 

Nummer et på denne liste var ifølge 61,1% af respondenterne “manglende Contract Management 

systemer og værktøjer”.60 Dette kan ses som et udtryk for manglen på det, som CPM udgøre. 

Virksomheder mangler værktøjer til, hvordan de skal orkestrere arbejdet med sine kontrakter. Ved 

anvendelsen af CPM får virksomheden netop et værktøj til at styre sin kontraktportefølje, og en 

mulighed for aktivt at forholde sig til, hvordan kontraktporteføljen kan understøtte værdiskabelsen i 

virksomheden. Ydermere efterlyser virksomheder IT-systemer til at automatisere og strømline styringen 

af kontraktporteføljen. 

 

Nummer to på listen, med en svarprocent på 59 %, er et “øget behov for udviklingen af nye 

kontraktvilkår og opdaterede standardkontrakter”.61 Dette skyldes blandt andet den høje 

ændringshastighed i markedet, hvilket stiller større krav til kontrakterne. En grundsten i det optimale 

CPM er den rette balance mellem standardisering og individualisering. Hvor kan virksomheden således 

med fordel standardisere sine kontraktbestemmelser, og dermed potentielt opnå lavere 

transaktionsomkostninger? Hvor kan der med fordel individualiseres, da der potentielt er et ekstra 

potentiale ved en række kontrakter i porteføljen? På den måde kan CPM benyttes til at imødekomme 

problemet vedrørende behovet for nye kontraktbestemmelser og opdaterede standardkontrakter. 

 

Nummer tre på listen er “kontrakt simplificering”. 49,1 % af respondenterne har således givet udtryk 

for, at det er en prioritet at kunne simplificere sine kontrakter.62 Simplificering af kontrakter kan betyde 

flere ting, herunder en øget standardisering af kontraktbestemmelser. Derudover kan det være en 

reaktion på, at kontrakter i dag ofte er formuleret i et komplekst juridisk sprog, der medfører, at 

kontrakten bruges reaktivt, som tidligere nævnt. I undersøgelsen nævnes det bl.a. ligeledes, at der er ved 

at ske en bevægelse, så kontrakter i dag i stedet skal formuleres og designes til brugerne, og ikke de 

advokater der eventuelt skal løse en senere tvist mellem parterne. Den respekterede CEO for 

                                                      
59 IACCM, Top 10 issues for Contracts & Commercial, 12. februar 2019. 
60 Ibid. 

61 Ibid. 

62 Ibid. 
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LegalMosaic, Mark A. Cohen, skriver i Forbes: “Lawyers have long determined what is “legal” and 

have created language, rules, regulatory schemes, and economic models designed to reinforce the myth 

of legal exceptionalism”.63 Dette citat illustrerer den nuværende situation, og danner grobund for 

bevægelsen mod, at juraen ikke længere skal dikteres af advokater, men skal udformes i forenelighed 

med dem, der skal anvende kontrakten i praksis. Yderligere underbygges ovenstående synspunkt af 

endnu en rapport fra IACCM.64 Denne viser, at 88 % af respondenterne fandt det svært til umuligt at 

forstå kontraktens indhold, hvorfor det igen findes nødvendigt med simplificering af kontrakter, 

herunder et øget behov for standardisering af kontraktbestemmelser. 

 

Andre udfordringer i toppen af listen er Risk management og Corporate Governance.65  I sin helhed 

afspejler undersøgelsen et øget ønske om, og ikke mindst behov for, at virksomhedens kontraktportefølje 

ikke udelukkende ses som en administrationsomkostning. Selve administrationen af porteføljen, og den 

enkelte kontrakt, søges i stedet aktivt anvendt som et værktøj til at sikre kontraktens tiltænkte værdi, 

samt drive øget værdiskabelse i kontraktforholdet. Dette understøttes af tidligere undersøgelser66 

foretaget af IACCM, som viser, at en kontrakt i gennemsnit mister 9 % af sin værdi, grundet en dårlig 

proces for håndtering af kontrakten. Professor og direktør for IACCM, Tim Cummins, beskriver i en 

kommentar under titlen “Contract Governance: a missing link for improved business performance” 

vigtigheden af, at Contract Governance følger i hælene på Corporate Governance. Han understreger den 

afgørende vigtighed af, at dette bliver et fokusområde for virksomheder, hvis erosion af den oprindelige 

kontraktværdi skal forhindres.67 Hans synspunkter underbygges også af en rapport udgivet af det 

respekterede konsulentfirma Mckinsey & Company, der i 2018 gennemførte en undersøgelse af, hvordan 

kontrakter kan performe bedre, og dermed skabe mere værdi. Henrik Udsen skriver endvidere, at “der 

kan derfor være ganske mange penge forbundet med en effektiv kontraktstyring, og denne erkendelse er 

også årsagen til det stadigt større fokus på kontraktstyring”.68 Dette understøtter behovet for et CPM 

setup, der optimalt allokerer de rette midler derhen, hvor de udnyttes bedst. 

 

Netop den optimale udnyttelse af ressourcer understøttes af undersøgelsen “The cost of a contract”,69 

der viser, at kontraktkoncipering kan være dyrt målt i både tid og penge. I en digital verden er det vigtigt, 

                                                      
63 Cohen, Mark A., Clients Need Legal Services But Not Necessarily Lawyers, 19. februar 2019. 

64 IACCM, “Most Negotiated Terms 2018”, Report, 2018. 

65 IACCM, Top 10 issues for Contracts & Commercial, 12. februar 2019. 

66 IACCM, Poor Contract Management Costs Companies 9% -- Bottom Line, 23. oktober 2012. 

67 Cummins, Tim, Contract Governance: a missing link for improved business performance, 4. september 2019. 

68 Udsen, Henrik, IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 617. 

69 IACCM, “The Cost of a Contract – an IACCM research report”, Research Report, 2017. 
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at det ikke kun overvejes, hvor stor omkostningen er pengemæssigt, men også hvor lang tid der går fra 

et behov er identificeret, kontrakten er konciperet og til en kontrakt er underskrevet. Tid er, som bekendt, 

også penge, og i IACCMs rapport med overskriften “The cost of a contract” fastsættes prisen på 

udarbejdelsen af en kontrakt.70 Rapportens tager udgangspunkt i en analyse foretaget af 700 store 

organisationer. Analysen tog udgangspunkt i procurement kontrakter, hvorfor eksempelvis 

udviklingskontrakter må antages at kunne koste væsentligt mere, alene pga. deres natur som værende 

mere komplekse. Rapporten fandt, at prisen på en basal kontrakt, der er karakteriseret ved en begrænset 

udarbejdelse og forhandling mellem parterne i gennemsnit er USD 6.900. En kontrakt med middel 

kompleksitet koster i gennemsnit USD 21.300 og en kompleks kontrakt koster USD 49.000. Det 

beskrives yderligere i undersøgelsen, at visse kontrakter som har en mere kompleks cyklus ex post, 

potentielt kan koste væsentligt mere, hvilket i mange tilfælde gør sig gældende ved it-kontrakter.71 

Denne undersøgelse illustrerer de store omkostninger, der afholdes ved udarbejdelsen af kontrakter, og 

hvorfor selv små besparelser ved hver enkelt kontrakt kan løbe op i store besparelser, hele 

kontraktporteføljen taget i betragtning. Sammenholdt med det faktum, at kontrakter i gennemsnit mister 

9 % af deres oprindelige værdi, understreger behovet for det rette CPM for virksomheden, alene ud fra 

et profitmaksimeringsperspektiv. 

 

 

  

                                                      
70 IACCM, “The Cost of a Contract – an IACCM research report”, Research Report, 2017. 

71 Ibid. 
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3 IT-kontraktporteføljen 
I det følgende kapitel udledes og behandles IT-kontraktporteføljens kontrakttyper samt de 

kontraktbestemmelser, der er genstand for analysen om standardisering og individualisering. 

Kompleksiteten af IT-kontrakter kan være meget varierende. Nærværende afhandling tager sit 

udgangspunkt i tre af de mest gængse kontrakttyper inden for IT, hvilket er udviklingskontrakter, 

driftskontrakter og vedligeholdelseskontrakter. I denne afhandling består en IT-kontraktportefølje af en 

varierende mængde af en eller flere af disse kontrakttyper. Den præcise sammensætning af porteføljen 

og indflydelsen af dette på IT-kontraktporteføljen inddrages løbende, hvor det er nødvendigt. 

Kontrakttyperne er udvalgt med baggrund i deres forskellige karakteristika, samt at en portefølje 

kombineret af disse kontrakttyper, anses for at give et retvisende billede af en virksomheds IT-

kontraktportefølje, og dermed hvad virksomhedens fokus vedrørende CPM bør være. 

 

Kontrakttypernes karakteristika analyseres i afsnit 3.2. En detaljeret beskrivelse af kendetegnene ved de 

enkelte kontrakttyper er vigtig, da et indgående kendskab til forskellene og lighederne mellem 

kontrakttyperne, nuancerer analysen af, hvordan virksomhedens CPM skal konfigureres. Hver enkelt 

type IT-kontrakt er forbundet med forskellige risici. Udledelsen af de rette reguleringstemaer er en 

central, men vanskelig opgave i forbindelse med kontraktkonciperingen af hver enkelt kontrakttype.72 

Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på de forskellige risici. Dels for at kunne se, hvilke risici 

der går på tværs af alle kontrakttyperne og hvilke, der er individuelle for den enkelte type, eller sågar 

den enkelte kontrakt. Kontrakttypernes karakteristika er bl.a. afgørende i analysen af, hvilke faktorer, 

der er bestemmende for, hvornår det er optimalt at individualisere eller standardisere 

kontraktbestemmelser. Analysen kan opdeles på tre niveauer, hvorefter en bestemmelse kan i) 

standardiseres på tværs af hele kontraktporteføljen, ii) på tværs af den enkelte kontrakttype, eller iii) 

individualiseres, såfremt en standardisering ikke vurderes at være optimal. Ydermere er 

kontrakttypernes karakteristika og kontraktporteføljens sammensætning af IT-kontrakter vigtig, når 

virksomheden udleder, hvordan virksomhedens CPM optimalt set konfigureres. Konfigurationen 

foretages med henblik på at finde den optimale styring ex ante og ex post, så virksomheden fra et 

økonomisk og juridisk perspektiv, har en optimal tilgang til arbejdet med kontraktporteføljen. 

 

Hvilke kontraktbestemmelser afhandlingen tager sit afsæt i, behandles straks nedenfor, hvorefter 

kontrakttyperne vil blive gennemgået. 

                                                      
72 Udsen, Henrik, IT-retm 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 613. 
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3.1 Kontraktbestemmelser 

Mens forretningsverdenen og IT-branchen drastisk forandrer sig, har tilgangen til kontraktkonciperingen 

ikke ændret sig bemærkelsesværdigt. Alt for ofte anvender virksomheder kontrakter med begrænset 

praktisk relevans, og på samme tid bruger virksomheden mange ressourcer, på at beskytte sig mod risici, 

som har lille relevans og sjældent aktualiseres, hvor den i stedet burde fokusere på de ting, som rent 

faktisk går galt.73 

 

En omfattende rapport fra 2018 udarbejdet af IACCM under overskriften Most negotiated terms viser 

en inkongruens mellem de mest forhandlede bestemmelser og de bestemmelser, respondenterne rangerer 

som de vigtigste for virksomheden. Rapporten er baseret på svar fra 2173 respondenter, der alle er 

IACCM medlemmer fra forskellige organisationer og virksomheder verden over.74 Listen med de 10 

mest forhandlede punkter, bærer præg af, at jurister bruger meget tid på risikoafdækning. Dette 

underbygges ved, at områder som limitation of liability, indemnification, termination, warranty og 

liquidated damages alle er at finde over de 10 mest forhandlede bestemmelser. Rapporten belyser 

yderligere de 10 for kontrakten vigtigste bestemmelser. Disse 10 bestemmelser, der følger af rapporten, 

er karakteriseret ved at have størst indflydelse på og medvirken til success for kontrakten. Af de 

førnævnte mest forhandlede bestemmelser i kontrakten, er det kun limitation of liability, som er at finde 

på en syvendeplads over de 10 vigtigste bestemmelser i rapporten.75 Således opstår der en inkongruens, 

mellem det respondenterne mener skaber værdi for kontrakten, og hvad der faktisk bruges tid på at 

koncipere og forhandle. Sammenholdes denne undersøgelse med undersøgelsen vedrørende den 

gennemsnitlige omkostning ved koncipering af en kontrakt,76 som nævnt i afsnit 2.2, giver det en 

indikation af, hvordan virksomheder i dag allokerer sine ressourcer. Denne afhandling har derfor bl.a. 

til formål at analysere, hvordan virksomheden optimalt allokerer sine ressourcer, ved at fokusere på 

transaktionsomkostningerne. 

 

De kontraktbestemmelser, der behandles i nærværende afhandling, er udvalgt bl.a. baseret på 

ovenstående undersøgelser. Som det belyses i ovenstående rapport, bruger virksomhederne mange 

ressourcer på at forhandle flere af disse bestemmelser, uden at der nødvendigvis skabes en tilsvarende 

værdi. Det findes relevant at behandle flere af netop disse bestemmelser for at belyse, hvornår det findes 

optimalt at standardisere en bestemmelse, kontra hvornår en individualisering kan retfærdiggøres fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv. Bestemmelserne er relevante, da deres forskellige karakteristika 

                                                      
73 IACCM, “Most Negotiated Terms 2018”, Report, 2018, s. 5. 

74 Ibid., s. 6. 

75 Ibid., s. 9. 

76 IACCM, »The Cost of a Contract – an IACCM research report«, Research Report, 2017. 
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muliggør, en diversificeret, retvisende og interdisciplinær analyse af muligheden for standardisering på 

tværs af enten porteføljen eller den enkelte kontrakttype og som følge heraf ligeledes, hvornår en 

standardisering ikke er optimal. 

3.1.1 Lovvalg, voldgift og tvistløsning 

Som tidligere nævnt i afsnit 1.5.1 om den juridiske metode, er der partsautonomi i dansk ret. 

Kontraktparterne kan således indgå kontrakter, som regulerer samtlige forhold i kontrakten. Såfremt der 

opstår tvister mellem parterne, som ikke er reguleret af kontrakten, eller hvor der er uenighed om, 

hvordan og hvorledes kontrakten skal fortolkes, kan lovvalget være af afgørende betydning for tvistens 

udfald. Lovvalget specificerer, under hvilken national ret eventuelle tvister skal løses. Det anføres 

dermed i bestemmelsen om kontrakten underlægges dansk, engelsk eller et tredje nationalt retsregime.77 

 

Voldgift falder på sin vis ind under en eventuel tvistløsning, men behandles særskilt her, grundet den 

centrale og udbredte anvendelse. Kontraktparter kan inkludere en voldgiftsbestemmelse i 

kontraktgrundlaget, såfremt de ønsker en tvist behandlet ved en voldgiftsdomstol, frem for ved en 

national domstol. Der er således tale om et tvistløsningsremedie. Voldgiftsbestemmelsen regulerer som 

udgangspunkt både valget om anvendelse af voldgift, samt stedet for voldgiftssagens anlæggelse. 

Anvendelsen af voldgift er meget udbredt i IT-kontrakter, og sikrer parterne en ekspederet tvistløsning, 

da der er tale om en 1-instans domstol, hvorfor en afgørelse ikke kan ankes til en klageinstans.78 

 

Tvistløsning som generelt term beskrives som den proces, som kontraktparterne ønsker anvendt ved 

løsningen af tvister vedrørende kontrakten. En tvistløsningsbestemmelse kan indeholde vilkår 

vedrørende fast-resolution, mediation, voldgift mv. Herved har parterne mulighed for at danne 

rammerne for, hvorvidt de ønsker remedier for hurtig konfliktløsning ved fx at inkludere et “fast 

resolution”-vilkår, eller lignende. 

3.1.2 Misligholdelse 

Den samlede kontraktporteføljes risici kan udledes af risikoen, ved den enkelte realydelse, der er 

genstand for kontraktforholdet. Disse risici kan dog i et vist omfang mitigeres, hvis virksomheden i 

tilfælde af brud på en kontrakt, kan gøre en tilfredsstillende misligholdelsesbeføjelse gældende overfor 

modparten. Disse beføjelser vil ofte have økonomiske implikationer på kontraktforholdet, og kan 

potentielt rykke ved kalkulationerne vedrørende risici, som begge parter lagde til grund for 

                                                      
77 Nielsen, Peter Arnt, International Handelsret, 3. Karnov Group Denmark A/S, 2015, kap. 2. 

78 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 589. 
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kontraktindgåelsen.79 Netop de bagvedliggende overvejelser, som virksomheden skal gøre sig både 

økonomisk og juridisk ved udformningen af misligholdelsesbestemmelsen, gør den interessant. 

 

Virksomheden har forskellige muligheder, når den afgør, hvordan misligholdelse skal inkorporeres i 

porteføljens kontrakter. Den kan forlade sig på baggrundsretten, som behandles i afsnit 4.1.2, eller den 

kan inkorporere bestemmelsen i kontraktgrundlaget, som beskrives i afsnit 4.1.1. For at give et nuanceret 

billede af de relevante overvejelser vedrørende IT-kontrakter, vil misligholdelsesbestemmelsen tage 

udgangspunkt i ansvarsreguleringsvilkår, der udgør en stor del af kontraktindgåelsen, som beskrevet 

tidligere i afsnit 3.1. Ansvarsreguleringsvilkår opdeles i klausuler vedrørende ansvarsbegrænsing, 

ansvarsfraskrivelse og konventionalbod. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse behandles samlet 

i kapitel 7, da argumentationen vedrørende de faktorer og scenarier, som inddrages, i høj grad er ens. 

Konventionalbod behandles særskilt grundet sine karakteristika. 

3.1.2.1 Ansvarsreguleringsvilkår 

I dansk kontraktret er udgangspunktet, at en misligholdende part, er erstatningsansvarlig over for sin 

medkontrahent i forhold til både direkte og indirekte tab.80 Ansvarsreguleringsvilkår er en måde, hvorpå 

virksomheden ex ante har mulighed for at begrænse sine risici, ved eksempelvis at indføre 

ansvarsbegrænsingsklausuler, ansvarsfraskrivelser og konventionalboder i kontraktgrundlaget. Dette 

medfører, at virksomheden afskærer sig fra eksempelvis indirekte tab, som den modsatte part vil lide, 

som følge af brud på kontrakten.81 Dermed er forhandlingen om ansvarsreguleringsvilkår en kommerciel 

forhandling om risiko, hvorfor det er interessant at behandle, om det er optimalt at standardisere eller 

individualisere. I forhold til IT-kontrakter er dette relevant i situationen, hvor realdebitor skal præstere 

en ydelse, som er kritisk for realkreditor, hvorfor realdebitor potentielt står over for at skulle betale en 

stor erstatningssum, hvis denne misligholder. På den måde kan realdebitor ved brug af de rette 

ansvarsreguleringsvilkår begrænse og afdække sine risici, eller tage et højere vederlag, som i dette 

tilfælde betegnes som en risikopræmie.82 

 

En ansvarsfraskrivelse defineres som et vilkår, hvorved ansvarsgrundlaget indskrænkes til kun at 

omfatte eksempelvis grov uagtsomhed eller forsæt, sammenholdt med, hvad der normalt følger af 

baggrundsretten.83 En kontraktbestemmelse vedrørende en ansvarsbegrænsning har til formål at 

                                                      
79 Andersen, Mads Bryde and Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 404. 

80 Ibid., s. 243 ff. 

81 Ibid., s. 408. 

82 Ibid., s. 407. 

83 Andersen, Mads Bryde and Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 408 ff. 
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begrænse virksomhedens erstatningsansvar. Dette kunne eksempelvis gøres kvantitativt ved at indskrive 

i bestemmelsen, at virksomhedens erstatningsansvar begrænses procentuelt i forhold til kontraktsummen 

eller kvalitativt, således at bestemte poster ikke dækkes i forbindelse med en erstatningsopgørelse. En 

kontraktbestemmelse om ansvarsreguleringsvilkår er et aktivt valg, om at afvige fra dansk rets 

almindelige regler.84 

 

En konventionalbod er defineret som en kontraktbestemmelse, hvor den part, som bryder med en på 

forhånd fastlagt situation i kontrakten, betaler et på forhånd fastlagt pengebeløb til modparten i 

kompensation.85 Bodsbestemmelser er meget udbredte i IT-kontrakter, hvorfor det er yderst relevant at 

tage stilling til, i hvilket omfang bestemmelsen skal standardiseres, individualiseres eller udelades fra 

kontrakterne. Det er vigtigt at notere, at en konventionalbod ikke nødvendigvis modsvarer tabet, som 

misligholdelsen forårsager. Fordelen er dog at vanskelige opgørelser af et potentielt tab undgås, hvilket 

er den altovervejende årsag til udbredelsen af bestemmelsen inden for IT. En konventionalbod er en 

fravigelse af de almindelige danske erstatningsregler.86 

3.1.3 Formål, prissætning og ansvarsfordeling 

Formålet i en kontrakt er grundlæggende en definition af, hvad kontrakten omhandler, altså hvad der 

kontraheres om. Formålet er komplet afhængigt af typen af kontrakt, samt af realydelsen karakter, og 

taler ind i hver kontraktparts incitament til at indgå kontrakten. Det er derfor af central betydning, at 

formålet defineres og formuleres præcist, da hele kontrakten konciperes med henblik på at opfylde 

kontraktens formål. Ligeledes danner kontraktens formål basis for et fremtidigt fortolkningsgrundlag 

ved eventuelle tvister, hvilket uddybes i afsnit 4.1.1 om parternes aftale. 

 

Ansvarsfordeling i en kontrakt relaterer sig til, hvad hver kontraktpart kan forvente af hinanden, ligesom 

det definerer, hvilke ansvarsforpligtelser den enkelte kontraktpart forpligter sig til. Dette punkt i 

kontrakten hører først og fremmest meget sammen med formålet i, eller formålet med, kontrakten. De 

centrale ansvarsforpligtelser er realydelsen, og dermed hvad realdebitor forpligter sig til at levere, og 

potentielt ligeledes hvad realkreditor, eller pengedebitor, forpligter sig til at yde i modydelse.  

 

Det er der derfor særligt vigtigt at definere realydelsen. Særligt i IT-kontrakter kan det forestilles, at 

denne definition er vanskelig og ekstremt vigtig. Såfremt kontrakten eksempelvis omhandler 

udviklingen af et særligt komplekst IT-system, er det vigtigt at præcisere de specifikationer, som 

                                                      
84 Ibid. 

85 Ibid., s. 428. 

86 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 671. 
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systemet skal indeholde, eller de applikationer som systemet som minimum skal kunne operere med. 

Ligeledes kan køber eksempelvis forpligte sig til, at udvikleren får et antal af køberens medarbejdere at 

råde over i udviklingsprocessen, med henblik på at sikre kompatibiliteten med virksomhedens allerede 

eksisterende systemer. Derudover kan ansvarsfordelingen ligeledes indeholde ansvarsforpligtelser 

relateret til flere andre bestemmelser i kontrakten, såsom pris, målsætninger, kommunikation mv. 

Ansvarsfordelingen er derfor meget afhængig af kontrakttypen, realydelsen mv., og kan indeholde 

mange forskellige ansvarsforpligtelser. 

 

Delmål i en kontrakt, er mål som parterne opstiller eksempelvis for, hvor langt i processen, 

virksomhederne forventer at være på et givent tidspunkt. Ved levering af en komplekst IT-system, som 

kan være en længerevarende proces, er det en vigtig del, at der løbende gøres status, samt at køber kan 

se, at sælger løbende opnår bestemte mål for udviklingen. Delmål vedrører ligeledes den løbende 

implementering af et IT-system mv. 

 

Prisbestemmelser giver i det store hele sig selv, men kan dog tage mange forskellige former, og være 

både simple og komplekse. Visse kontrakter opererer med et fastprisregime, hvor der blot fastsættes en 

fast pris for ydelsen, mens andre kan indeholde komplekse prismodeller, bonusordninger mv. Ligesom 

ved formålet med kontrakten, er prisen fuldstændig afhængig af realydelsen, der præsteres. 

3.2 Kontrakttyper 

I de følgende afsnit introduceres de tre kontrakttyper, som IT-kontraktporteføljen er opbygget af. Fokus 

er på deres karakteristika, herunder særligt de risici, der er forbundet med dem, da dette er vigtigt for 

analysen af den optimale styring, samt standardisering og individualisering. 

3.2.1 Udviklingskontrakt 

En udviklingskontrakt er karakteriseret som en kontrakt, hvor en virksomhed indgår en aftale med en 

anden virksomhed, om udviklingen af et specifikt system.87 Programmellet som udvikles til 

virksomheden, vil, med andre ord, ikke karakteriseres som standardprogrammel, hvorfor det er et 

grundlæggende træk ved udviklingskontrakter, at den ydelse, der ønskes præsteret i forbindelse med 

kontrakten, ikke eksisterer på kontraktindgåelsestidspunktet.88 Dette stiller store krav til virksomhedens 

kravspecifikation og til udarbejdelsen af kontrakten, grundet mulige udfordringer med at definere 

realydelsen på kontraktindgåelsestidspunktet.89 Udfordringen ved at definere den ønskede færdige 

                                                      
87 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 598. 

88 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 599. 

89 Ibid. 
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ydelse, har ligeledes betydning for leverancemodellen for ydelsen. Hvorvidt ydelsen leveres som en 

samlet ydelse, når det endelige produkt er færdigt, eller som del-leverancer over tiden, hvormed 

udviklingen foregår, afhænger således af muligheden for ex ante at definere det ønskede endelige 

produkt. Det er vigtigt at notere, at den karakteristiske ydelse, i udviklingskontrakten i nærværende 

afhandling, er karakteriseret som en tjenesteydelse. 

 

Fordelene ved en udviklingsaftale vedrørende en specialløsning for virksomheden er, at den kan 

skræddersyes til virksomhedens behov, hvilket eksempelvis kan skabe positive synergier i 

virksomheden. I modsætning til en standardløsning opnår virksomheden, med en specialløsning, større 

kompatibilitet med egne systemer. Fordelene kommer dog med visse omkostninger. Der findes en række 

ulemper, som hurtigt kan gøre udviklingsaftaler, i form af specialløsninger, meget bekostelige.90 

Udviklingen kan tage lang tid, og det kan kræve mange ressourcer fra virksomheden selv, i modsætning 

til valget af en standardløsning. Eksempelvis skal virksomheden forsyne udviklingsvirksomheden med 

detaljerede kravspecifikationer, specifikationer for eksisterende programmer og systemer, som det nye 

system skal kunne samarbejde med mv. Derudover medfører en specialløsning, at det endelige produkt 

aldrig har været afprøvet før, hvorfor der som udgangspunkt altid vil følge en forholdsvis stor risiko 

med ved brug heraf. Modsætningsvist antages det, at der ved køb af en standardløsning formentlig vil 

foreligge klar evidens på programmets anvendelighed. Risikoen ved det uafprøvede taler ligeledes ind i 

risikoen for at løbe ind i betydelige omkostninger i implementeringsfasen, hvor det kan forestilles, at 

virksomheden må forvente en lang række tilpasninger.91 

 

Ydelsen i udviklingskontrakter er i sin natur kompleks, og varierer som regel fra kontrakt til kontrakt. 

Ligeledes vil leverancemodellen være tilpasset det enkelte produkt. Således kan det være optimalt at 

inkorporere løbende leverancer, så realkreditor kan foretage løbende test og implementeringer, mens det 

i andre tilfælde er mere optimalt at vente til hele systemet, kan testes og implementeres samlet. Derfor 

skaber særligt ydelsens specifikationskrav, og leverancen af systemet, et komplekst aspekt i 

udviklingskontrakterne. Et tredje aspekt, som særligt tilføjer kompleksitet til udviklingskontrakterne, er 

det tjenesteydelses aspektet i form af ansvarsfordeling og parternes forventninger til hinanden. 

Kompleksiteten ved udviklingskontrakterne kan særligt opstå, når grænserne mellem forpligtelserne 

bliver slørede, så det er svært for parterne at afklare, hvad de kan forvente af hinanden, og dermed hvem 

der skal præstere og levere.92 Eksempelvis kan det forestilles, at realkreditor forpligter sig til at levere 

informationer om eksisterende systemer, som det nye system skal være kompatibelt med. Men hvor 

                                                      
90 Ibid., s. 621 ff. 
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meget information skal de levere? Hvor mange af deres egne ansatte skal afsættes til at hjælpe 

realdebitor med udviklingen eller tilpasningen? Hvordan skal ændringer håndteres, hvis realdebitor 

eksempelvis finder ud af, at de ønskede specifikationer ikke kan lade sig gøre? Dette er aspekter, som 

skaber kompleksitet i udviklingskontrakter, da det, ex ante, kan være svært at have et overblik over. 

Omvendt, kan udviklingskontrakter også være simple og meget sammenlignelige. Det behøver ikke 

nødvendigvis at skyldes, at systemets kravspecifikationer er simple. Hvis ydelserne er simple, dvs. 

ansvarsfordelingen mellem parterne er meget klar, og leveringerne eksempelvis blot skal ske, når 

systemerne er færdigudviklede, er der ikke mange aspekter af kontrakterne, som adskiller sig udover 

kravspecifikationerne, hvorfor forholdene bag kontrakterne i sådanne tilfælde er meget ens og 

sammenlignelige. 

3.2.2 Driftskontrakt 

Driftskontrakter har til formål at sikre et IT-systems tilgængelighed for dets brugere. En driftskontrakt 

er en uddelegering af varetagelsen af virksomhedens drift af et eller flere it-systemer til ekstern 

driftsleverandør.93 Den præsterede ydelse i en driftskontrakt er driften af et eller flere af realkreditors 

eksisterende systemer, og realdebitor har således til opgave at sikre et operationelt velfungerende 

driftsmiljø, så kundens systemer er tilgængelige for brugerne. Nogle virksomheder vælger at drifte deres 

systemer selv, men et valg om at uddelegere driften sker ofte, med en forventning om bedre drift, 

besparelser og mulighed for øget fokus på virksomhedens egne kernekompetencer.94 Et eksempel på 

systemer, som virksomheder i almindelighed uddelegerer driften af, er bl.a. ERP- og CRM-systemer til 

styring af virksomhedens løn og kundehåndtering. Det er ofte sådan, at virksomheden ikke selv er 

ekspert i driften af IT-systemer, hvorfor en uddelegering af driften til en ekstern leverandør, kan frigøre 

ressourcer for virksomheden til at fokusere på deres egne kernekompetencer. Samtidig er det 

sandsynligt, at realdebitor, altså leverandøren af driften, både er bedre til at drifte systemerne, og 

samtidig ofte kan gøre det billigere. Ofte sker uddelegeringen til en virksomhed, hvis kernekompetence 

er drift af IT-systemer, hvorfor denne kan forventes løbende at investere i ny teknologi, som 

virksomheden ikke selv ville have gjort.95 

 

Selve ydelsen i en driftskontrakt består ofte af flere forskellige ydelser, der afhænger af serviceniveauet 

og, hvilke systemer, der skal driftes mv. Ydelser indeholdt i en driftskontrakt kan bl.a. bestå af at stille 

serverkapacitet til rådighed, sikre optimal drift af realkreditors programmel, sikre backup af data, 
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beskytte mod hackerangreb mv.96 Som i enhver kontrakt er det yderst centralt, at realydelsen defineres 

præcist. Ydelsen i en driftskontrakt kan blive kompleks, fx hvis serviceniveauet hæves, der inkluderes 

flere underliggende ydelser mv. Omvendt kan en driftskontrakt være simpel, hvis der er tale om en 

ydelse, der er klart defineret og ikke specielt omfangsrig. Afgørende er, at kompleksiteten kan variere 

meget. Et andet aspekt, som ligeledes er bestemmende for kompleksiteten af driftskontrakten, er det 

program, der skal driftes. Er systemet komplekst eller unikt, eller har realdebitor ikke indgående 

kendskab til systemet, kan det øge kompleksiteten af kontrakten, og stille større krav til en præcis 

koncipering af realydelsen, samt til konciperingen af definitionen eller informationerne om systemets 

kravspecifikationer. Ligesom ved udviklingskontrakterne er det tjenesteydelsesmæssige aspekt 

vedrørende ansvarsfordeling ligeledes afgørende for kompleksiteten af en driftskontrakt. Der kan 

forestilles situationer, hvor realkreditor ønsker at påtage sig dele af driften selv, men uddelegere resten 

til en ekstern leverandør. Det kan skabe en stor kompleksitet i kontraktforholdet, hvis ansvarsfordelingen 

bliver sløret, og parterne har forskellig opfattelse af, hvad de er ansvarlige for i driften. Har realkreditor 

uddelegeret sikringen af den optimale drift, samt fået stillet serverkapacitet til rådighed af realdebitor, 

kan realkreditor have opfattelsen af, at dette ligeledes forpligter realdebitor til at foretage backup af 

systemet løbende. Desto flere underliggende ydelser kontrakten, og realydelsen, indeholder, samt desto 

mere fragmenteret ansvarsfordelingen af driften er, desto mere kompleks bliver driftskontrakten som 

udgangspunkt. Er der samtidig tale om et kompliceret system, bliver driftskontrakten blot mere 

kompleks. Omvendt, kan en driftskontrakt være af simpel karakter, såfremt realkreditor blot uddelegerer 

sikringen af den optimale drift af et simpelt system. 

 

Således kan driftskontrakter både være simple og yderst komplekse. At systemet, som driftskontrakten 

omhandler, er yderst teknisk og komplekst gør dog ikke nødvendigvis kontrakten kompleks. På samme 

måde kan der både være stor og lille sammenlignelighed mellem driftskontrakterne i en portefølje. 

Mange forhold bag komplekse driftskontrakter kan, på trods af kompleksiteten, sagtens være 

sammenlignelige, hvorfor selve kontrakterne i høj grad er sammenlignelige. 

 

I en tid hvor digitalisering sker hurtigt, kan vigtigheden af et solidt driftsmiljø ikke negligeres, hvorfor 

solide driftsaftaler er vitale for virksomhedens eksistens. Det er derfor centralt, at virksomheden kender 

sine egne behov. Outsourcingen af driften til en ekstern samarbejdspartner, har karakter af et strategisk 

samarbejde. Særligt, da virksomheden også bliver mere afhængig af den valgte partner, da kontrollen 

med driften helt eller delvist overlades til den anden part. 
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IT er i dag konstant foranderligt, og hvis en virksomhed ikke holder sig “up to date” på den nyeste 

udvikling inden for IT, er der risiko for at virksomheden mister kompetitive fordele. Men hvordan følger 

en virksomhed med i udviklingen af et system, hvor driften er uddelegeret? Er det muligt for 

virksomheden at indgå en aftale, der sikrer at samarbejdspartneren aktivt investerer i den nyeste 

teknologi? At partneren kontinuerligt øger sikkerheden for systemet for at imødegå trusler? At de af 

virksomheden opstillede servicemål overholdes? At en eventuel bod betales hvis det ikke er tilfældet? 

Besparelserne, der forsøges opnået ved valg af uddelegeringen, og innovationen som af mange anses 

som essentiel, bliver i flere tilfælde ikke realiseret grundet inefficient samarbejde.97 

3.2.3 Vedligeholdelseskontrakt 

Vedligeholdelseskontrakter er, som navnet indikerer, en aftale om vedligeholdelse af programmel.98 

På trods af, at IT-systemer testes før overlevering, gør mange systemers størrelse, at det ikke er muligt 

at teste alle dele af systemet. Derfor vil fejl løbende opdages, og rettes, samt tilpasses til den købende 

virksomheds behov, efter programmet er taget i brug.99 Vedligeholdelseskontraktens formål er derfor, 

at leverandøren af systemet forpligter sig til løbende, i et vist omfang, at foretage fejlrettelser. Det er 

vigtigt at notere, at dette er rettelser af fejl, og ikke ændringer til systemets funktioner. 

 

I forhold til ansvarsfordelingen i kontraktgrundlaget, er denne kontrakttype den mest simple af de tre 

nævnte kontrakttyper. Fejlrettelser i programmel kræver adgang til kildekoden, samt viden om hvordan 

fejl udbedres. Selv i situationer med specialudviklet programmel, hvor realkreditor har adgang til 

kildekoden, er denne begrænset af manglende kompetencer til selv at kunne udbedre fejlene.100 

Ansvarsfordelingen er således, som udgangspunkt, forholdsvis simpel, da de fleste forpligtelser 

pålægges realdebitor. Kompleksiteten kan dog opstå ved indførslen af flere aspekter under ydelsen. Et 

reguleringstema i vedligeholdelsesaftaler er ofte, hvor hurtigt en fejl skal udbedres i systemet efter dens 

opdagelse. En overskridelse af det fastlagte mål for afhjælpning af fejlen, er ofte bodsbelagt. En sådan 

regulering i en vedligeholdelseskontrakt kan bidrage til en øget kompleksitet af ydelsen og kontrakten. 

Et aspekt som ligeledes har indflydelse på kompleksiteten af kontrakten, og sammenligneligheden med 

andre kontrakter, er kompleksiteten af systemet, som vedligeholdelsen omhandler. Er systemet teknisk 

komplekst, eller indeholder det mange applikationer mv., er kompleksiteten af kontrakten naturligt 

højere. 

 

                                                      
97 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 604. 

98 Ibid., s. 602. 

99 Ibid. 

100 Ibid., s. 602. 
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Udover fejlrettelser kan vedligeholdelseskontrakter også indeholde nogle yderligere forpligtelser for 

realdebitor. Realdebitor kan forpligte sig til at yde support til brugerne af systemet i virksomheden. 

Således skal realdebitor afsætte ressourcer til at supportere brugerne ved fejl, problemer, 

tvivlsspørgsmål mv. Ligeledes kan realdebitor forpligte sig til ikke blot at fejlrette, men til også at lave 

småjusteringer og tilpasninger til systemet løbende. Som det tidligere er beskrevet, er det svært ved 

specialudviklet programmel at teste for alle aspekter og fejl ved implementeringen. Derfor vil der 

potentielt opstå løbende behov for justeringer eller tilpasninger af programmellet, eksempelvis hvis en 

bestemt fejl viser sig ofte. Disse aspekter tilføjer ligeledes kompleksitet til kontrakten, og kan være med 

til at adskille kontrakten fra andre vedligeholdelseskontrakter i porteføljen. 

 

Vedligeholdelseskontrakten er som udgangspunkt af forholdsvis simpel karakter sammenlignet med 

både udviklings- og driftskontrakten. Vedligeholdelsen af store og vigtige systemer for kunder er, 

omend måske en simpel opgave, yderst essentiel og kritisk. Opgaven kan endvidere være kraftigt 

bodsbelagt, såfremt der sker kontraktbrud. Disse kontrakter kan dermed være yderst risikobelagte, 

hvorfor et optimalt CPM fortsat er af høj relevans. 
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4 Juridisk perspektiv på Contract Portfolio 
Management 

Med udgangspunkt i definitionen af CPM, samt forrige kapitels beskrivelse af IT-kontraktporteføljen, 

og de relevante kontraktbestemmelser, præsenterer nærværende kapitel et overblik over, samt en analyse 

af, hvad CPM juridisk set skal tage højde for, i relation til den optimale styring af virksomhedens IT-

kontraktportefølje. Dernæst beskrives det, hvilke juridiske faktorer virksomheden skal medtage i sine 

overvejelser om, hvorvidt kontraktbestemmelser er optimale at standardisere eller individualisere. 

 

Afhandlingens juridiske overvejelser tager afsæt i IT-retten. IT-ret er betegnelsen for den retsdisciplin, 

der behandler de retlige spørgsmål, som anvendelsen af informationsteknologi giver anledning til.101 

Lovgivningsmæssigt sondres der mellem teknologineutral og teknologispecifik lovgivning. Den 

neutrale har fordelen af at rumme fremtidige ændringer i teknologien, som følge af sin neutrale natur, 

hvorimod den specifikke lovgivning skal tilpasses i tilfælde af forandringer. Omvendt kan specifik 

lovgivning formuleres præcist, og dermed være lettere at anvende i praksis.102 I en verden hvor 

teknologien ændrer sig med en hidtil uset hast, stilles der større krav til virksomhedens IT-

kontraktportefølje og dermed kontraktens indhold. Skal kontraktbestemmelser fuldstændig 

standardiseres, da den teknologiske udvikling alligevel ikke kan forudses? Måske kan hver enkelt 

kontrakt fordelagtigt reguleres ned til mindste detalje velvidende, at kontraktporteføljen bliver mindre 

konsistent, og det er sværere at håndhæve sine rettigheder ex post? 

 

IT-Kontrakter har, ex post, generelt svært ved at rumme efterfølgende omstændigheder i forbindelse 

med ny teknologi, og det kan, ex ante, være svært at håndtere de ændringsbehov, som altid opstår 

undervejs i udarbejdelsen af eksempelvis nye IT-systemer.103 Denne kompleksitet og det mulige behov 

for fleksibilitet, gør IT-kontraktsretten, i led med obligationsretten, interessant at behandle i forhold til 

CPM, da det er en tværfaglig disciplin mellem den juridiske og økonomiske tankegang. 

 

Før de juridiske faktorer analyseres, fastlægges de relevante retskilder. I IT-kontraktretten er det 

parternes aftale og obligationsrettens almindelige del. De behandles i næste afsnit. Dernæst vil de 

juridiske faktorer udledes og analyseres med henblik på at besvare, hvordan virksomheden finder den 

optimale grad af standardisering af kontraktporteføljen. 

                                                      
101 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 27. 

102 Ibid., s. 39. 

103 Ibid., s. 37. 
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4.1 Retskilder 

Dette afsnit behandler det juridiske grundlag, som IT-kontrakten hviler på. Det er vigtigt at få fastlagt, 

så det senere i afhandlingen kan inddrages i kapitlet omkring de juridiske og økonomiske overvejelser, 

som virksomheden skal gøre sig i forhold til standardisering og individualisering samt i forhold til 

konfigurationen af CPM. 

 

Det retskildemæssige udgangspunkt vedrørende reguleringen af parternes indbyrdes forhold er parternes 

aftale, hvorfor denne behandles først.104 Dernæst analyseres de relevante dele af obligationsretten. Det 

er relevant med en gennemgang af obligationsrettens almindelige del, da denne finder anvendelse på 

kontraktforholdet, når det omtvistede spørgsmål ikke er reguleret i aftalen.105 106 At spørgsmålet ikke er 

reguleret i kontrakten, kan både være et bevidst og ubevidst valg af parterne. Dette behandles senere i 

afsnit 4.2, ved gennemgangen af de juridiske faktorer. 

 

Obligationsrettens almindelige del er kendetegnet ved at kunne anvendes på tværs af alle kontrakttyper, 

hvorfor der ikke tages hensyn til de enkelte kontrakttyper i gennemgangen.107 I forlængelse af dette 

bemærkes det, at den karakteristiske ydelse, der præsteres i forbindelse med de valgte kontrakttyper 

beskrevet i afsnit 3.2, har karakter af en tjenesteydelse, hvorfor eksempelvis Købeloven108 ikke finder 

anvendelse, jf. U2010.332 Ø.109 110 I dommen blev det vurderet, at Købeloven ikke fandt anvendelse på 

købet og opsætningen af et rullegitter, da det blev fastslået, at dette kunne karakteriseres ved en 

tjenesteydelse. Obligationsrettens specielle del behandles dermed ikke i nærværende afhandling. 

 

Det er vigtigt at notere, at der i praksis kan være en glidende overgang mellem brugen af baggrundsretten 

som den primære retskilde, da kontrakten ikke regulerer forholdet, og situationer, hvor kontrakten i et 

begrænset omfang regulerer forholdet, hvorfor baggrundsretten inddrages som et 

fortolkningskriterium.111 Det er vigtigt at notere, at der ikke er nogen lovfæstet fortolkningsregel, som 

finder anvendelse på IT-kontrakter. 

 

                                                      
104 Werlauff, Erik, Kontrakter, 4. Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2018, s. 37. 

105 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 19. 

106  Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 590. 

107 Ibid. 

108 LBK nr. 140 af 17/02/2014. 

109 Se bilag 2. 

110 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 37. 

111 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 587. 
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Den danske retspraksis er desværre mangelfuld, hvad angår trykte domme, som vedrører IT-tvister.112 

Årsagen til dette skal findes i, at mange kontrakter indeholder voldgiftsbestemmelser. 

Dette kan være et retskildemæssigt problem, som beskrevet i afsnit 1.5.1. Domme vil derfor kun blive 

inddraget i opgaven, hvor det findes relevant, med henblik på at fastlægge gældende ret, samt til at 

eksemplificere eller underbygge analyser. En dom der anvendes flere gange, er dommen afsagt af Oslo 

Tingrett i 2020, hvor den norske myndighed Statens Vegvesen (SVV), blev pålagt at betale NOK 243 

millioner til International Business Machines AS (IBM) grundet uberettiget ophævelse. Et domsreferat 

kan findes i bilag 1. Der er flere interessante aspekter ved dommen i forhold til CPM. Eksempelvis 

ophævede SVV-kontrakten, og søgte herefter erstatning fra IBM. Dernæst var kontraktforholdet baseret 

på en standardkontrakt, som ikke kunne rumme den praktiske og dynamiske virkelighed, kontrakten 

befandt sig i. Dommen illustrerer problemet ved, ikke at have den rette balance mellem standardisering 

og individualisering, samt konsekvenserne ved en forkert konfiguration af CPM. Dansk og norsk 

kontraktret minder på mange punkter om hinanden, hvorfor grundlaget for dommen kan benyttes i en 

dansk kontekst.113 114 

 

Kutymer er en udpræget del af IT-retten. Det er vigtigt at bemærke, at den hastige teknologiske 

udvikling, som IT-området gennemgår bevirker, at det kan være svært at afgøre, hvad kutymerne er i 

IT-kontrakter.115 Kutymerne, og god IT-skik, er forsøgt nedskrevet i K-kontrakterne,116 som er 

forskellige standardkontrakter. Eksempelvis er K03 udviklet i et samarbejde mellem 

Digitaliseringsstyrelsen og Kammeradvokaten. Denne er dog ikke blevet anerkendt af eksempelvis 

leverandørorganisationer.117 Det er vigtigt at notere, at standardkontrakterne kun har retlig betydning, 

hvis parterne lægger dem til grund for aftalen. En given K0-bestemmelse kræves vedtaget mellem 

parterne, før der kan støttes ret på den.118 I visse tilfælde kan standardkontrakterne være udtryk for en 

branchesædvane, hvorfor de eksempelvis ved fortolkning af parternes kontrakt kan inddrages, hvis 

forholdet ikke er tilstrækkeligt præcist reguleret i kontrakten.119 

 

Næste afsnit vil gå i dybden med parternes aftale. 

                                                      
112 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 593. 

113 Horten, DEN NORSKE STAT SKAL BETALE 180 MIO. KR. TIL IBM, 27. februar 2020 

114 Karnov, Danske advokater skæver til bemærkelsesværdig norsk it-sag, 14. april 2020. 

115 Iversen, Torsten, Formueretlige emner, 9. DJØF Forlag, 2019, s. 303.  

116 Digitaliseringsstyrelsen, Standardkontrakter, 2020. 

117 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 591. 

118 Ibid., s. 591. 

119 Ibid., s. 592. 
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4.1.1 Parternes aftale 

Dansk ret hviler, som tidligere nævnt, på en udpræget partsautonomi og det grundlæggende princip om 

pacta sunt servanda jf. DL 5-1-1, DL 5-1-2 og AFTL §1.120 Kontrakten er et udtryk for parternes frie 

vilje og de risici, som måtte være forbundet med kontrakten, to virksomheder imellem, må regnes for at 

være kalkuleret risici, som afspejles i kontraktens kommercielle værdi for den enkelte part. Foreligger 

der dermed en gyldig aftale, må de almindelige obligationsretlige regler vige for aftalen.121 

Grundet aftalefriheden er vigtigheden af et indgående kendskab til den pågældende kontrakttype 

essentiel, for fyldestgørende at identificere de relevante risici ved kontrakten. Særligt med henblik på 

eksempelvis at definere realydelsen122 i kontraktforholdet, uanset om det er indgåelsen af en kontrakt 

om udvikling af et kompleks it-system eller driften af et eksisterende. Det er kontrakten og formålet med 

denne, der er det retlige udgangspunkt.123 Det er vigtigt at notere, at dele af obligationsretten kan 

indskrives i kontrakterne, hvis virksomheden er tilfreds med den retsposition, dette giver. 

 

En vigtig overvejelse er kontraktens omfang og tydelighed. Det er alment kendt, at der kan være 

modsatrettede ønsker mellem juridisk præcision og sproglig tilgængelighed, hvilket parternes aftale skal 

tage højde for.124 Uagtet om parterne skriver et fyldestgørende kontraktgrundlag, kan der opstå uenighed 

om kontraktens indhold samt realydelsens omfang. Uanset om tvisten løses ved domstolene eller ved 

voldgift, vil tvister løses med udgangspunkt i parternes fortolkning af kontrakten, og dermed 

retspositionen parterne mener, de har.125 Er parterne interesseret i indgåelsen af et kommercielt forlig, 

vil udgangspunktet derfor tages i den retsposition, parterne juridisk set har. Ved tvivl omkring 

forståelsen af et givent forhold i kontrakten, er kontraktgrundlaget først genstand for fortolkning, med 

henblik på at fastlægge indholdet af kontraktbestemmelsen.126 Ydelsen, der præsteres i forbindelse med 

en IT-kontrakt, kan ofte ændre sig undervejs, hvilket eksempelvis ses ved udviklingen af et nyt IT-

system. Når ydelsen, der skal tilvejebringes af hver part, kan ændre sig undervejs, stilles der store krav, 

ex ante, til konciperingen af kontrakten.127 Formålet med kontrakten er derfor vigtigt at medtage i 

fortolkningen af tvisten. Ved tvivl omkring fortolkningen af en kontraktbestemmelse, vil det i praksis 

                                                      
120 Jf. Danske Lov, Kong Christian den Femtis Lov af 15. April 1683, som ændret ved lov nr. 336 af 15. maj 1992, lov nr.469 af 30. Juni 
1993, lov nr. 383 af 22. maj 1996 og lov nr. 522 af 6. Juni 2007. 

121 Andersen, Mads Bryde and Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 19. 

122 Ibid., s. 36. 

123 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 587. 

124 Ibid., s. 615. 

125 Ibid., s. 618. 

126 Ibid., s. 587. 

127 Ibid., s. 586. 
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ofte være en glidende overgang mellem fortolkning af kontrakten og brugen af baggrundsretten. 

Koncipisten skal på et oplyst grundlag hermed vurdere risikoen forbundet med at overlade potentielle 

stridsspørgsmål til en rets- eller voldgiftsafgørelse, op i mod at overfylde kontrakten med detaljer, der 

potentielt ikke regulerer kontrakten på hensigtsmæssig vis.128 

Ovenstående er vigtigt at have in mente, når graden af standardisering af kontrakterne, og dermed de 

enkelte kontraktbestemmelser, findes, da det potentielt kan påvirke virksomhedens retsstilling. De 

juridiske overvejelser virksomheden bør foretage ved udarbejdelsen af parternes aftale, og dermed 

porteføljens kontrakter behandles i afsnit 4.2. 

 

Som tidligere beskrevet er det i IT-kontrakter generelt svært at fastlægge, hvad realydelsen omfatter, 

hvilket oftest er årsag til tvister.129 Ydermere kræver det uforholdsmæssigt meget af parterne, hvis alle 

tænkelige scenarier, skal indeholdes i kontrakten. Er det omtvistede spørgsmål ikke reguleret i parternes 

aftale, skal tvisten løses med udgangspunkt i dansk rets almindelige regler.130 Næste afsnit behandler 

derfor baggrundsretten i form af obligationsrettens almindelige del, der vil finde anvendelse hvis 

parterne ikke har reguleret et givent forhold i kontrakten. 

4.1.2 Obligationsretten 

Den almindelige del af obligationsretten omfatter en række regler, der gælder for alle skyldforhold. Der 

er tale om almindelige og generelle regler, der har rod i basale hensynsafvejninger og 

argumentationsmønstre, og som gælder, så længe disse har relevans for det enkelte retsforhold.131 Derfor 

betragtes reglerne i eksempelvis Aftaleloven, der gælder for samtlige formueretlige kontraktforhold, 

som en del af obligationsrettens almindelige del, og derfor karakteriseres som en lex generalis i 

nærværende retsområde.132 Obligationsretten består ligeledes af den specielle del, der indeholder en 

række særregler for enkelte fordrings- og kontrakttyper. Disse betragtes som lex specialis, hvorfor de 

kun anvendes i særlige forhold.133 Der findes ikke en materiel lex specialis vedrørende IT-kontrakter, 

hvilket betyder, at der ikke findes særskilte specialitetsgrundsætninger på området. 

 

                                                      
128 Werlauff, Erik, Kontrakter, 4. Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2018, s. 37. 

129 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 586. 

130 Ibid., s. 587. 

131 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser. 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 19. 

132 Ibid. 

133 Ibid., s. 21. 
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I et scenarie, hvor parternes aftale ikke giver klarhed over parternes respektive ydelser, fastlægges dette 

ved brug af fortolkning. Fortolkning vedrører i kontraktretlig henseende en fastlæggelse af kontraktens 

meningsindhold. Løses problemet ikke ved fortolkning, må der foretages aftalesupplering.134  

 

Det juridiske risikobegreb beskrives i almindelighed, som situationen, hvor en part ikke kan rette krav 

mod medkontrahenten i anledning af en uforudset og tabsvoldende hændelse.135 Indlejret i dette 

generelle begreb, findes flere underliggende risikobegreber, hvor det med henblik på særligt 

misligholdelse, er relevant at behandle ydelsesrisikoen.136 I forhold til tjenesteydelser er det særligt svært 

at anvende ydelsesrisikoen, grundet uvisheden vedrørende, hvornår ydelsen egentlig er leveret 

fyldestgørende, hvorfor det er relevant for kontrakterne, som behandles i denne afhandling.  

 

Et andet vigtigt sted at sondre er mellem resultat- og indsatsforpligtelser. Denne sondring er relevant, 

da det vil indgå i vurderingen af, om misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende, og om ydelsen 

dermed er tilfredsstillende. En resultatforpligtelse foreligger, når selve resultatet er centralt, 

modsætningsvist til indsatsforpligtelse, hvor det er selve indsatsen, som er det centrale.137 Sondringen 

er relevant for IT-kontrakter, da der er en flydende grænse mellem begreberne,138 som også er gældende 

ved eksempelvis udviklingen af et nyt system. Modtager realkreditor ikke en tilfredsstillende ydelse, vil 

denne kunne påberåbe sig de relevante misligholdelsesbeføjelser, der følger af baggrundsretten.139 

 

Det er uundgåeligt, at der vil opstå behov for ændringer til kontrakterne løbende, hvorfor 

baggrundsretten får stor betydning for aftaleforholdet, da alt ikke kan reguleres ex ante.140 

Obligationsretten udgør regelgrundlaget, når parterne i forbindelse med en IT-kontrakt ikke har reguleret 

en given forpligtelse i kontrakten.141 Virksomheden kan dermed bruge baggrundsretten strategisk ved 

eksempelvis kontraktforhandlinger, da et forhold som baggrundsretten regulerer tilfredsstillende fra 

virksomhedens synsvinkel, er overflødigt at bruge tid på.142 Et grundigt kendskab til baggrundsretten 

gør virksomheden i stand til at prioritere, hvilke kontraktbestemmelser, der juridisk set er optimale at 

standardisere, individualisere eller helt undlade at indskrive i porteføljens kontrakter, baseret på et 

                                                      
134 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 19. ff. 

135 Ibid., s. 145. 

136 Ibid., s. 145. ff. 

137 Ibid., s. 43. 

138 Ibid., s. 45. ff. 

139 Ibid., s. 177. ff. 

140 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 677. 

141 Ibid., s. 588. 

142 Ibid., s. 631. 
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transaktionsomkostningsperspektiv. Det er vigtigt at virksomheden, i forlængelse af at forlade sig på 

baggrundsretten, overvejer fortolkningsrisikoen. Denne defineres som risikoen for, at en domstol eller 

voldgiftsret fortolker kontrakten på en anden måde end antaget ex ante. 

 

Som før nævnt bygger dansk ret på en udpræget partsautonomi og dermed et udgangspunkt om, at 

parterne frit allokerer risici mellem sig. Dog findes der i obligationsretten flere obligationsretlige regler, 

der har til formål at regulere situationer, hvor parterne grundet efterfølgende omstændigheder bærer en 

uforholdsmæssig stor byrde. Forudsætningslæren, Aftalelovens §36, Force Majeure, Nærmest til at 

bære risikoen har alle til formål helt eller delvist at lempe forpligtelserne for en part, hvorfor et 

indgående kendskab er essentielt for enhver virksomhed. Det næste afsnit har til formål at beskrive de 

nævnte obligationsretlige regler, der findes relevante i forhold til CPM. 

4.1.2.1 Forudsætningslæren 

Forudsætningslæren omhandler, hvad en part med rimelighed kan forvente, men ligeledes hvad en part 

med rimelighed forventes at gøre for at sikre værdier i et aftaleforhold.143 I denne afvejning tages 

udgangspunkt i kontraktens individuelle elementer samt parternes intentioner ved tidspunktet for 

kontraktindgåelsen. Der skelnes mellem to typer forudsætninger, der fører til, at aftalen bliver ophævet, 

herunder urigtige og bristede forudsætninger. Betegnelsen urigtige forudsætninger dækker over forhold, 

der forelå ved løftets afgivelse,144 mens bristede forudsætninger dækker over forhold, der indtræder 

senere.145  

 

Førend en løftegiver ikke bliver bundet ved sit løfte kræves det, at hans urigtige eller bristede 

forudsætning var bestemmende, kendelig og relevant.146 En forudsætning er bestemmende, såfremt 

løftegiveren ikke ville have afgivet løftet, hvis vedkommende ved afgivelsen havde været klar over 

forholdenes senere udvikling. Et eksempel er udviklingen af et nyt system, hvor samarbejdspartneren 

blev valgt på baggrund af, at denne kan integrere det til et eksisterende system. Betegnelsen væsentlig 

anvendes ligeledes undertiden i denne henseende.147 En forudsætning er kendelig for medkontrahenten, 

hvis vedkommende indså, eller burde, indse forudsætningen. Som hovedregel stilles krav til konkrete 

omstændigheder, der gør det muligt for medkontrahenten at indse den faktor, som motiverer løftegiveren 

til at afgive løftet. Dette gælder dog ikke for typeforudsætninger, altså forudsætninger, der er så 

                                                      
143 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 29. 

144 Madsen, Palle Bo & Lennart Lynge Andersen, Aftaler & mellemmænd. 6. Karnov Group Denmark A/S, 2012. s. 184 & 188. 

145 Ibid., s. 187-189. 

146 Ibid., s. 192-193. 

147 Ibid. 
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regelmæssigt knyttet til en vis slags aftaler, at de kan betragtes som en del af aftaletypen.148 Den sidste 

faktor, relevans, er et risikospørgsmål.149  

Et eksempel på forudsætningslærens relevans for nærværende afhandling, er i situationen, hvor en 

virksomhed ønsker at udvikle et nyt system. Virksomheden gør det klart, at det er bestemmende for 

udviklingen, at det kan integreres til et eksisterende system, den har. Dette er kendeligt for 

samarbejdspartneren, og yderst relevant. 

 

I praksis anvendes forudsætningslæren til at tilsidesætte forpligtelser eller gøre dem mindre byrdefulde, 

mens den sjældent er blevet brugt til at skærpe krav og forpligtelser.150 Herudover vil en domstol i 

praksis møde en part, der påberåber sig tilsidesættelse eller nedsættelse, som følge af 

forudsætningslæren, med en skepsis, såfremt vedkommende er professionel erhvervsdrivende.151 

4.1.2.2 Aftalelovens §36 

Når der redegøres for den obligationsretlige baggrundsret, herunder de regler som parterne må forlade 

sig på i tilfælde af manglende regulering i kontraktgrundlaget, er det relevant at belyse Aftalelovens 

§36, som har følgende ordlyd: 

 

Stk. 1. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være 

urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre 

Retshandler. 

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og 

senere indtrufne omstændigheder. 

 

Aftalelovens §36 spiller en rolle ved vurderingen af, hvorvidt kontraktuelle bestemmelser bør 

standardiseres eller individualiseres. Beslutningen om at standardisere en kontraktbestemmelser og 

dermed ikke koncipere bestemmelsen på ny i hver kontraktkoncipering, kan i værste fald medføre, at 

den pågældende bestemmelse tilsidesættes grundet dens byrdefulde og uproportionale karakter i henhold 

til ydelsen. Et eksempel er en ansvarsbegræningsklausul, der går langt ud over, hvad der må anses for 

at være rimeligt. Med Aftalelovens §36 er der risiko for, at en sådan bestemmelse tilsidesættes ved en 

domstol. Dette skyldes ikke mindst, at klausulen vil anses for at være urimelig, som er nøgleordet i 

Aftalelovens §36. Hertil skal knyttes, at det ikke kun er forholdene på tidspunktet for aftalens indgåelse, 

                                                      
148 Madsen, Palle Bo & Lennart Lynge Andersen, Aftaler & mellemmænd. 6. Karnov Group Denmark A/S, 2012. s. 192. 

149 Ibid., s. 193. 

150 Ibid., s. 196-197. 

151 Ibid., s. 190. 
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som skal tages i betragtning, men også aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder jf. 

bestemmelsens stk. 2. 

 

Særligt er parternes indbyrdes retsstilling af central betydning, når kontraktens rimelighed vurderes. Det 

interne magtforhold mellem kontraktparterne, og dermed hvorvidt den ene part indtager en overlegen 

retsstilling, vurderes ved kontraktindgåelsen.152 Dette hænder særligt når erhvervsdrivende anvender 

standardkontrakter og/eller standardbestemmelser, som skaber en ensidig fordel for den 

erhvervsdrivende ift. kontraktpartneren og, hvor den svage kontraktparts eneste mulighed er at acceptere 

standardbestemmelsen, såfremt denne ønsker at indgå i det kontraktuelle samarbejde. Hermed opstår en 

inkongruens i retsstillingen mellem kontrahenterne, som den stærke part drager fordel af i form af 

standardbetingelser som tilgodeser denne. Derfor spiller AFTL §36 en relevant rolle i en virksomheds 

overvejelser af hvorvidt den bør inkorporere standardiserede kontraktbestemmelser i 

kontraktgrundlaget, i og med kontrakten, helt eller delvist, kan ende med at tilsidesættes, da den vurderes 

at være urimelig i kontraktforholdet, da den ensidigt tilgodeser den stærke kontraktpart. Ved vurderingen 

af rimeligheden af standardbetingelsen er det særligt relevant at overveje, de økonomiske og 

risikomæssige konsekvenser, som den standardiserede bestemmelse kan påføre den svage part. AFTL 

§36 omtales ofte som en formueretlig generalklausul, og baserer sig på en rimelighedsnorm.153 

 

Anvendelsen af AFTL §36 er mere sjælden i kontraktforhold mellem to erhvervsdrivende, end mellem 

en erhvervsdrivende og en forbruger. Dette skyldes, at der i de fleste tilfælde, ved kontrakter mellem to 

erhvervsdrivende, foretages en vis grad af kontraktforhandling, hvorfor begge erhvervsdrivende har 

mulighed for at vurdere de økonomiske og risikomæssige konsekvenser ved kontraktindgåelsen. 

Magtforholdet er ofte ikke ulige i en sådan grad, at standardbestemmelser anses for værende urimelige, 

hvilket derimod i højere grad kan være tilfældet i et kontraktuelt samarbejde mellem en 

erhvervsdrivende og en forbruger. Anvendelsen af AFTL §36 er altså hyppigst set i kontraktforhold 

mellem to erhvervsdrivende og retsvirkningerne af AFTL §36 er derfor noget virksomheden skal tage 

med i sine overvejelser ved anvendelsen af standardbestemmelser, såfremt disse potentielt vurderes at 

være urimelige. Dog er det værd at nævne, at der generelt udvises tilbageholdenhed med anvendelsen 

af AFTL §36 på kontrakter mellem to erhvervsdrivende, når kontrakten har været genstand for 

forhandling mellem parterne. 

                                                      
152 Madsen, Palle Bo & Lennart Lynge Andersen, Aftaler & mellemmænd. 6. Karnov Group Denmark A/S, 2012. s. 222. 

153 Ibid., s. 201-202. 
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4.1.2.3 Force majeure 

I forlængelse af aftalers tilsidesættelse, under henholdsvis bristede forudsætninger og Aftalelovens §36, 

forekommer det nærliggende tilsvarende at drøfte situationer, hvor der indtræffer force majeure.  

Force majeure beskriver en situation, hvor en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol 

medfører, at en part ikke kan leve op til sine kontraktuelle forpligtelser. Modsat udgangspunktet, hvor 

manglende opfyldelse af en parts kontraktuelle forpligtelser medfører en ret for modparten, til at gøre 

misligholdelsesbeføjelser gældende, medfører force majeure ansvarsfrihed for den misligholdende part. 

 

Oftest vil parterne forsøge at afdække disse risici i kontrakten gennem en force majeure-klausul, som 

gør det muligt for kontrakten at tilpasse sig force-majeure begivenheder. Omfatter kontrakten imidlertid 

ikke en force-majeure klausul, må parterne forlade sig på baggrundsretten, som i tilfælde med force 

majeure afhænger af den pågældende jurisdiktion. I Danmark er force majeure en generel retsnorm. 

Dette betyder, at såfremt en kontrakt er underlagt dansk ret, er det muligt at påberåbe sig force majeure, 

selvom kontrakten ikke forholder sig konkret til dette. For at kunne gøre force majeure gældende, er det 

imidlertid en betingelse, at den pågældende begivenhed gør det umuligt for en part at opfylde sine 

kontraktuelle forpligtelser. Den part der ønsker at gøre force majeure gældende, er dermed underlagt en 

pligt til at forsøge at opfylde kontrakten efter bedste evne, uagtet den ekstra byrde der er forbundet 

hermed. Tilsvarende er det et krav, at den indtrådte force majeure-begivenhed ikke kunne forudses på 

tidspunktet for aftalens indgåelse. 

 

Force majeure er beslægtet med hardship, der omhandler situationen, hvor en aftaleforpligtelse bliver 

væsentligt mere byrdefuld for en aftalepart, end hvad der var muligt for denne at kunne forudse på 

aftaletidspunktet.154 Disse adskiller sig bl.a. ved, at det ved hardship ikke er fysisk umuligt at opfylde 

kontrakten. Ydermere er retsvirkningerne forskellige.155 I afsnit 4.2.1.2 benyttes hardshipklausulen som 

en proaktiv klausul, hvorfor denne behandles nærmere senere. 

4.1.2.4 Loyalitetesgrundsætningen 

Det primære formål med kontrakten, og fortolkningen heraf, er at angive retningslinjer for, hvorledes 

parternes rettigheder og pligter kan kvalificeres i forbindelse med opfyldelse af den indgåede aftale. 

Kontraktforholdet skaber dog, udover hovedforpligtelsen, normalt også en række biforpligtelser, 

herunder en forpligtelse til at handle loyalt. Loyalitetsgrundsætningen kvalificeres som en almindelig 

obligationsretlig grundsætning, der helt grundlæggende kan defineres som en vis pligt til at tage rimeligt 

                                                      
154 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015. s. 196. 

155 Ibid., s. 196. 
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hensyn til hinandens interesser156. Biforpligtelserne er ikke nødvendigvis fastsat i den enkelte aftale, 

men følger af kontraktsforholdets naturalia negotii. Forpligtelsen kan opfattes som et loyalitetskrav, der 

skal medtages både ved aftalefortolkning og -udfyldning, gældende både ved aftalens indgåelse, ved 

udøvelsen af en aftalt ret og ved opfyldelsen af den indgåede kontrakt.157 

 

På trods af, at loyalitetsforpligtelsen er defineret som en biforpligtelse, tillægges den stor betydning for 

aftaleforholdets udvikling og aftalens gyldighed. Tilsidesættelsen af loyalitetsforpligtelsen ved 

aftaleindgåelse kan medføre, at den pågældende aftale på et senere tidspunkt anses som ugyldig, hvilket 

kan sammenlignes med retsvirkningen af Aftalelovens §36. Derudover kan en tilsidesættelse af 

loyalitetsforpligtelsen være ansvarspådragende, hvorfor den tilsidesættende part kan blive pålagt et 

erstatningsansvar,158 ligesom en tilsidesættelse må “anses som et retsbrud, der kan udløse 

misligholdelsesbeføjelser ligesom enhver anden kontraktsretlig misligholdelse”.159 Betragtes 

tilsidesættelsen som værende væsentlig, vil aftalen som udgangspunkt kunne hæves.160 

 

Loyalitetsforpligtelsen er relevant fra et CPM-perspektiv i forhold til anvendelsen af proaktiv jura i 

afsnit 4.2.2, da det kan diskuteres, om det er nødvendigt at indskrive en pligt til loyalt samarbejde, eller 

om denne fra virksomhedens synsvinkel fremgår i en tilfredsstillende grad af baggrundsretten. 

4.1.2.5 Nærmest til at bære risikoen 

Risiko er en vigtig del af arbejdet med CPM, hvorfor det er relevant at behandle nærmest til at bære 

risikoen. Denne har til formål at kvalificere, hvem af parterne der er nærmest til at bære en given 

omkostning, ved eksempelvis en uklarhed i kontraktgrundlaget.161  

Retsfiguren er udviklet i retspraksis, og anvendes ofte i led med koncipistreglen, hvorfor den er relevant 

at være opmærksom på, ved udfærdigelsen af kontrakter. 

 

Nærmest til at bære risikoen er særligt interessant for de situationer, hvor en omstændighed ikke kan 

siges at overstige den bagatelgrænse, der må antages at være indlejret i AFTL §36. Nærmest til at bære 

risikoen kan dermed sidestilles med brugen af forudsætningslæren, AFTL §36 og force majeure, når 

analysen af, hvordan allokeringen af risikoen ved en efterfølgende omstændighed skal kvalificeres.162 

                                                      
156 Madsen, Palle Bo & Lennart Lynge Andersen, Aftaler & mellemmænd, 6. Karnov Group Denmark A/S, 2012, s. 413. 

157 Ibid., s. 413-414. 

158 Ibid., s. 415. 

159 Andersen, Mads Bryde and Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015. s. 69. 

160 Ibid., s. 70.  

161 Østergaard, Kim and Christian Frank Madsen, “Nærmest til at bære risikoen - en overset obligationsretlig grundsætning”, Juristen 
(2017), s. 35-43. 

162 Ibid., s. 36. 
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4.2 Juridiske faktorer 

Det er vigtigt for virksomheden at kende til de juridiske faktorer, som bør indgå i overvejelserne, når 

den rette balance mellem standardisering og individualisering af kontraktbestemmelser skal findes, samt 

at forstå betydningen af disse juridiske faktorer for konfigurationen af CPM. De relevante juridiske 

faktorer udledes og analyseres i nærværende kapitel. 

 

Jura opfattes traditionelt set som en disciplin, der har en reaktiv tilgang til problemløsning.163 Dette er 

en tankegang, som kontrakter til stadighed lider under, hvorfor de, som tidligere nævnt, har en tendens 

til ofte at blive placeret i skuffen, og først tages op, når en tvist opstår.164 En af årsagerne hertil er, at de 

færreste forstår indholdet af kontrakten, da den ofte er formuleret i et komplekst juridisk sprog, som de 

færreste, der anvender kontrakten til daglig, forstår.165 Samtidig med, at sproget ofte er komplekst, er 

mange kontrakter lange, hvilket øger kontraktens, og dermed porteføljens, kompleksitet. Erik Werlauff 

skriver om den lange kontrakt, at “... den alene ved sit omfang kan virke skræmmende på 

medkontrahenten og dreje kontraktforhandlingen over til at blive en akademisk diskussion mellem 

jurister i stedet for at tjene et erhvervsmæssigt formål”.166 Et opgør med den traditionelle juridiske 

opfattelse, der udelukkende fokuserer på kontrakter som et instrument for risikooverførsel mellem 

kontrahenterne, er vigtigt i CPM.167 Det rette CPM setup sigter efter, at kontraktporteføljen, og dermed 

kontrakterne, bruges som instrumenter til at skabe økonomisk værdi. Ligeledes skal den strukturelle og 

sproglige opbygning i højere grad gøre kontrakten mere overskuelig og let tilgængelig for de parter, der 

bruger kontrakten aktivt i deres arbejde.168 

4.2.1 Kontraktkoncipering og kontraktgrundlaget 

Med ovenstående udgangspunkt er det vigtigt at fastslå, at juraen selvfølgelig stadig har sin berettigelse 

i arbejdet med kontrakter. Lange kontrakter, vurderet ud fra antallet af sider, kan tjene et formål, eller 

være nødvendige, hvis der fx er tale om mange forskelligartede forpligtelser, som kontrakten skal tage 

højde for eller lignende. Er tilliden mellem de kontraherende parter tilmed lav, giver dette ligeledes 

anledning til en mere uddybende kontrakt, hvor flere risici søges afdækket.169 Den korte kontrakt kan 

                                                      
163 Sorsa, K., Proactive management and proactive business law, Turun Ammattikorkeakoulun, 2011. s. 114. 

164 Udsen, Henrik, IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 616. 

165 IACCM. “Most Negotiated Terms 2018.” Report. 2018. 

166 Werlauff, Erik, Kontrakter, 4. Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2018, s. 37. 

167 IACCM, Commercial & Contract Management, 2020, 29. oktober 2019. 

168 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 617. 
169 Werlauff, Erik. Kontrakter, 4. Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2018, s. 37. 
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potentielt betyde større juridisk usikkerhed, men have den fordel, at den forretningsmæssigt er mere 

overskuelig, og dermed nemmere at anvende for parterne.170  

 

Juridisk usikkerhed og risiko er sjældent positivt ladet. Det dækker over centrale juridiske 

problemstillinger, som tvivl vedrørende realydelsens omfang, rettigheder, misligholdelsesbeføjelser mv. 

Usikkerheden bunder ofte i en dårlig eller kompleks konciperet kontrakt. Et fokus i CPM er, at 

porteføljens kontrakter er konciperet på en strukturel og sproglig overskuelig måde, hvilket er særlig 

vigtigt ved IT-kontrakter.171 Begrebet juridisk risiko dækker normalt over situationen, som foreligger, 

når virksomheden ikke er i stand til at rette et krav mod sin medkontrahent, i forbindelse med et brud på 

det aftalte.172 I CPM arbejdes der med virksomhedens juridiske risikoprofil, dvs. graden af risiko, 

virksomheden finder optimal. I de situationer, hvor parterne bliver uenige om, hvordan kontrakten 

anvendes i forhold til det konkrete faktum, der er indtruffet ved en begivenhed ex post, må det antages 

at være forholdsvist let at udlede gældende ret, hvis kontrakten er udformet i klart sprog og 

baggrundsretten er klar. Den juridiske risiko, i form af fortolkningsrisikoen, anses i denne situation for 

at være lav. Modsætningsvist i situationer, hvor baggrundsretten er uklar og kontrakten dårligt 

konciperet, er det usikkert, hvilket resultat en domstol, eller voldgiftsret, kommer frem til. I denne 

situation antages den juridiske risiko og usikkerhed at være høj, da parterne ex ante ikke kan forudsige 

gældende ret. I forlængelse af dette er det en juridisk risiko at forlade sig på baggrundsretten, da 

virksomheden ikke kan forudsige baggrundsrettens udviklingstrin, hvilket taler for at regulere områder 

i kontraktgrundlaget, hvor baggrundsretten er mangelfuld. 

 

Et juridisk hensyn er altid, om virksomheden ex ante er i stand til at udlede sin retsposition. Ud fra 

retspositionen kan virksomheden om nødvendigt indkalkulere omkostninger og risici, og således 

pulverisere ex post uventede tab.173 Juridisk risiko i CPM bunder i kalkulerede risici, som virksomheden 

tager for at opnå en given økonomisk gevinst. Det anskues som et aktivt til- eller fravalg at regulere 

bestemmelser i porteføljens kontrakter. Dette adskiller sig fra den juridiske usikkerhed, hvor 

virksomheden ikke bevidst undlader at regulere kontraktforhold. Det antages for nærværende, at CPM 

som værktøj i arbejdet med udarbejdelsen af kontrakter, fjerner den juridiske usikkerhed. Således er det 

antaget i nærværende afhandling, at over- og underregulering af bestemmelser, ikke skyldes dårlig 

koncipering, uklarheder eller glemsel. Det antages, at kontrakterne er konciperet præcist og klart, og 

                                                      
170 Ibid., s. 37. 

171 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 617. 

172 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015. s. 145. 

173 Ibid., s. 30. 
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enhver over- eller underreguleret bestemmelse er et aktivt fra- eller tilvalg. Der eksisterer således 

udelukkende kalkuleret juridisk risiko på tværs af kontraktporteføljen. 

4.2.1.1 Juridisk forudsigelighed 

Til brug for vurderingen af den juridiske risiko i forbindelse med CPM, vil denne gennem afhandlingen 

behandles under udtrykket juridisk forudsigelighed. Den juridiske forudsigelighed kan først og 

fremmest defineres, som muligheden for, og evnen til, at forudsige gældende ret. 

I tilfældet, hvor virksomheden vælger ikke at regulere et forhold, er det centralt i den forbindelse at 

analysere baggrundsretten. Er baggrundsretten velbeskrevet inden for et givent område, vil den juridiske 

forudsigelighed umiddelbart være høj, da det herved må antages at være lettere at forudsige gældende 

ret. Hvis baggrundsretten derimod er mangelfuld på et givent område, eksempelvis i det tilfælde, hvor 

der foreligger begrænset retspraksis, må den juridiske forudsigelighed antages at være lav, da det 

umiddelbart er svært at udlede gældende ret. Det er op til en domstol eller voldgiftsret at vurdere 

udfaldet, som beskrevet ovenfor. Dette understreger vigtigheden af, at virksomheden har et grundigt 

kendskab til baggrundsretten, når den skal udlede, hvilke kontraktbestemmelser der henholdsvis skal 

standardiseres og individualiseres. Det er vigtigt at notere, at denne beslutning også i høj grad beror på 

en økonomisk vurdering. Dette behandles samlet i kapitel 7. 

 

Den juridiske forudsigelighed afhænger ikke alene af baggrundsretten. Virksomheden kan øge den 

juridiske forudsigelighed ved grundigt at regulere og indføre bestemmelser i kontrakten, hvor 

baggrundsretten er mangelfuld. Dette sker ved en regulering af kontraktbestemmelserne, så de 

udfærdiges med udgangspunkt i det konkrete kontraktforholds karakteristika, og dermed tager højde for 

den kompleksitet, som eksisterer i kontraktforholdet. Det kan eksempelvis være indførelsen af en 

afhjælpningspligt i kontraktgrundlaget fra realdebitors side, hvis dette skønnes nødvendigt. På denne 

måde mitigeres den juridiske risiko. 

 

Den juridiske forudsigelighed afhænger også af ydelsens kompleksitet. Kompleksiteten påvirker 

sandsynligheden for, om virksomheden ex ante er i stand til at regulere kontrakten optimalt i forhold til 

efterfølgende omstændigheder. En fuldkommen juridisk forudsigelighed betyder, at der ex ante er 

udfærdiget en kontrakt i den forstand, at alle identificerbare omstændigheder er reguleret i 

kontraktgrundlaget. Omvendt, hvis der ikke er taget stilling til et eneste juridisk forhold i kontrakten, vil 

forudsigeligheden alene bero på baggrundsretten, og hvor tydelig denne er inden for det givne område, 

hvorfor den juridiske forudsigelighed ikke nødvendigvis er lav. I denne afhandling opereres med 

graderne høj og lav juridisk forudsigelighed. En fuldkommen juridisk forudsigelighed er utopisk i 

praksis. Der arbejdes derfor med en høj juridisk forudsigelighed, som medfører, at virksomheden i 

højere grad har mulighed for at udlede gældende ret. 
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Et kontraktforhold baseret på standardiserede kontraktbestemmelser er ikke i sig selv et udtryk for, om 

der eksisterer høj eller lav juridisk forudsigelighed. Graden af forudsigelighed, der følger af de 

standardiserede kontraktbestemmelser, afhænger eksempelvis af ydelsens kompleksitet herunder bl.a. 

kontrakttypens karakteristika. Standardiserede kontraktbestemmelser udfærdiget med målet om at 

regulere ydelser, som er sammenlignelige, har umiddelbart en høj juridisk forudsigelighed. Det kræves, 

at de standardiserede bestemmelser regulerer forholdet tilstrækkeligt samt, at baggrundsretten er klar på 

eventuelle punkter, som ikke reguleres i kontrakten. Bruges simple standardiserede bestemmelser 

omvendt på komplekse kontraktforhold eller komplekse standardiserede bestemmelser på simple 

kontraktforhold, er situationen en anden. At standardiserede kontraktbestemmelser i sin form ikke er 

blevet udfærdiget med udgangspunkt i den specifikke situation, og dermed er upræcis, og potentielt 

over- eller underregulerer aftaleforholdet, vil medføre en lavere juridisk forudsigelighed. En af 

årsagerne hertil er, at kontraktforholdene, som standardbestemmelserne dækker over, ikke er 

tilstrækkeligt sammenlignelige. En overregulering af et ellers simpelt juridisk forhold, kan medføre en 

overkomplicering af reguleringen af forholdet, hvorfor virksomheden kan ende med en lavere juridisk 

forudsigelighed. Den norske dom om SVV og IBM174 er interessant i forlængelse af dette. Dommen 

illustrerer bl.a. vigtigheden af at finde den rette balance mellem standardisering og individualisering. 

Kontrakten, parterne havde indgået, byggede på standardkontrakten PS 2000, en norsk pendant til 

K02,175 som anfægtes for ikke at have været tilstrækkelig, med hensyn til at regulere parternes 

forpligtelser. Dette taler for, at flere kontraktbestemmelser bør have haft en højere grad af 

individualisering, for at kunne øge den juridiske forudsigelighed. Dommen illustrerer yderligere den 

høje kompleksitet, der ofte forekommer ved udvikling, implementering og drift af IT-systemer. Det 

afspejles i kontraktens kompleksitet, som juridisk set taler for en individualisering af 

kontraktbestemmelser. 

 

I et optimalt CPM setup er en mindre juridisk forudsigelighed ensbetydende med en kalkuleret risiko, 

som virksomheden foretager sig. Når en mindre juridisk forudsigelighed skabes bevidst, er det med 

formålet om at opnå økonomiske fordele, eksempelvis i form af lavere transaktionsomkostninger eller 

ved at skabe rammerne for innovation. 

                                                      
174 Se Bilag 1. 

175 Digitaliseringsstyrelsen, K02 Standardkontrakt for længerevarende it-projekter, 2020. 
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4.2.1.2 Juridisk fleksibilitet 

Den klassiske juridiske tilgang til konciperingen af kontraktbestemmelser er, at enhver regel angiver et 

retsfaktum og en retsfølge.176 Denne tilgang sammenholdt med, at juraen traditionelt set fokuserer på 

kontrakter som et instrument for risikooverførsel mellem kontrahenterne,177 giver sjældent den 

fleksibilitet i kontrakten, der kan være nødvendig for at facilitere yderligere værdiskabelse. I forlængelse 

af dette introduceres begrebet juridisk fleksibilitet. Begrebet skal ses i forlængelse af den juridiske 

forudsigelighed som et begreb, der dækker over de situationer, hvor den kalkulerede risiko foretages 

med en forventning om yderligere værdiskabelse, ved at gå på kompromis med den juridiske 

forudsigelighed. 

 

Den lavere juridiske forudsigelighed kan potentielt mitigeres, eksempelvis ved brugen af proaktive 

klausuler i kontraktgrundlaget. Proaktive klausuler forsøger at foregribe og aktivt fremme, formålet med 

samarbejdet, samtidig med at risici og tvister søges undgået.178 Eksempler på proaktive klausuler er 

hardship- og gevinstklausuler. Indførelsen af en hardshipklausul betyder, at kontrahenterne forpligter 

sig til at genforhandle dele af kontrakten, der ex post, er blevet mere omkostningsfulde end 

kontrahenterne havde vurderet ex ante.179 Eksempelvis ved at virksomhederne deler omkostningerne til 

udviklingen af et nyt system, som ex ante var vurderet til en uforholdsmæssig lav pris at udvikle. Et 

andet eksempel på en proaktiv klausul er en gevinstklausul. Dennes formål er at medvirke til at 

økonomiske muligheder, der ikke var omfattet af kontraktgrundlaget ex ante, bliver realiseret, da 

parterne forpligter sig til at genforhandle.180 

 

En efterfølgende omstændighed kan subsumeres, hvis den ikke allerede er indeholdt i kontrakten.181 

Formålet med disse klausuler er at opfange situationer, som virksomheden ikke ex ante, eksplicit har 

skrevet ind i kontrakten. Derfor kan de yderligere økonomiske risici for kontraktpartnerne mitigeres. 

Dog findes der på nuværende tidspunkt begrænset retspraksis inden for brugen hardshipklausuler, 

hvilket virksomheden skal have med i vurderingen, hvis den indfører hardshipklausuler i 

                                                      
176 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 615. 

177 IACCM, Commercial & Contract Management 2020, 29. oktober. 

178 Østergaard, Kim. »Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel på hvorledes den 
erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter og dermed den retsdogmatiske forskning og 
empiri«, Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(146) (2014): 3-24., s. 9. 

179 Østergaard, Kim, »Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler som 
kontraktjusteringsmekanismer«. Mortensen, O., H.V. Godsk Pedersen og J. Dahlberg-Larsen. Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten 
Schaumburg-Müller. DJØF Forlag, 2016. 435-449. s. 441. f. 

180 Ibid., s. 447. f. 

181 Ibid., s. 437. 
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kontrakterne.182 183 Det er derfor tvivlsomt, hvorledes den juridiske forudsigelighed falder eller stiger 

ved indførelsen af en hardshipklausul. Det bemærkes at hardship- og gevinstklasuler med fordel kan 

kombineres,184 men dog behandles adskilt i denne afhandling. I forlængelse af nærværende afsnit noteres 

det, at en bestemmelse vedrørende konventionalbod umiddelbart anses for en reaktiv klausul. 

 

Relevansen bag brugen af proaktive klausuler i det kontraktuelle arbejde opstår, når realydelsen og de 

økonomiske konsekvenser heraf, ex ante er svære at definere. Klausulerne kan skabe den fornødne 

fleksibilitet i kontraktgrundlaget for realdebitor, fx til udvikling af nye applikationer, uden at dennes 

risici nødvendigvis forøges, samtidig med at virksomheden selv mitigerer de kalkulerede risici, den 

ellers ville have påtaget sig. Brugen af proaktive klausuler er en måde, hvorpå juraen kan tilpasse sig, 

for ikke at blive en hindring for forretningen, men i stedet fungere som en katalysator. Er der således 

tale om en virksomhed, som ønsker teknologisk forbedring, da den befinder sig på et marked, hvor det 

er nødvendigt for at følge trop med konkurrenterne, er dette vigtigt. Et eksempel er en virksomhed, der 

befinder sig i finanssektoren, som har brug for at forny sig, for stadig at være profitabel. Virksomheden 

indgår en udviklingskontrakt med en IT-virksomhed, der udvikler et nyt system. Virksomheden er ex 

ante ikke i stand til at definere realydelsen fuldkommen, da den ønsker samarbejdet løbende, giver 

grobund for udviklingen af nye applikationer. Virksomheden der har ydelsesrisikoen, realdebitor, vil 

kun være villig til at forsøge at udvikle nye applikationer, såfremt den rette fleksibilitet følger af 

kontrakten, og således tillader denne nyskabelse. Alt andet lige, vil ydelsesrisikoen minimeres, hvis 

kontraktgrundlaget indeholder en vis fleksibilitet, så realdebitor ikke risikerer at misligholde 

kontraktforholdet. 

Anerkendes behovet for juridisk fleksibilitet i et kontraktforhold ikke, kan det potentielt få store 

økonomiske konsekvenser, hvilket kan eksemplificeres med dommen om det norske Vegvesen.185 

Dommen illustrerer konsekvenserne ved ikke at have inkorporeret fleksibilitet i både kontraktgrundlaget 

og håndteringen af kontrakten i forhold til ydelsens kompleksitet. 

 

Juridisk fleksibilitet er således ikke en faktor, som kontraktgrundlaget altid bør indeholde og ligeledes 

er det vigtigt at pointere, at der godt kan inkorporeres fleksibilitet i kontraktgrundlaget uden brug af 

proaktive klausuler. Om juridisk fleksibilitet er nødvendigt for virksomheden, beror på en konkret 

                                                      
182 Østergaard, Kim, & Petersen, Bent, (2020), The application of hardship and gain provisions in strategic contracting, Journal of Strategic 
Contracting and Negotiation, s. 14. 

183 Østergaard, Kim. »Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler som 
kontraktjusteringsmekanismer«, Mortensen, O., H.V. Godsk Pedersen og J. Dahlberg-Larsen. Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten 
Schaumburg-Müller. DJØF Forlag, 2016. 435-449. s. 441. f. 

184 Petersen, Bent and Kim Østergaard. “The application of hardship and gain provisions in strategic contracting.” Journal of Strategic 
Contracting and Negotiation (2020), s. 14. 

185 Se Bilag 1. 
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vurdering, der skal foretages i konfigurationen af virksomhedens CPM. Det er i denne vurdering vigtigt 

at have kontrakttypernes enkelte karakteristika med i overvejelserne, da juridisk fleksibilitet som 

udgangspunkt er mere nødvendigt i en udviklingskontrakt sammenlignet med en 

vedligeholdelseskontrakt. 

 

Den juridiske forudsigelighed og den juridiske fleksibilitet kan umiddelbart anses som to modstridende 

poler. I det tilfælde, hvor en kontraktbestemmelses juridiske fleksibilitet øges, vil den den juridiske 

forudsigelighed i relation til den pågældende bestemmelse umiddelbart mindskes.186 Virksomhedens 

juridiske risikoprofil afspejles i graden af juridisk forudsigelighed virksomheden ønsker, at 

kontraktporteføljen indeholder, mens forretningens behov for nyskabelse afspejles i behovet for juridisk 

fleksibilitet. Det vigtigste er, at virksomheden ved konfigurationen af CPM overvejer sin risikoprofil, så 

kontraktens kompleksitet juridisk set ikke bliver højere end strengt nødvendigt.187 Vigtigt er det 

ligeledes, at juraen anskues som et værktøj, og ikke en begrænsning for virksomhedens vækst. Hvordan 

dette lader sig gøre, beskrives i næste afsnit. 

4.2.2 Understøttelse af kontraktgrundlag 

Forrige afsnit omhandlede balancen mellem juridisk forudsigelighed og fleksibilitet, der er en central 

overvejelse ex ante ved udfærdigelsen af kontrakten, når balancen mellem individualisering og 

standardisering skal findes. Et andet vigtigt element er, at kontraktgrundlaget afspejler og understøtter 

måden, hvorpå virksomheden ønsker at kontrahere på. 

 

I medfør af dette er det relevant at overveje, hvordan porteføljens kontrakter udfærdiges i forhold til at 

understøtte den ønskede styring ex post. Et helt grundlæggende formål ved kontrakter er at støtte og 

guide adfærd. Kontrakter anvendes til at definere, hvad der er acceptabel og uacceptabel adfærd.188 Som 

tidligere nævnt opfattes jura traditionelt set som en disciplin, der har en reaktiv tilgang til 

problemløsning. En vigtig note hertil er, at en reaktiv og konventionel tilgang godt kan være den 

optimale understøttelse til styringen af kontraktporteføljen i nogle henseender.189190 Dog er det med 

afhandlingens udgangspunkt i IT-kontraktporteføljen, meningsfuldt at se på, hvordan juraen i andre 

sammenhænge kan benyttes som en katalysator for yderligere værdiskabelse. Det er derfor relevant at 

beskrive den proaktive jura, der anses som et supplement til det traditionelle reaktive og bagudrettede 

                                                      
186 Udsen, Henrik. IT-ret, 4, Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. 624. 

187 Werlauff, Erik, Kontrakter. 4. Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2018, s. 37. 

188 Sorsa, K., Proactive management and proactive business law. Turun Ammattikorkeakoulun, 2011. s. 113. 

189 Østergaard, Kim & Bent Petersen. “Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting.” Journal of 
Business and Industrial Marketing (2018), s. 265-276. 

190 Sorsa, K., Proactive management and proactive business law, Turun Ammattikorkeakoulun, 2011, s. 114  
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juridiske arbejde. Proaktivitet opfordrer til handling og et ex ante fokus lægges på potentielle fremtidige 

omstændigheder allerede ved kontraktens koncipering. 

 

Centralt i den proaktive jura er udviklingen af koncepter og værktøjer, som eksempelvis proaktive 

klausuler, der bruges til at drive yderligere værdiskabelse mellem kontraherende parter. Disse værktøjer 

indebærer bl.a. kontrakter, der giver incitament til den ønskede adfærd, der muliggør selvregulering, er 

agile og indeholder mekanismer for tvistløsning samt muliggør en større deling af viden i samarbejdet 

parterne imellem.191 Den proaktive juras fundament bygger på den præventive jura, som fortsat er central 

i det juridiske virke.192 Det betyder, at proaktiv jura indeholder de basale dele af den normale, præventive 

jura, herunder præventive forhold, der forhindrer uønsket adfærd, samt afholder problemer og risici fra 

at blive en realitet. Den proaktive jura tilføjer en fremmende dimension, hvor indholdet af kontrakterne 

har til formål at fremme og belønne god og ønskværdig opførsel. Med andre ord har den præventive jura 

til formål at undgå problemer, mens den proaktive jura derudover også fremmer autonomi og 

værdiskabelse.193 Hensigten med den proaktive  jura er at opnå de ønskede formål, samt at balancere 

risiko og risikopræmien, mens den præventive jura primært har til hensigt at undgå tvister, styre risiko 

og minimere omkostninger samt tab.194 Samlet set kan den proaktive jura betragtes som et værktøj til at 

skabe succesfulde relationer mellem kontraherende parter, hvor dette er optimalt for virksomheden.  

I forholdene anvendes juraen som løftestang for værdiskabelsen ved at imødegå konflikter, fremme 

ønskværdig adfærd og foreskrive løsninger ex ante.195 

 

En anvendelse af proaktiv jura er en vigtig faktor til at understøtte virksomhedens mulige behov for 

fleksibilitet i kontrakten. Proaktiv jura er således et redskab til at fastholde en høj juridisk 

forudsigelighed i kontrakten, da den potentielt rummer efterfølgende omstændigheder mere optimalt. Et 

eksempel på dette er ved brugen af hardshipklausuler. Den proaktive jura gør det muligt for 

virksomheden at opnå yderligere værdiskabelse, der går ud over kontraktens værdi, herunder bl.a. 

skabelse af innovation. 

 

Det er vigtigt, at virksomheden i sin konfiguration af CPM tager stilling til, hvordan den optimalt 

kontraherer med sine medkontrahenter. Vil virksomheden have en proaktiv og strategisk tilgang? Eller 

er det optimalt at være reaktiv og konventionel i sin tilgang? Dette kommer bl.a. an på 

                                                      
191 Sorsa, K., Proactive management and proactive business law, Turun Ammattikorkeakoulun, 2011, s. 115. 

192 Ibid. 

193 Ibid., s. 120-121. 

194 Ibid., s. 122. 

195 Berger-Walliser, G. & Kim Østergaard, Proactive Law in a Business Environment, DJØF Publishing, 2012, s. 16. 
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kontraktporteføljens karakteristika. Består kontraktporteføljen primært af komplekse 

udviklingskontrakter, er en mere strategisk og proaktiv tilgang til kontraheringen med sine aftalepartnere 

umiddelbart en fordel, grundet denne kontrakttypes karakteristika. Består porteføljen hovedsageligt af 

simple vedligeholdelseskontrakter, er en mere konventionel og reaktiv tilgang til sine medkontrahenter 

umiddelbart mere optimal. Den optimale balance mellem brugen af reaktive og proaktive klausuler 

styres af kontrakttyperne, og deres karakteristika samt de bagvedliggende kontraktmæssige forhold og 

ydelsens kompleksitet. Spørgsmålet er, hvordan dette i lyset af baggrundsretten, designes i forhold til 

individualisering og standardisering af kontraktbestemmelser. Hvilken tilgang der optimalt understøtter 

kontraktgrundlaget, beror på en konkret vurdering, ud fra den virkelighed virksomheden befinder sig i. 
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5 Økonomisk perspektiv på Contract Portfolio 
Management 

5.1 Transaktionsomkostninger ved Contract Portfolio Management 

I de forrige kapitler er begrebet CPM blevet defineret, og det er ligeledes blevet uddybet, hvordan en 

virksomhed kan arbejde med sin kontraktportefølje fra et juridisk perspektiv. I det følgende afsnit ønskes 

transaktionsomkostningerne i forbindelse med CPM uddybet. Afsnittet tager udgangspunkt i en mere 

økonomisk vinkel på afhandlingens problemformulering. Det beskrives, hvordan virksomheden, med 

afsæt i transaktionsomkostningsteorien, kan vurdere, hvorledes det er optimalt at hæve 

transaktionsomkostningerne, mod til gengæld at øge kontraktporteføljens komplethed. Komplethed er 

et centralt begreb i anvendelsen af transaktionsomkostningsteorien. Det beskriver i hvor høj grad 

forholdene omkring transaktionen er reguleret i kontraktgrundlaget. En komplet kontrakt er da en 

kontrakt, som tager stilling til alle tænkelige fremtidige hensyn. Der er dermed ingen uforudsete 

eventualiteter, og alt er skrevet ind i kontrakten.196 Det er en utopisk situation, da parterne ikke ved 

kontraktkonciperingen kan anticipere alle fremtidige hændelser, som potentielt kan påvirke kontrakten 

og forholdene herved.197 Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem kompletheden og 

den juridiske forudsigelighed, da en komplet kontrakt ikke nødvendigvis skaber høj forudsigelighed. 

Under samme argumentation som ved den juridiske forudsigelighed, vil denne afhandling operere med 

et enten højt eller lavt niveau af komplethed. Afvejningen af hensynene mellem opnåelsen af lave 

transaktionsomkostninger og kontraktuel komplethed sker, med udgangspunkt i kontraktporteføljens 

karakteristika, og dernæst ud fra den enkelte kontrakt. Virksomheden kan da anvende 

transaktionsomkostningsteorien som indikator for, hvordan dens begrænsede ressourcer allokeres 

optimalt. I denne sammenhæng fungerer transaktionsomkostningerne som et ressourcestyringsværktøj. 

Som nævnt i projektets afsnit 1.5.2 om økonomisk metode, anvendes Williamsons 

transaktionsomkostningsteori som en hybrid, da den ikke oprindeligt er tiltænkt arbejdet med hele 

kontraktporteføljen. 

 

Ifølge Williamson medfører den asymmetriske information, der hersker mellem to parter, at de ikke kan 

formulere og koncipere en fuldstændig komplet kontrakt. Williamson mente, at 

informationsasymmetrien, som han anså som værende en transaktionsomkostning, dannede et 

motivationsgrundlag for virksomheders valg om at integrere vertikalt.198 Senere har denne teori dog 

                                                      
196 Hart, Oliver, “Incomplete Contracts and Control.” American Economic Review (2017), s. 1731-1752. 

197 Hart, Oliver & John Moore. “Property rights and the nature of the firm.” Journal of political economy (1990), s. 1122. 

198 Das, T., Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances), Information Age Publishing, 2014. s. 118. 
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også fundet anvendelse på hybride organisationsformer, herunder interorganisatoriske samarbejder. 

Selvom to kontraherende parter ikke kan indgå en fuldstændig komplet kontrakt, kan de sammen 

reducere den usikkerhed, som samarbejdet medfører. Det er vigtigt at bemærke, at en fuldstændig 

komplet kontrakt i dette henseende er defineret, som en kontrakt, der regulerer alle tænkelige scenarier 

og ikke tillader nogen usikkerhed ved hverken kontraktindgåelse, levering eller ved efterfølgende 

omstændigheder. For forståelsen af det følgende, er det vigtigt at pointere, at standardiserede 

kontraktbestemmelser ikke nødvendigvis er komplette. 

5.1.1 Teoretisk udgangspunkt 

Transaktionsomkostningerne, og dermed også behovet for kontraktuel komplethed, afhænger bl.a. af tre 

faktorer, der påvirker omfanget af den givne transaktion. Disse er i) transaktionsspecifikke investeringer, 

ii) frekvens og iii) usikkerhed. Dette skyldes, at disse faktorer påvirker kontraktens kompleksitet.199  

5.1.1.1 Transaktionsspecifikke investeringer 

Transaktionsspecifikke investeringer identificerer graden, hvormed en eller flere af parterne har 

investeret specifikt i tilpasningen, eller forbedringen, af den givne transaktion. Det betyder, at denne 

faktor afspejler graden, hvormed et givent aktiv er mere værd i den givne transaktion sammenlignet med 

den næstbedste transaktion. Der er altså tale om en optimal allokering af ressourcer. Der skelnes mellem 

flere former for investeringer. Eksempelvis kan investeres i menneskelige aktiver, herunder 

medarbejdere med specialiseret uddannelse, kompetencer og erfaring, mens der samtidig også kan 

investeres i fysiske aktiver.200 Udgangspunktet for denne teori er, at en transaktion, der kræver 

specifikke investeringer, alt andet lige også medfører en stigning i virksomhedens 

transaktionsomkostninger. Når en kontraktpartner vælger at foretage en aktivspecifik investering i en 

transaktion, er det med forventningen om, at det som minimum gør, at kontraktværdien realiseres, og 

ofte med forventningen om at opnå en yderligere værdiskabelse fra kontrakten. Den aktivspecifikke 

investering kan karakteriseres som en “sunk cost”, altså en omkostning som virksomhederne ikke får 

tilbage, når kontraktforholdet ophører. Der foreligger således en risiko for den, eller de kontraktpartnere, 

der vælger at investere specifikt i den givne transaktion. Dette stiller høje krav til kontraktgrundlaget, 

især i tilfælde hvor usikkerheden ligeledes er høj. Ved en høj grad af transaktionsspecifikke 

investeringer udsættes den investerende part potentielt for ex-post opportunistisk adfærd fra den 

modstående part, og samtidig kan dette medføre højere transaktionsomkostninger ved senere 

genforhandling.201 

                                                      
199 Das, T., Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances), Information Age Publishing, 2014, s. 118-119. 

200 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi. 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
1997, s. 214-216. 

201 Das, T., Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances). Information Age Publishing, 2014, s. 118. 
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I forbindelse med IT-kontraktporteføljen er det relevant at fremhæve behovet for transaktionsspecifikke 

investeringer bl.a. i forbindelse med komplekse udviklingskontrakter. Som beskrevet tidligere i afsnit 

3.2.1 eksisterer den ønskede ydelse ikke ved kontraktindgåelsen, hvilket som udgangspunkt stiller krav 

til transaktionsspecifikke investeringer i forbindelse med udviklingen, men ligeledes også i forbindelse 

med leveringen og implementeringen af ydelsen. Valget mellem et unikt system og en prøvet løsning 

påvirker, ligeledes behovet for transaktionsspecifikke investeringer i forbindelse med både drifts- og 

vedligeholdelseskontrakter. Det kan udledes, at der i forbindelse med vedligeholdelseskontrakter, ikke 

i ligeså høj grad er behov for transaktionsspecifikke investeringer, som ved udviklingskontrakter. Når 

behovet for transaktionsspecifikke investeringer ikke foreligger i lige så høj grad, mindskes 

kompleksiteten af kontrakten, hvilket umiddelbart gør standardisering optimalt. Behovet for 

transaktionsspecifikke investeringer påvirker graden, hvormed det er optimalt at standardisere eller 

individualisere kontraktbestemmelser. 

5.1.1.2 Frekvens 

Den anden faktor, frekvensen, relaterer sig til intensiteten af indgåede, sammenlignelige kontrakter. 

Frekvensen kan anses som et mål for den læring virksomheden udleder, ved gentagne indgåelser og 

håndtering af sammenlignelige kontrakter, og som den kan anvende på fremtidige kontraktforhold.202 

Derfor følger lavere gennemsnitlige transaktionsomkostninger pr. kontrakt af en højere frekvens af 

transaktioner, som følge af et udvidet kendskab, og evnen til at koncipere mere optimale kontrakter.203 

Det betyder, at virksomheden på porteføljeniveau kan drage fordel af at have konciperet mange 

kontrakter, og dermed koncipere mere optimale kontrakter, i de tilfælde, hvor kontrakterne er ens eller 

i høj grad minder om hinanden. Består en kontrakt portefølje derfor af mange ens eller sammenlignelige 

kontrakter, kan virksomheden drage fordel heraf. Det er således muligt for virksomheden at opnå en stor 

konsistens i styringen af dets kontraktportefølje. Omvendt vil den overførbare læring være lavere ved 

porteføljer bestående af forskelligartede kontrakter, fx komplekse udviklingskontrakter. 

5.1.1.3 Usikkerhed 

Den sidste faktor er graden af usikkerhed i omgivelserne, som en transaktion gennemføres under. Denne 

usikkerhed beskrives som risikoen for opståelsen af et fremtidigt økonomisk tab og inefficiens, og 

påvirker således behovet for kontraktuel komplethed. Den skal ikke forveksles med den juridiske 

usikkerhed. Usikkerheden kan deles op i to kategorier: den situationsbetingede- og adfærdsmæssige 

usikkerhed. Den situationsbetingede usikkerhed dækker over den usikkerhed, der opstår i situationen, 

                                                      
202 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi. 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
1997, s. 214-216. 
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hvor der eksisterer mange, forskellige handlingsalternativer eller såfremt arten af disse er ukendt for 

beslutningstageren. Dette kan overføres til IT-kontrakter, hvor den hastende udvikling, gør det umuligt 

for kontrahenterne at forudsige alle tænkelige scenarier, der kan opstå ex post, hvorfor denne overvejelse 

er meget aktuel. Omvendt, dækker adfærdsmæssig usikkerhed over den usikkerhed, der opstår i 

kontraktforhold med flere aktører. I en sådan situation eksisterer en usikkerhed med hensyn til, hvilke 

beslutninger andre aktører i kontraktforholdet træffer. Den adfærdsmæssige usikkerhed er i høj grad 

påvirket af parternes begrænsede rationalitet, da dette medfører en risiko for, at den modstående part 

handler opportunistisk.204 Er en transaktion karakteriseret ved høj usikkerhed, vil det som udgangspunkt 

være optimalt for virksomheden at anvende ressourcer, og dermed øge sine transaktionsomkostninger, 

med henblik på at styre usikkerheden, og dermed opnå større juridisk forudsigelighed. Der foreligger 

således en korrelation mellem usikkerheden bag, og kompleksiteten ved, kontraktforholdet. 

 

Der kan være store usikkerheder i arbejdet med en kontraktportefølje, som en virksomhed skal være 

opmærksom på. Virksomheders forretning er i høj grad digitaliseret, og bygger dermed på en 

bagvedliggende IT-infrastruktur. Det betyder, at drift og vedligeholdelse af store vigtige systemer er en 

yderst essentiel og kritisk opgave. På den ene side kan et defekt system medføre store tab for kunden, 

mens det kan medføre betydelig bod for leverandøren. Også i forbindelse med udviklingen af nye 

systemer, skal virksomheden overveje risikoen. Ved at udvikle et nyt system, hvilket er en større 

investering, vælger virksomheden en bestemt løsning eller strategi. Dette giver anledning til flere 

usikkerheder. For det første, skal det nyudviklede system udvikles på en sådan måde, at det ikke bliver 

forældet hurtigt, og det kan følge med i den teknologiske udvikling. Det er kritisk, hvis en virksomhed 

investerer et større beløb i udviklingen af et nyt IT-system, der allerede inden implementeringen er 

opbygget af forældet teknologi. Herudover, udsætter virksomheden sig selv for risici ved lade andre 

udvikle et produkt fra bunden. Om dette bliver en succes, afhænger i høj grad af kommunikationen 

mellem parterne, og virksomheden er således meget afhængig af den anden part, hvilket øger den 

adfærdsmæssige usikkerhed. Omvendt gælder for vedligeholdelseskontrakterne, at disse bærer præg af 

mindre usikkerhed, da realydelsen er nemmere at definere. 

5.1.2 Transaktionsomkostninger i kontraktarbejdet 

Transaktionsomkostninger i forbindelse med arbejdet med kontrakter, opstår på flere forskellige 

tidspunkter i forløbet, og som resultat af flere forskellige forhold. Således kan 

transaktionsomkostningerne tidsmæssigt inddeles i ex ante og ex post. Endvidere kan 

                                                      
204 Knudsen, C. Økonomisk metodologi. Bd. 2: Virksomhedsteori og industriøkonomi, 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, s. 
214-216. 
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transaktionsomkostningerne inddeles efter de forhold, som de er opstået som følge af. I anvendelsen af 

transaktionsomkostningsteorien i forbindelse med arbejdet med kontrakter, tages der udgangspunkt i de 

fire K’er.205 Ex ante er det kontakt-, kontraktforhandlings- og kontraktudfærdigelsesomkostninger og ex 

post er det kontrolomkostninger. Arbejdet med de fire K’er, og dermed de forskellige kategorier af 

omkostninger, i forbindelse med det kontraktuelle arbejde, er yderst centralt, da det kan hjælpe 

virksomheden med at identificere og kategorisere deres omkostninger, samt vurdere, hvor de eventuelt 

kan nedbringe disse. 

5.1.2.1 Transaktionsomkostninger ex ante 

Kontraktomkostningerne vedrører omkostningerne ved at identificere sin kontraktpartner, og er således 

de første transaktionsomkostninger virksomheden afholder.206 Disse omkostninger kan derfor også 

kaldes søgeomkostninger. IT-løsninger bliver mere og mere centralt for virksomheder, hvorfor valget 

af de rigtige, eller optimale, samarbejdspartnere er af afgørende betydning for virksomhedens succes. I 

virksomhedens søgen efter den optimale kontraktpartner spiller særligt den ønskede ydelse en stor rolle, 

ligesom virksomhedens risikoprofil er central. Virksomheden søger efter en kontraktpartner med en 

passende grad af ekspertise, erfaring, ressourcer mv., som matcher virksomhedens behov og, hvor det 

kontraktuelle samarbejde anses som værende økonomisk optimal. Virksomheden skal eksempelvis tage 

med i sine overvejelser, om den søger en kontraktpartner til at vedligeholde et simpelt CRM-system 

eller til udvikling af et avanceret nyt IT-system, med en hel række endnu udefinerbare applikationer. 

Desto mere kompleks realydelsen, og kontrakttypen, er, og dermed desto større risiko, der umiddelbart 

er indeholdt i kontrakten, desto vigtigere er valget af kontraktpartner. Søgeomkostningerne ved at 

udvælge en optimal kontraktpartner til en yderst kompleks ydelse kan tænkes at være store, eftersom 

det kan være svært at finde en realdebitor med ressourcer og kompetencer til at påtage sig arbejdet. Dog 

kan det ligeledes tænkes, at søgeomkostningerne kan nedbringes, da en kompleks ydelse kan betyde et 

smallere felt af potentielle samarbejdspartnere. At vælge den optimale kontraktpartner er altså ofte 

ekstremt vigtigt for virksomheden, men det er vigtigt for virksomheden at foretage afvejningen af, 

hvorvidt de højere transaktionsomkostninger ved at finde den helt rigtige kontraktpartner, opvejes af 

øget værdiskabelse eller besparelse i senere transaktionsomkostninger. 

 

Søgeomkostningerne indgår altså i praksis i de samlede transaktionsomkostninger ex ante, og er en 

vigtig og central del af arbejdet med transaktionsomkostningerne som ressourcestyringsværktøj. 

Grundet nærværende afhandlings fokus på afvejningen af standardisering og individualisering af 

                                                      
205 Østergaard, Kim & Bent Petersen, “Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting”, Journal of 
Business and Industrial Marketing (2018), s. 268-271. 

206 Ibid., s. 268. 
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kontraktbestemmelser, og transaktionsomkostningerne herved, vil der dog ikke blive taget videre stilling 

til søgeomkostningerne og disse vil således ikke indgå i transaktionsomkostningerne ex ante. 

Samme argumentation følger omkostningerne relateret til kontraktforhandlingen. Disse omfatter 

hovedsageligt de tidsmæssige og ressourcemæssige omkostninger ved kontraktforhandlingerne, og er 

derfor en central del af transaktionsomkostningerne ex ante i praksis. Der tages dog ikke videre stilling 

til disse i nærværende afhandling. Derfor er de ikke omfattet af de i afhandlingen benævnte 

transaktionsomkostninger ex ante. Det er dog værd at bemærke, at arbejdet med CPM, og dermed den 

optimale balance mellem standardisering og individualisering, kan tænkes at medføre en mere optimal 

allokering af kontraktforhandlingsomkostningerne. Om dette udmønter sig i en reducering af 

omkostningerne, eller en allokering af ressourcer sådan, at virksomheden kan prioritere forhandlingerne 

af de vigtigere og mere risikofyldte bestemmelser, er uvist, men umiddelbart en klar potentiel afledt 

konsekvens af arbejdet med CPM. 

 

Ex ante består transaktionsomkostningerne i nærværende afhandling derfor af 

kontraktudfærdigelsesomkostningerne. Med et fokus på udarbejdelsen af kontrakter, standardisering af 

kontraktbestemmelser på tværs af porteføljen eller kontrakttyperne, mitigering af risici mv. er det 

allokeringen af netop disse transaktionsomkostninger ex ante, som er relevante. 

udfærdigelsesomkostningerne omfatter først og fremmest omkostningerne ved at koncipere selve 

kontraktgrundlaget og de enkelte kontraktbestemmelser.207 Ved anvendelsen af standardiserede 

kontrakter og kontraktbestemmelser, kan en virksomhed som udgangspunkt mindske sine 

konciperingsomkostninger. Derudover omfatter udfærdigelsesomkostningerne også omkostningerne 

relateret til den pågældende praktiske løsning til arbejdet med CPM. Disse uddybes og inddrages 

løbende og benævnes initialomkostninger. Denne er således ikke en decideret del af konciperingen, men 

er mere af forberedende karakter. Omkostningen falder dog stadig under omkostninger, og er således 

vigtig at medtage i overvejelserne omkring en optimal styring af kontraktporteføljen. Med afhandlingens 

fokus på udarbejdelsen af netop standardiserede kontraktbestemmelser, og med de senere eksempler på 

praktiske tilgange til arbejdet med CPM, bliver disse omkostninger en vigtig del af 

transaktionsomkostningerne ex ante. Jo større en del af kontrakten, og dermed jo flere 

kontraktbestemmelser, der fra virksomhedens side vurderes kan standardiseres, desto større bliver 

initialomkostningen. 

 

Udover initialomkostningerne, består udfærdigelsesomkostningerne af de resterende omkostninger, som 

virksomheden afholder i forbindelse med kontraktkonciperingen. Kontraktbestemmelserne, som ikke er 

                                                      
207 Østergaard, Kim. »Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler som 
kontraktjusteringsmekanismer.« Mortensen, O., H.V. Godsk Pedersen og J. Dahlberg-Larsen. Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten 
Schaumburg-Müller. DJØF Forlag, 2016, s. 440. 
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standardiseret på forhånd, eller kun er standardiseret delvist, skal udarbejdes og konciperes. 

Beslutningstageren tager stilling til hvilke af de forhold, som ikke er standardiserede, der skal reguleres 

i kontrakten, og hvordan de skal reguleres, og desto mere kompleksitet, der kendetegner det enkelte 

forhold, desto flere omkostninger er der forbundet hermed. Konciperingsomkostningen og 

initialomkostningen er i udgangspunktet modsatrettede. Hvis en kontraktbestemmelse er standardiseret 

på forhånd, vil konciperingen beslutningstageren skal foretage af denne, som udgangspunkt, være 

forholdsvis simpel, eller helt være udfærdiget på forhånd. Dog har virksomheden afholdt en omkostning 

til udarbejdelsen af den standardiserede kontraktbestemmelse, som de ikke havde afholdt, hvis 

bestemmelsen i stedet blev individualiseret. De samlede kontraktudfærdigelsesomkostninger består 

således af initialomkostningerne og konciperingsomkostningerne. Den optimale allokering herimellem 

bestemmes i høj grad af den optimale grad af standardisering, samt valget af en praktisk løsning til 

arbejdet med CPM. Dette bliver videre belyst i afsnit 8.2. 

5.1.2.2 Transaktionsomkostninger ex post 

Det fjerde K er kontrolomkostningerne. Dette er omkostninger, som opstår ex post, og omfatter 

omkostninger til bl.a. domstolsprøvelser, voldgiftssager, samt kontrollen af kontraktpartnerens korrekte 

opfyldelse af kontrakten.208 Omkostninger til eksempelvis domstolsprøvelser omfatter 

sagsomkostninger, ressourcer til forberedelse, eventuelle idømte betalingspåkrav mv. Om det er 

omkostninger forbundet med domstolsprøvelser, voldgift, eller mediation afhænger af virksomhedens 

tvistløsningsbestemmelse, ligesom størrelsen af omkostningerne hertil er afhængig bl.a. af 

virksomhedens tvistløsningsmetode.  Disse omkostninger er centrale ift. den juridiske forudsigelighed, 

som blev introduceret i afsnit 4.2.1.1. Jo større den juridiske forudsigelighed er, desto bedre kan 

virksomheden udlede gældende ret, og således vurdere, hvordan udfaldet af fx en eventuel 

domstolsprøvelse. Når virksomheden forsøger at mitigere sine risici, og dermed øge den juridiske 

forudsigelighed, er det i et forsøg på at reducere kontrolomkostningerne til tvistløsning. 

 

Udover omkostninger til tvistløsning, omfatter kontrolomkostningerne ligeledes omkostninger til 

kontrollen af kontraktpartnerens korrekte opfyldelse af kontrakten.  

Dette er en kontrol af, at realdebitor præsterer den eller de ydelser, som kontrakten forpligter denne til. 

Denne kontrol er meget afhængig af særligt kontrakttypen, da en kontrol af ydelsen præsteret i en 

udviklingskontrakt, adskiller sig meget fra en kontrol i en vedligeholdelseskontrakt. Er en kontrakt 

kompleks eller individualiseret, kan kontrollen adskille sig meget fra kontrollen af andre kontrakter. 

Omvendt, hvis virksomheden lykkes med at standardisere kontraktbestemmelser på tværs af porteføljen 

                                                      
208 Østergaard, Kim. »Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler som 
kontraktjusteringsmekanismer.« Mortensen, O., H.V. Godsk Pedersen og J. Dahlberg-Larsen. Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten 
Schaumburg-Müller. DJØF Forlag, 2016, s. 440. 
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eller de enkelte kontrakttyper, vil kontrollen af kontraktpartnerne, som udgangspunkt, blive nemmere 

og mindre omkostningsfuld, pga. den højere konsistens. Når virksomheden derfor ex ante vurderer, om 

kontraktbestemmelser kan standardiseres, er det også med henblik på potentielt at kunne reducere 

omkostningerne til kontrol af kontraktpartnernes korrekte opfyldelse af kontrakten ex post. 

 

I forlængelse af afsnit 4.2.2 kan virksomheden vælge at inkorporere proaktive klausuler i 

kontraktgrundlaget. Fra et transaktionsomkostningsperspektiv er det vigtigt, at virksomheden kender til 

både fordele og ulemper ved dette. Petersen & Østergaard supplerer de ovenstående fire kategorier af 

transaktionsomkostninger med to yderligere, i form af kontraktjusterings- og 

kommunikationsomkostninger.209 Disse to former for transaktionsomkostninger eksisterer begge ex 

post, når virksomheden implementerer tankerne fra afsnit 4.2.1.2.  

 

Kommunikationsomkostningerne omfatter den forpligtelse parterne kan inkorporere i samarbejdet, om 

at udveksle strategisk kommunikation ex post i kontraktforholdet. En proaktiv klausul om en forpligtelse 

til at kommunikere, vil umiddelbart give en stigning i transaktionsomkostninger, men ræsonnementet 

bag denne klausul er, at den øgede kommunikation fører til færre uoverensstemmelser, og dermed bl.a. 

færre juridiske tvister.210 

 

Særligt relevant er de transaktionsomkostninger, der stammer fra kontraktjusteringer. Inkorporerer 

virksomheden en hardshipklausul i kontrakterne, er der en potentiel omkostning forbundet med at skulle 

genforhandle kontrakten, hvis klausulen udløses grundet efterfølgende omstændigheder. Som beskrevet 

tidligere vil en hardshipklausul, alt andet lige, mitigere økonomiske risici, men som illustreret ovenfor, 

vil transaktionsomkostningerne også stige, da kontrakten skal justeres ved genforhandling. I forlængelse 

af dette er det vigtigt, at virksomheden overvejer risikoen ved at genforhandle kontrakten. De nye 

betingelser for den aftalte ydelse kan både stille virksomheden bedre eller værre, hvilket afhænger af, 

hvilken part de efterfølgende omstændigheder er til fordel for.  

Ydermere noteres det, at det kun er en genforhandlingspligt, hvorfor virksomhederne ikke er forpligtet 

til at ændre kontraktens indhold til trods for de ændrede omstændigheder. Klausulen medfører dermed 

potentielt højere transaktionsomkostninger, uden at virksomheden nødvendigvis ex post kompenseres, 

hvis modparten ikke ønsker det. Proaktive klausuler benyttes således, når der er en betydelig usikkerhed 

ved at definere realydelsen ex ante, som det eksempelvis er tilfældet i komplekse udviklingskontrakter. 

Disse to typer af transaktionsomkostninger er kun relevante, såfremt virksomheden indfører proaktive 

                                                      
209 Østergaard, Kim, »Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler som 
kontraktjusteringsmekanismer.« Mortensen, O., H.V. Godsk Pedersen og J. Dahlberg-Larsen. Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten 
Schaumburg-Müller. DJØF Forlag, 2016, s. 440. 

210 Ibid. 
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klausuler. Er dette ikke tilfældet, vil analysen af transaktionsomkostningerne alene bero på en vurdering 

af de fire K’er. 

5.1.3 Transaktionsomkostninger som ressourcestyringsværktøj 

Virksomheden ønsker en optimal allokering af transaktionsomkostningerne, hvorfor den forsøger at 

optimere de ex ante transaktionsomkostninger afholdt ved kontraktindgåelsen, med de omkostninger 

virksomheden med rimelighed forventer ex post ved eksempelvis kontrolomkostninger.211 Ved at 

anvende transaktionsomkostningsteorien, kan en virksomhed vægte, hvorledes det, ud fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv, er optimalt at gøre sine kontrakter mere komplette, da graden af 

komplethed afhænger af afvejningen mellem transaktionsomkostninger, juridisk forudsigelighed og 

yderligere værdiskabelse. På denne måde kan transaktionsomkostningsteorien anvendes som et 

ressourcestyringsværktøj. 

 

Transaktionsomkostningerne ved indgåelsen af en komplet kontrakt er større end tilsvarende 

omkostninger ved indgåelsen af en ukomplet kontrakt ex ante, da flere forhold skal undersøges og 

konciperes. Omvendt gælder ligeledes, at den komplette kontrakt fra et risikoperspektiv regulerer 

samarbejdet mere optimalt end den ukomplette kontrakt, hvorfor transaktionsomkostningerne ex post 

potentielt er større ved anvendelsen af en ukomplet kontrakt. Med afsæt i ovenstående er det således 

interessant at overveje, hvorledes optimale standardiserede kontraktbestemmelser kan formuleres, så det 

fremadrettet er lettere og billigere for en virksomhed at indgå en kontrakt, og styre en kontraktportefølje, 

der er komplet, men på samme tid minimere transaktionsomkostningerne både ex ante og ex post. 

Standardiserede kontraktbestemmelser er således en mindre omkostningsfuld måde, hvorpå 

virksomheden potentielt øger den juridiske forudsigelighed, såfremt det bagvedliggende scenarie tillader 

det. Omvendt er de relevante ulemper, en virksomhed kan opleve ved en forkert anvendelse af 

standardisering, vigtige at medtage. 

 

I det følgende afsnit beskrives det, hvordan virksomheden kan facilitere innovation igennem arbejdet 

med kontrakten og kontraktporteføljen, eftersom innovation netop er en af de faktorer, som kan blive 

begrænset ved en total standardisering af kontraktporteføljen. 

                                                      
211 Das, T., Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances), Information Age Publishing, 2014, s. 121. 
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5.2 Yderligere værdiskabelse i arbejdet med Contract Portfolio 
Management 

I afsnit 4.2.1.2 om juridisk fleksibilitet, beskrives det, at den klassiske juridiske tilgang til konciperingen 

af kontrakter sjældent giver den nødvendige fleksibilitet, der er afgørende for faciliteringen af yderligere 

værdiskabelse i et samarbejde. Derfor skal virksomheden overveje, om en yderligere værdiskabelse, 

eksempelvis i form af innovation, er ønskværdigt, og opnåeligt, for den enkelte kontrakt eller 

kontrakttype. Såfremt virksomheden vurderer, at det er optimalt at facilitere værdiskabelsen, vil dette 

som udgangspunkt øge kontraktens kompleksitet. For at facilitere yderligere værdiskabelse skal 

virksomheden indarbejde juridisk fleksibilitet i kontraktgrundlaget, hvilket som udgangspunkt reducerer 

den juridiske forudsigelighed. Ligeledes vil virksomheden forvente forøgede kontrolomkostninger ex 

post, grundet den lavere juridiske forudsigelighed. Virksomheden skal derfor overveje, om den 

potentielle yderligere værdiskabelse, samt de lavere udfærdigelsesomkostninger ex ante, opvejer de 

øgede kontrolomkostninger ex post. 

 

Virksomheden kan dog komme dette problem til livs, ved indarbejdelsen af proaktive klausuler. Som 

beskrevet i afsnit 4.2 kan proaktive klausuler inkorporeres i kontraktgrundlaget for at mitigere ex post 

kontrolomkostninger, samt facilitere yderligere værdiskabelse. En overvejelse virksomheden skal 

foretage i den forbindelse er derfor, hvorvidt de øgede kontraktudfærdigelsesomkostninger, relateret til 

konciperingen af de proaktive klausuler, opvejes af de reducerede kontrolomkostninger, samt den 

yderligere værdiskabelse. 

 

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan skabelsen af innovation bliver påvirket at kontrakten, der 

regulerer et givent samarbejde. Innovation findes særligt relevant i denne sammenhæng, da IT-branchen 

er under hastig og dynamisk forandring, hvorfor nytænkning er afgørende, såfremt IT-

kontraktporteføljen skal være ajour og effektiv. 

5.2.1 Innovationsskabelse 

Det kan af PwC’s CXO212 survey fra 2017213 udledes, at “fremtidens vindervirksomhed er innovativ og 

digital”. Det følger heraf, at virksomheder fra udgivelsestidspunktet, og 3 til 5 år frem i tiden, skal blive 

72% mere innovative og hele 83% mere digitale.214 Spørgeundersøgelsen viser, at otte ud af ti CXO’s 

mener, at deres virksomheder er nødsaget til at blive mere digitale, mens 7 ud af 10 påpeger, at 

                                                      
212 Chief Experience Officer. 

213 PwC Danmark. “PwC's CXO Survey 2017: Fremtidens vindervirksomhed.” 2017, s. 8. 

214 Ibid. 
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innovation er nøglen til succes. Til sammenligning er det blot halvdelen, af de adspurgte CXO’s, der 

mener, at deres virksomheder skal ændre sit udbud af varer eller services.215 “Nødvendigheden af at 

indfri kundeforventninger og at forstå og udvikle produkter og løsninger, som opfylder kundernes behov, 

er blevet mere tydeligt afgørende for virksomhedernes vækst og udvikling end tidligere. Kan du udnytte 

ny teknologi og innovere, således at du kan tilbyde dine kunder bedre service eller en helt ny vare/ydelse, 

kan du få succes i fremtiden”.216 Heraf følger, at virksomheder i fremtiden er nødsaget til at fokusere på 

digitalisering og innovation både i forbindelse med sine kernekompetencer, men i ligeså høj grad i 

forbindelse med supportfunktioner, der falder uden for virksomhedens egentlige kompetenceområde. 

Som følge af vigtigheden af både innovation og digitalisering, findes det nærliggende at undersøge, 

hvorledes en virksomhed kan facilitere innovation ved arbejdet med CPM, og således inkorporere 

aspektet i afvejningen mellem transaktionsomkostninger og juridisk forudsigelighed. I det ovenstående 

afsnit blev det gennemgået, hvornår det ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv er optimalt for 

virksomheden at øge kompletheden i sin kontraktportefølje. I det følgende afsnit bliver det gennemgået, 

hvordan en kontraktporteføljes komplethed kan påvirke skabelsen af innovation. Den oprindelige teori, 

bliver gennemgået i de følgende afsnit, er som udgangspunkt baseret på den enkelte kontrakt. Det 

vurderes dog, at teorien fortsat er retvisende til at beskrive innovationsskabelsen på et porteføljeniveau, 

da de grundlæggende idéer er ens i begge situationer. Det skal dog bemærkes, at en virksomhed i 

arbejdet med CPM skal vurdere, hvornår, eller i hvilke situationer, hensynet til skabelsen af innovation 

er nødvendigt og optimalt. Denne afvejning bliver behandlet senere. Eksempelvis fordrer formålet bag 

en udviklingskontrakt potentielt en større skabelse af innovation, end tilfældet umiddelbart er med 

formålet bag en vedligeholdelseskontrakt. 

 

Stigende konkurrence har presset virksomheder til at fokusere på deres kernekompetencer, hvorfor et 

stadigt stigende antal virksomheder anvender eksterne samarbejdspartnere til at løse opgaver, der falder 

uden for deres kernekompetenceområde. Når en virksomhed uddelegerer en opgave, betyder det, at en 

ekstern part bliver betalt for at yde en given service. Som følge af eksterne samarbejdspartneres 

tjenesteydelser, er disse blevet en vigtig kilde til virksomhedens innovation, hvorfor vigtigheden af 

interorganisatoriske samarbejder, eller strategiske alliancer, er vokset og blevet en afgørende strategi for 

virksomheden.217 Innovation er, i denne sammenhæng, defineret som særskilte, proaktive forpligtelser, 

der er foretaget på de eksterne parters eget initiativ, for at fremskynde en ny eller forbedret måde, hvorpå 

den givne transaktion kan leveres. Ved at indgå i innovative samarbejder og alliancer, kan virksomheden 

                                                      
215 Ibid., 3. 

216 PwC Danmark. “PwC's CXO Survey 2017: Fremtidens vindervirksomhed.” 2017, s. 3 

217 Das, T., Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances), Information Age Publishing, 2014, s. 114. 
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opnå væsentlige fordele, herunder bl.a. omkostningsbesparelser, og en mere optimal måde, hvorpå den 

pågældende ydelse kan leveres.218  Der kunne eksempelvis være tale om nyudviklede applikationer, som 

ikke på forhånd kunne defineres, da kontrakten blev konciperet. Det er her den førnævnte juridiske 

fleksibilitet bliver relevant. Virksomheden skal tage en kalkuleret risiko og inkorporere fleksibilitet til, 

at kontraktpartneren på eget initiativ kan tilpasse, justere eller ændre kontraktens oprindelige formål, til 

fordel for virksomheden selv, uden at kontraktpartneren forbryder sig mod kontrakten. Generelt er 

interorganisatoriske samarbejder med til at øge innovationsskabelsen, men der er samtidig en risiko for, 

at de kan påvirke innovationsskabelsen negativt, som følge af begrænset rationalitet, der kan føre til 

opportunistisk adfærd og koordineringsfejl parterne imellem.219 Denne usikkerhed fører til, at 

innovation anses for en forholdsvis kompleks opgave, og som værende svær at kvantificere, hvorfor der 

umiddelbart foreligger en forholdsvis høj økonomisk risiko ved. Dette betyder ligeledes, at skabelsen af 

innovation er svær at regulere i kontrakten. I CPM-øjemed dækker forsøget på at inkorporere et 

kontraktuelt rum til innovation, over den juridiske fleksibilitet. Det betyder ligeledes, at den juridiske 

forudsigelighed nødvendigvis må falde, såfremt graden af juridisk fleksibilitet, og dermed potentielt 

skabelsen af innovation, øges. En kontraktportefølje, der skal facilitere innovation, er således mere 

kompleks af natur. 

5.2.2 Kontrakten som facilitator for innovation 

Kompletheden af en kontrakt påvirker parternes autonomi, da en part, som følge af en meget detaljeret 

kontrakt, er overladt minimalt råderum, og derfor ikke kan agere fleksibelt, og udnytte uforudsete 

omstændigheder. Dette mindsker innovationsskabelsen.  

Modsætningsvist gælder, at ukomplette kontrakter, eller kontrakter, hvor den fornødne juridiske 

fleksibilitet er tilført, medfører større autonomi til beslutningstageren, og dermed større sandsynlighed 

for at skabe innovation i samarbejdet. Det er dog vigtigt at bemærke, at sammenhængen herimellem 

følger en omvendt U-form. Det betyder, at en overvældende mangel på kontraktuel komplethed således 

også påvirker skabelsen af innovation negativt, da en sådan potentielt kan føre til opportunistisk adfærd 

hos en af virksomhedens kontraktpartnere.220 Denne sammenhæng kan illustreres i følgende graf. 

 

                                                      
218 Ibid., s. 115. 

219 Das, T., Strategic alliances for innovation and R & D (Research in strategic alliances), Information Age Publishing, 2014, s. 114. 

220 Ibid., s. 113-114. 



   

 

69 af 136 

 

Figur 2 - Sammenhæng mellem kontraktuel komplethed og innovation, egen tilvirkning baseret på 
Das, T. (2014) 

 
 

Det skal derfor overvejes, hvordan en virksomhed kan facilitere og drive innovation gennem en 

kontraktportefølje, der på samme tid søges optimeret, set fra et transaktionsøomkostningsperspektiv. 

 

I det følgende afsnit, vil sammenhængen mellem de transaktionsomkostninger, der er forbundet med 

styringen af kontraktporteføljen, blive sammenholdt med det udbytte, som virksomheden opnår ved at 

indgå i de kontraktrelationer, som porteføljen består af. Sammenhængen vil blive illustreret matematisk 

ved at opstille en model, der fungerer som en cost-benefit-analyse. 

5.3 Matematisk perspektiv på Contract Portfolio Management 

Et simpelt forhold, som altid bør være gældende for enhver kontraktpart, der indgår i en kontrakt, er, at 

den potentielle værdi ved kontrakten skal være større end det potentielle tab ved kontrakten ift. 

sandsynligheden for, at hver indfinder sig. Dette er et rationelt udgangspunkt, men i praksis kan det 

naturligvis være profitabelt at indgå i tabsgivende samarbejder, med henblik på eksempelvis at opbygge 

nye kundegrupper eller lignende, men dette skyldes yderligere forventede nytte i fremtiden. Det er dog 

udgangspunktet, at en rational virksomhed ikke vil indgå en kontrakt, såfremt den på forhånd forventer 

et negativt udbytte. Derfor skal fordelene (B) ved at indgå i kontrakten opveje det potentielle tab (L) ved 

kontrakten gange sandsynligheden (p) for at tabet indfinder sig.  
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Dette introduceres matematisk kort i IACCMs artikel Most negotiated terms 2018, men uddybes ikke 

yderligere deri. IACCM opstiller formlen således: 

 

𝐵𝐵 > 𝐿𝐿 ⋅ 𝑝𝑝 

 

Med nærværende afhandlings særlige fokus på transaktionsomkostninger, findes det relevant at 

introducere et udtryk i ligningen for denne størrelse. Begrebet introduceres som TCE. Udtrykket ser 

herefter således ud: 

𝐵𝐵 > 𝐿𝐿 ⋅ 𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

 

Transaktionsomkostningerne antager en positiv værdi, på trods af deres naturlige negative værdi for en 

virksomhed. En reducering af transaktionsomkostninger vil føre til, at udtrykket TCE, og højresiden i 

ovenstående udtryk, bliver lavere. Ovenstående udtryk bør være gældende for alle kontrakter, førend en 

kontraktpart er villig til at indgå i et kontraktuelt samarbejde, hvorfor det ligeledes vurderes, at udtrykket 

skal være gældende for den samlede kontraktportefølje, da denne består af en række individuelle 

kontrakter. Forholdet kan derfor kvantificeres, og opstilles på porteføljeniveau: 

 

�𝐵𝐵𝑘𝑘 > �(𝑝𝑝𝑘𝑘 ⋅ 𝐿𝐿𝑘𝑘) + �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 

 

Det følger heraf, at summen af fordelene ved hver enkelt kontrakt i porteføljen bestående af n kontrakter, 

skal være større end summen af sandsynligheden for indgåelsen af tab ved hver kontrakt gange det 

potentielle tab, plus summen af transaktionsomkostninger ved hver kontrakt. 

 

Fordelene, B, ved en kontrakt er som udgangspunkt det, som virksomheden forventer at opnå ved 

indgåelsen af kontrakten. Fordelene kan være mange, herunder værdien af ydelsen, yderligere 

værdiskabelse mv. Uanset om B er målt i kroner & ører eller i nytte, er det som udgangspunkt et mål og 

en samlebetegnelse for den værdi, en kontraktpart får ud af at indgå i kontrakten. Det betyder 

eksempelvis, at den innovation, der fører til en besparelse eller en mere effektiv måde at håndtere en 

opgave på, kan betegnes som en fordel, der omfattes af B. Det betyder ligeledes, at B kan være svær at 

kvantificere. 

 

Det potentielle tab ved en kontrakt, L, kan tage mange størrelser og opstå som følge af forskellige 

omstændigheder. Det mest oplagte tab er den investering, eller “sunk cost”, som en part har investeret i 

den transaktion, som den pågældende kontrakt regulerer. Herudover gælder, at et tab kan tage form af 
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et tab i indtjening, bodsbetalinger og erstatning. Ligeledes kan virksomheden ende i en situation, hvor 

den færdige løsning ikke lever op til forventningerne, hvorfor købesummen betales delvist eller helt 

bortfalder. Dommen om det norske Vegvesen illustrerer, at virksomhedens tab kan være stort, og følge 

af flere forskellige omstændigheder. I nærværende kan tabet betegnes som den risiko en kontraktpart 

tager ved at indgå i et kontraktforhold, og således faktoren L. 

 

Den sidste faktor er sandsynligheden for det potentielle tabs indtræden, p. Når en virksomhed indgår en 

kontrakt, er det med en klar forventning, om, at den giver det forventede udbytte. Dette er dog ikke altid 

tilfældet. Har parterne eksempelvis brugt mange ressourcer på at individualisere en kontrakt, kan 

sandsynligheden for tabet påvirkes i en positiv retning. Derfor kan der argumenteres for, at 

sandsynligheden i denne henseende, kan sammenlignes med den juridiske forudsigelighed, som blev 

gennemgået i afsnit 4.2.1.1. Hertil skal det endnu en gang nævnes, at parterne i et økonomisk forhold 

søger at sikre en optimal allokering af ressourcer, og må derfor alt andet lige prioritere det 

forretningsmæssige forhold. Det betyder, at virksomheden må foretage en afvejning af, hvorvidt det er 

efficient at nedbringe p, hvis dette sker som følge af uforholdsmæssigt store omkostninger, hvilket 

eksempelvis kan være tilfældet i situationer, hvor der foreligger en høj grad af kompleksitet. 

Virksomheden skal således konstant holde for øje, at B til hver en tid er større end omkostningerne på 

højre side af udtrykket. 

 

Ovenstående formel skal ses som en præsentation af den måde, hvorpå en virksomhed bør afveje 

styringen af sin kontraktportefølje. Den skal således ses som en rettesnor, der både bruges i opstillingen 

af det rette CPM, men samtidig i afvejningen af, om virksomheden skal standardisere eller 

individualisere. Opvejer de samlede fordele i kontraktporteføljen de samlede omkostninger og de 

samlede risici? Formlen kan anses som en form for “sanity check”. En vigtig pointe er dog, at optimalitet 

ikke er opnået, når udtrykket blot er opfyldt.  

Udtrykket skal maksimeres før optimaliteten er fundet, således at virksomheden opnår den største 

forskel på udbyttet af kontraktporteføljen, ift. udgifterne herved. 

5.4 Koordinering af Contract Portfolio Management 

I relation til omkostningerne, er det blevet beskrevet, at standardisering kan være en løsning på at 

minimere transaktionsomkostningerne forbundet med CPM. Ligeledes er det blevet beskrevet, hvilke 

negative effekter en standardisering kan have på en eventuel yderligere værdiskabelse. I det følgende 

afsnit beskrives det, hvordan virksomheden internt koordinerer CPM mest optimalt, ud fra et 
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transaktionsomkostningsperspektiv. Denne beskrivelse tager sit udgangspunkt i J.D. Thompsons bog 

Organizations in action fra 1967,221 der omhandler interdependens ved virksomhedsintern koordination. 

 

I bogen222 definerer Thompson tre typer af interdependens: pooled, sequential og reciprocal. På dansk 

kan disse kaldes sammensluttet, sekventiel og gensidig. Thompson anvender interdependens som et mål 

for den virksomhedsinterne koordinering mellem organisationens forskellige enheder. En enhed i denne 

sammenhæng kan betegnes som en afdeling med sit eget ansvarsområde i virksomheden, herunder bl.a. 

den juridiske afdeling. Ved sammensluttet interdependens leverer forskellige enheder i organisationen 

input til en centraliseret enhed, som koordinerer inputtene og allokerer ressourcer herefter. Den 

centraliserede enhed er ansvarlig for udvælgelsen af, hvilke input denne har brug for fra de forskellige 

enheder i virksomheden, og de forskellige enheder skal således ikke selv tage stilling til, hvilke input de 

skal levere, men blot levere, hvad de bliver bedt om. Den centraliserede enhed kan således forestilles at 

være en CPM-funktion. På denne måde styres allokeringen af ressourcer og koordineringen imellem de 

forskellige enheder af en centraliseret enhed, så hver enkelt enhed ikke skal koordinere med hinanden 

indbyrdes. Såfremt de enkelte enheder i virksomheden egenhændigt skal koordinere indbyrdes, er der 

tale om gensidig interdependens. Her koordinerer hver enkelt enhed med alle de andre enkelte enheder 

i virksomheden, og enhederne er således selv ansvarlige for, hvad der skal deles. Den tredje type af 

interdependens, sekventiel, minder hovedsageligt om den sammensluttede type, men her koordinerer 

den centraliserede enhed ligeledes, hvornår enheder skal levere input og til hvem, ligesom at hver enkelt 

kommunikation er afhængig af den forrige kommunikation mv. Denne type vurderes ikke at være 

praktisk relevant i nærværende afhandling, hvorfor der vil fokuseres på de to førstnævnte. 

 

I nærværende afhandling relateres teorien om interdependens til, hvordan den interne koordinering 

administreres ift. standardisering af kontraktporteføljen. Ved den sammensluttede interdependens 

standardiseres og koordineres kontrakterne således gennem en centraliseret enhed, som udformer 

standardiserede bestemmelser, på basis af input fra de enkelte beslutningstagere i virksomheden. 

Samtidig koordinerer den centraliserede enhed kontrakthåndteringen mv., og der er således praktisk talt 

kun én enhed, som hver beslutningstager skal levere input til, hvorfor transaktionsomkostningerne 

mindskes væsentligt ift., at hver beslutningstager skal kommunikere med alle de andre beslutningstagere 

individuelt. Vigtigt for denne type interdependens er at bemærke, at de standardiserede 

kontraktbestemmelser udarbejdes under hensyntagen til de enkelte beslutningstagere, der kan komme 

med input til den centraliserede enhed, angående den kompleksitet der ønskes reguleret med disse. Det 

                                                      
221 Thompson, James D., Organizations in action, NY, McGraw Hill, 1967. 

222 Ibid. 



   

 

73 af 136 

 

er herefter op til den centraliserede enhed at foretage en afvejning, med henblik på at finde den rette 

balance mellem økonomiske og juridiske hensyn. 

 

I modsætning hertil står den gensidige interdependens. Her fjernes den centraliserede enhed, og det er i 

stedet hver beslutningstagers eget ansvar at koordinere og standardisere indbyrdes.223 Således skal hver 

enhed og beslutningstageren selv koordinere med andre beslutningstagere i virksomheden om, hvilke 

bestemmelser der kan standardiseres på tværs af deres kontrakter, og hvordan dette ønskes udført. Den 

enkelte beslutningstager skal ligeledes selv tage stilling til, hvilke input den vil levere til de andre 

beslutningstagere samt, hvilke input de selv har brug for. Dermed stiger transaktionsomkostningerne 

eksponentielt med antallet af beslutningstagere, der indbyrdes skal koordineres med. 

 

En af de centrale forskelle ved den sammensluttede og gensidige interdependens er de omkostninger, 

der er forbundet med hver enkelt tilgang. Som nævnt ovenfor, vil koordinationsomkostninger stige 

eksponentielt i den situation, hvor virksomheden anvender en gensidig koordination, da hver ekstra 

beslutningstager, der indgår i koordineringen, medfører en stor stigning i interaktioner i den interne 

koordination. Ved hver kontraktkoncipering vil den interne koordination, som en beslutningstager skal 

foretage, være enorm, da denne skal koordinere inputtet i kontrakten med alle de andre beslutningstagere 

i virksomheden. Ved den sammensluttede koordination vil omkostningerne ved den interne koordination 

kun stige lineært, da hver enkelt beslutningstager kun skal koordinere med den centraliserede enhed, når 

der skal konciperes en kontrakt. Dette er en karikeret situation, da det naturligvis ikke vil være hver 

gang en kontrakt skal konciperes, at der skal foretages koordinering.  

Det vil derimod hovedsageligt foreligge, når der skal udarbejdes standardiserede kontraktbestemmelser, 

som beslutningstagerne kan benytte i konciperingen. Dog er forholdet mellem transaktionsomkostninger 

i de to tilfælde stadig gældende. 

 

Det betyder, at transaktionsomkostningerne forbundet med den sammensluttede koordination, som 

udgangspunkt, er lavere, og stiger i mindre grad ved tilføjelsen af en ekstra beslutningstager, i forhold 

til ved en gensidig koordinering. Ved et aktivt valg af sammensluttet koordination, gennem en 

centraliseret enhed, vil de samlede transaktionsomkostninger således reduceres i forbindelse med 

styringen af kontraktporteføljen. Anvendelsen af den gensidige koordinering vurderes, som 

udgangspunkt, at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, da disse stiger eksponentielt.  

 

                                                      
223 Thompson, James D., Organizations in action, NY, McGraw Hill, 1967. 



   

 

74 af 136 

 

Det vurderes, at den mest relevante type af koordinering for nærværende afhandling er den 

sammensluttede, da denne i høj grad giver mulighed for standardisering på tværs af kontraktporteføljen 

og/eller forskellige typer af kontrakter, ved de laveste transaktionsomkostninger, hvorfor denne type 

koordinering vil lægges til grund for det senere arbejde. Den centraliserede enhed skal således foretage 

afvejningen mellem standardisering og individualisering, under hensyntagen til både de juridiske og 

økonomiske faktorer, der er beskrevet i denne afhandling, og som i øvrigt er relevante i relation til den 

enkelte kontraktportefølje. Det lægges således til grund, at standardisering af kontraktbestemmelser, 

foretages af den centraliserede enhed. 
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6 Konfiguration af Contract Portfolio Management 
I de forrige kapitler er begreber såsom juridisk forudsigelighed, risiko, yderligere værdiskabelse og 

transaktionsomkostninger blevet introduceret. Den valgte konfiguration af virksomhedens CPM, har en 

afgørende betydning for netop disse faktorer. En konfiguration kan siges at være rammerne for styringen 

af en virksomheds CPM. Hvis ikke rammerne passer til det indhold, dvs. kontraktporteføljen, som de 

skal omfatte, opnår virksomheden ikke den ønskede optimalitet i sit CPM. 

 

Konfiguration af en virksomheds CPM, og alt hvad dette indebærer, kan ske på mange forskellige måder, 

tage mange forskellige former og være præget af både kontrol, autonomi eller en kombination af de to. 

I artiklen Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions,224 

definerer forfatterne tre styringsformer, som multinationale virksomheder kan anvende til sin 

koncerninterne styring af deres dattervirksomheder: en perfekt, diskret og regelbaseret konfiguration.225 

En hybrid anvendelse af principperne om disse styringsformer anvendes i denne analyse, da det, som 

beskrevet i afsnit 1.5.2, vurderes, at der kan trækkes paralleller fra principperne om en multinational 

virksomheds koncerninterne retningslinjer for dets dattervirksomheder, til principperne for en 

virksomheds konfiguration af sit CPM. Principperne om styringsformerne findes essentielle i denne 

analyse, da de skaber en naturlig analytisk ramme for den optimale konfiguration af en virksomheds 

CPM. 

 

Ligesom koncerninterne retningslinjer kan lægge op til en stor eller lille grad af autonomi hos 

dattervirksomheder, kan styringen af en virksomheds kontraktportefølje lægge op til en stor eller lille 

grad af autonomi hos den enkelte beslutningstager i virksomheden. Hvordan en virksomheds 

kontraktportefølje administreres, altså hvordan en virksomhed konfigurerer CPM, kan således 

sammenlignes med, hvordan en virksomhed koncerninternt regulerer dets dattervirksomheder. Der 

findes mange tilgange til en virksomheds konfiguration. I sit valg af konfiguration skal virksomheden 

tage højde for, hvad der kan anses som virksomhedens strategi. Er virksomheden meget risikoavers, så 

der ønskes en så høj juridisk forudsigelighed som muligt, eller er virksomheden modsat mere villig til, 

og potentielt afhængig af, at tage større risici for at muliggøre yderligere værdiskabelse? Der skal således 

tages højde for virksomhedens risikoprofil, samt ønske om skabelse af fx innovation eller anden 

yderligere værdiskabelse. Sammenholdt med disse ønsker, skal virksomheden foretage sin konfiguration 

ud fra særligt to kontrakt- og portefølje-dimensioner. Den første dimension, sammenligneligheden, er 

                                                      
224 Asmussen, Christian, “Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions”, International Business 
Review (2009), 145-155. 

225 Ibid. 
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graden af sammenlignelighed mellem virksomhedens kontrakter. I denne sammenhæng beskriver 

sammenligneligheden, hvordan kontrakterne i porteføljen er sammenlignelige. Det er således en 

betegnelse, der beskriver muligheden for at koncipere standardiserede kontraktbestemmelser, som er 

kompatible på tværs af kontraktporteføljen eller den enkelte kontrakttype. Har porteføljens kontrakter 

således en høj sammenlignelighed, taler det i udgangspunktet for, at virksomheden kan standardisere 

visse kontraktbestemmelser. 

 

Den anden dimension, kontraktporteføljens kompleksitet, er svær at kvantificere, da den påvirkes af 

mange forhold. I afsnit 5.1.1 blev det belyst, at bl.a. transaktionsspecifikke investeringer, usikkerhed og 

frekvens har en indflydelse på kompleksiteten af en kontrakt. De tekniske omstændigheder ved 

realydelsen der præsteres, herunder IT-systemets kompleksitet, anses som en del af den overordnede 

kompleksitet. Dette er blot et udpluk af forhold og faktorer, som kan tænkes at gøre en kontrakt, og 

forholdene omkring denne, kompleks. Det vil løbende, når det findes relevant, blive inddraget, hvilke 

forhold og faktorer, der kan påvirke kompleksiteten. Udtrykket anvendes som samlebetegnelse for de 

forhold og faktorer, som både påvirker konfigurationen af virksomhedens CPM, samt optimaliteten af 

standardisering af kontraktbestemmelser. 

 

Graden af autonomi, den centraliserede enhed optimalt set overlader til de enkelte beslutningstagere i 

virksomheden, afhænger dermed af kontraktporteføljens karakteristika, herunder kompleksiteten og 

sammenligneligheden af kontrakterne. Graden af sammenlignelighed og kompleksitet af hvert 

kontraktforhold er således bestemmende for graden af autonomi, og dermed typen af konfiguration, som 

virksomheden bør vælge at operere med. 

 

Virksomheden kan således vælge en konfiguration af sit CPM, som ligger et sted på skalaen nedenfor. 

Skalaen består af de to ekstremer, perfekt og diskret, samt et sted derimellem, i det der kan betegnes 

som en paraplydefinition, den regelbaserede konfiguration. 

 

Figur 3 - Graden af autonomi, egen tilvirkning 
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Nedenfor vil de underliggende faktorer belyses for hver af de tre konfigurationer, ligesom det beskrives, 

hvilke karakteristika kontraktporteføljen har, såfremt hver af de tre konfigurationer er optimale. 

Konfigurationen afspejler, som udgangspunkt, hvordan virksomheden opnår optimal styring af dets 

kontraktportefølje, givet kontraktporteføljens karakteristika, virksomhedens risikoprofil og ønskede 

yderligere værdiskabelse. 

6.1 Perfekt konfiguration 

Perfekt konfiguration er den ene af ekstremerne, den mest regulerende, og kan sammenlignes med en 

centralt bestemt ”code of conduct”, der er defineret af modervirksomheden. Ved fuldstændig perfekt 

konfiguration er der tale om en komplet regulerende praksis for, hvordan virksomhedens 

dattervirksomheder skal agere i ethvert tilfælde, både ift. interne og eksterne forhold.226 Der efterlades 

således intet eller minimalt frirum for dattervirksomhederne til at manøvrere selvstændigt, og de har 

ingen eller minimal indflydelse på opbygningen af, og planen for, virksomheden. 

 

I forhold til CPM kan denne styringsform sammenlignes med komplet standardiserede 

kontraktbestemmelser udstedt af den centraliserede enhed jf. afsnit 5.4, som anvendes på alle 

kontraktuelle samarbejder, på tværs af enten porteføljen eller den enkelte kontrakttype, og derfor ikke 

lægger op til individualisering. En sådan konfiguration er ekstrem, og giver kun teoretisk mening for en 

virksomhed, hvor alle kontraktforhold stort set er ens, altså hvor sammenligneligheden er høj. 

Dette kan eksempelvis være, hvis virksomheden kun udbyder én service eller sælger få, simple og 

ensartede produkter. Det er således ikke nødvendigt, at virksomheden kun udbyder én vare eller ydelse, 

men nærmere, at forholdene omkring alle kontrakter, stort set er ens samt, at de kan dækkes af de samme 

standardiserede bestemmelser. I disse tilfælde vil en perfekt konfiguration af CPM være optimal, da en 

standardisering fører til en reducering af transaktionsomkostningerne ex post, i form af mindre 

kontrolomkostninger. En perfekt konfiguration vil i sådanne tilfælde ligeledes sænke 

udfærdigelsesomkostningerne. Generelt vil det være et krav, at kontraktforholdene i høj grad er 

sammenlignelige og simple, hvis en perfekt konfiguration skal findes optimal for en virksomhed. 

 

Er kontraktforholdene i virksomheds kontraktportefølje af mere kompleks karakter, vil anvendelsen af 

en perfekt konfiguration som udgangspunkt ikke være optimal for virksomheden. Standardiserede 

kontraktbestemmelser “presser” i sådanne tilfælde bestemmelser ned over kontraktuelle forhold, som 

ikke nødvendigvis er kompatible med situationen, og derfor regulere det kontraktuelle forhold 

                                                      
226 Asmussen, Christian. “Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions,” International Business 
Review (2009) s. 145-155, s. 147. 
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utilstrækkeligt. Indgår virksomheden kontraktuelle samarbejder med en standardiseret kontrakt, på 

kontraktforhold som i sig selv ikke lægger op til brugen af standardiserede bestemmelser, kan der 

potentielt være sparet transaktionsomkostninger ex ante, men ex post vil det være anderledes. I denne 

situation vil der være anvendt standardiserede kontraktbestemmelser, som er baseret på bagvedliggende 

antagelser, der ikke er sammenlignelige med dem, som det kontraktuelle samarbejde bygger på. Derfor 

kan der potentielt opstå store komplikationer, som kan føre til en stor stigning i kontrolomkostninger ex 

post. 

 

Den juridiske forudsigelighed kan potentielt øges ved anvendelsen af standardiserede 

kontraktbestemmelser under perfekt konfiguration, såfremt bestemmelserne er kompatible med de 

pågældende transaktioner. I overensstemmelse med argumentationen angående 

transaktionsomkostninger lige ovenfor, vil dette dog kun være muligt, såfremt sammenligneligheden og 

kompleksiteten af de bagvedliggende kontraktforhold tillader det. Hvis virksomheden anvender 

standardiserede bestemmelser på et forskelligartet og/eller komplekst kontraktuelt samarbejde, opstår 

en risiko for, at de standardiserede kontraktbestemmelser ikke er i stand til fyldestgørende at omfatte 

eller afdække kompleksiteten af samarbejdet. Som resultat heraf vil virksomheden opnå mindre juridisk 

forudsigelighed, da de forsimplede kontraktbestemmelser potentielt ikke formår på tilstrækkelig vis at 

regulere forholdet. 

 

Såfremt standardiserede kontraktbestemmelser anvendes korrekt, på kontraktforhold med en passende 

høj sammenlignelighed og lav kompleksitet, vil det som udgangspunkt føre til en reducering af 

transaktionsomkostningerne ex ante, og potentielt ligeledes ex post. 

6.2 Diskret konfiguration 

Som diametral modsætning til den perfekte konfiguration er den diskrete konfiguration. Den diskrete 

konfiguration bygger på fuldstændig autonomi i en modervirksomheds dattervirksomheder både i 

interne og eksterne forhold. Ved en diskret konfiguration er der således ingen centralt bestemte 

retningslinjer angående dattervirksomhedernes ageren.227 Der efterlades derfor et stort frirum for 

dattervirksomhederne til at manøvrere selvstændigt, og selv påvirke strategien, produktion mv. for 

virksomheden. 

 

I relation til CPM kan dette sammenlignes med en konfiguration, hvor der ikke udarbejdes 

standardiserede kontraktbestemmelser, hvorfor den enkelte beslutningstager overlades fuld autonomi til 

                                                      
227 Asmussen, Christian. “Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions,” International Business 
Review (2009) s. 145-155, s. 147. 
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at koncipere hver enkelt kontrakt. Dette er typisk en strategi for en virksomhed, som oplever, at dets 

forskellige kontraktuelle samarbejder, adskiller sig signifikant på mange afgørende områder. Det kan 

ligeledes være optimalt for en virksomhed som i høj grad prioriterer at facilitere yderligere 

værdiskabelse. Som følge af kontraktforholdenes komplekse og forskelligartede karakterer er det 

nødvendigt at individualisere kontraktporteføljen, med henblik på at øge den juridiske forudsigelighed 

og sænke de transaktionsomkostninger ex post. Dette medfører dog også en stigning i 

udfærdigelsesomkostningerne. 

 

Ved komplekse kontrakter med lav sammenlignelighed, vil det som udgangspunkt være til 

virksomhedens fordel at lade hver enkelt beslutningstager have frihed til selv at udforme 

kontraktgrundlaget. Dette vil, qua den tidligere argumentation, modsætningsvis føre til højere 

transaktionsomkostninger ex ante, da de enkelte bestemmelser i kontrakterne skal individualiseres i alle 

kontrakter. Omvendt, vil transaktionsomkostningerne ex post som udgangspunkt reduceres, da 

kontraktbestemmelserne i teorien er tilpasset de komplekse og forskelligartede forudsætninger, som 

ligger bag hver enkelt kontrakt, hvorfor kontrolomkostningerne falder, da der forventes færre 

domstolsprøvelser og tvister i øvrigt. Det kan forestilles at være gældende for en virksomhed, hvis IT-

kontraktportefølje består af kontrakter karakteriseret ved høj kompleksitet og lav sammenlignelighed, 

hvorfor individualisering er optimalt. En diskret konfiguration, og dermed autonomi til 

beslutningstageren, vil således skabe bedre forudsætninger for en øget juridisk forudsigelighed, 

sammenlignet med den situation, hvor virksomheden eksempelvis vælger en perfekt konfiguration, og 

dermed anvender standardiserede bestemmelser på kontraktforholdene. Beslutningstagerne vil, alt andet 

lige, være bedre i stand til at indgå kontraktbestemmelser, som på passende vis mitigere de højere risici, 

og dermed tage højde for den kompleksitet, som måtte eksistere i kontraktforholdene. 

 

Når forholdene omkring virksomhedens kontraktportefølje generelt er af kompleks og forskelligartet 

karakter, vil det optimale valg af konfiguration således være den diskrete. Det vil svare sig for 

virksomheden, at den enkelte beslutningstager overlades større autonomi, med henblik på at 

individualisere de enkelte kontraktbestemmelser, samt afsøge mulighederne for yderligere 

værdiskabelse i kontraktforholdet. 

6.3 Regelbaseret konfiguration 

Imellem den perfekte og diskrete konfiguration findes den regelbaserede konfiguration. Som nævnt 

ovenfor, er anvendelsen af de to førnævnte ekstremer karikeret, og der kan argumenteres for, at 

begreberne udelukkende er optimale i et begrænset omfang i praksis, mens den regelbaserede 

konfiguration generelt passer bedre ind i den praktiske virkelighed. Teorien om den regelbaserede 

konfiguration bygger på en blanding af regulering og autonomi. Der er således nogle centralt bestemte 
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retningslinjer for dattervirksomheder, der regulerer visse forhold, mens der ligeledes overlades autonomi 

og frihed til dattervirksomheder i andre forhold. Den regelbaserede konfiguration fortæller intet om, 

hvorvidt der er mange eller få regler, stor eller lille frihed, men blot, at det er en kombination af de to 

ekstremer. 

 

I relation til CPM, vil en regelbaseret konfiguration medføre, at visse dele af kontrakten er reguleret 

centralt, mens andre er præget af autonomi, og dermed overladt til den enkelte beslutningstager at 

individualisere. For beslutningstagerne ved den regelbaserede konfiguration, vil visse dele i kontrakten 

således være præget af regulering, hvor en centraliseret enhed i virksomheden har forudbestemt, hvordan 

de ønsker, at virksomheden skal kontrahere i forhold til bestemte bestemmelser og forhold, mens andre 

dele er præget af autonomi, hvor beslutningstagerne gives større frihed til at individualisere andre dele 

af kontraktgrundlaget. Den regelbaserede konfiguration kan anvendes på stort set alle virksomheder, 

uanset kontraktporteføljens kompleksitet, da virksomheden kan tage højde for dette, og tilpasse 

forholdet mellem autonomi og regulering, eller individualisering og standardisering.  

 

Vælger virksomheden at operere med en lav grad af autonomi, og dermed en konfiguration som ligger 

forholdsvis langt mod en perfekt konfiguration, kan virksomheden standardisere simple bestemmelser, 

mens den overlader en vis grad af autonomi til beslutningstagerne, der kan individualisere komplekse 

bestemmelser. Virksomheden vil herved minimere sine transaktionsomkostninger ex ante, da mange 

forhold standardiseres, og kun de forhold, som ikke er mulige at standardisere, bliver individualiseret. 

Såfremt porteføljens karakteristika bevæger som mod en lavere grad af sammenlignelighed og en højere 

grad af kompleksitet, vil den optimale konfiguration bevæge sig mod en mere diskret konfiguration, så 

der overlades mere autonomi til beslutningstageren. Der vil fortsat forelægge en grad af perfekt 

konfiguration, og dermed et element af standardisering i kontraktkonciperingen, men det vil som 

udgangspunkt begrænses til simple bestemmelser, og der vil overlades større grad af autonomi til 

beslutningstageren, til at individualisere, og dermed til at afsøge muligheder for yderligere 

værdiskabelse. I praksis kan det være optimalt for virksomheden, givet ønsket om yderligere 

værdiskabelse, at operere med en regelbaseret konfiguration, der tenderer mod en diskrete konfiguration. 

Denne giver beslutningstageren mere autonomi til at inkorporere proaktive bestemmelser i kontrakten, 

og/eller efterlade kontrakten mere ufuldstændig, hvorved der gives mere rum til udforskning af 

muligheder ex post. 

 

Konfigurationen afhænger derfor af kontraktporteføljens sammenlignelighed og kompleksitet. 
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6.4 Konfiguration af Contract Portfolio Management relativt til 
kontraktporteføljen 

Forrige afsnit beskrev, hvordan en virksomhed kan tilgå konfigurationen af CPM. Det er blevet 

beskrevet, hvilke dimensioner virksomheden bør overveje, når koordineringen planlægges, herunder 

sammenlignelighed samt kontraktuel kompleksitet. For enkelhedens skyld skelnes kun mellem høj og 

lav grad af sammenlignelighed og kompleksitet. Der ses således bort fra muligheden for en “moderat” 

grad af de to dimensioner. Hermed fremstår nedenstående matrix, der dækker de mulige udfald og 

kombinationer. 

Tabel 1 - Egen tilvirkning, baseret på C.G. Asmussen et. al., International Business Review 18 (2009) 
 

Kontrakt- 
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Høj 

 

Høj 
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Af ovenstående tabel udledes fire konfigurationer af CPM, da den regelbaserede konfiguration er todelt, 

hvilket vurderes at være retvisende. Dette skyldes, at den regelbaserede konfiguration således dækker 

tilfælde, hvor både sammenligneligheden og kompleksiteten er henholdsvis høj og lav. 

 

Den første CPM-konfiguration, Perfekt, centraliseret konfiguration, er optimal i den situation, hvor 

sammenligneligheden er høj og kompleksiteten er lav. Det betyder, at den skal anvendes i tilfælde, hvor 

en virksomheds kontraktportefølje er forholdsvis simpel og kontrakterne er sammenlignelige. Det er 

derfor oplagt for virksomheden at anvende standardiserede kontraktbestemmelser.  

 

Den anden konfiguration, Diskret, decentraliseret konfiguration, er, omvendt, optimal i situationen, 

hvor der er begrænset mulighed for standardisering, som følge af lav sammenlignelighed og høj 

kompleksitet. Det vil derfor være oplagt at overlade den individuelle beslutningstager komplet 

autonomi. 

 

Den tredje konfiguration, Regelbaseret konfiguration baseret på generiske regler, drejer sig om 

virksomheder med forholdsvis simple kontrakter, som imidlertid er meget forskellige. Det betyder, at 

både kompleksiteten og sammenligneligheden er lav. Selvom en lav kompleksitet umiddelbart burde 

medføre mulighed for at standardisere i større grad end i en situation med høj kompleksitet, findes det 

som udgangspunkt kun optimalt at standardisere relativt få generiske kontraktbestemmelser, som ikke 

er afhængige af realydelsens karakteristika, på tværs af enten hele kontraktporteføljen eller den enkelte 

kontrakttype. Dette skyldes den lave sammenlignelighed mellem kontrakterne, og vil blive uddybet i 

kapitel 7. Hertil bemærkes, at den lave kompleksitet medfører, at det fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv skal overvejes, hvorvidt det er optimalt ikke at regulere enkelte 

forhold i kontrakten, fx hvis baggrundsretten klar. Dette uddybes i afsnit 7.2.1.1. 

 

Den fjerde konfiguration, Regelbaseret konfiguration baseret på kontrakttype-specifikke regler, er 

optimal i den situation, hvor virksomhedens kontraktportefølje er kendetegnet ved høj kompleksitet og 

høj sammenlignelighed. Virksomheden kan opnå en højere grad af standardisering, da den høje 

sammenlignelighed betyder, at virksomheden både kan standardisere generiske regler på tværs af hele 

porteføljen, mens den på samme tid kan standardisere mere komplekse kontraktbestemmelser på tværs 

af de enkelte kontrakttyper. Der kan således argumenteres for, at sammenligneligheden har en større 

betydning end kompleksiteten for, hvorvidt virksomheden kan standardisere sin kontraktportefølje. 

Derfor er det ligeledes optimalt at standardisere på flere niveauer af porteføljen i tilfælde af en høj 

sammenlignelighed i kontraktporteføljen. Ved at standardisere både på tværs af hele kontraktporteføljen 

og inden for de enkelte kontrakttyper, kan virksomheden således udnytte sammenligneligheden i 

kontraktporteføljen bedre, hvorfor flere standardiserede kontraktbestemmelser kan konciperes. Der er 
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tale om en fin balancegang, da et lille fald i sammenligneligheden, kan medføre, at en langt mindre del 

af kontraktporteføljen kan standardiseres, såfremt kompleksiteten fortsat er meget høj. Dette skyldes 

bl.a., at de standardiserede kontraktbestemmelser ikke længere regulerer kontraktforholdet optimalt, 

hvorfor den juridiske forudsigelig antageligvis mindskes. 

 

I de følgende kapitler vil det blive diskuteret, hvorvidt enkelte kontraktbestemmelser bør standardiseres 

eller individualiseres og, hvilken betydning det har for den optimale konfiguration af virksomhedens 

kontraktportefølje, givet dennes specifikke karakteristika. 
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7 Kontraktporteføljens optimale grad af standardisering 
Igennem afhandlingen er en række forskellige faktorer blevet gennemgået. De har hver især en 

indflydelse på, hvordan virksomheden mest optimalt kan styre sin kontraktportefølje, og dermed 

hvordan den opnår den optimale balance mellem standardisering og individualisering. Nogle af disse 

faktorer er relateret til den enkelte bestemmelse, nogle til kontraktporteføljen, mens andre står i relation 

til den enkelte kontrakttype. Det skal således i nærværende kapitel belyses, hvordan de forskellige 

faktorer påvirker, hvorvidt kontraktbestemmelser bør standardiseres, samt hvorvidt det kan gøres på 

tværs af hele kontraktporteføljen, på tværs af en bestemt kontrakttype eller om bestemmelsen altid bør 

individualiseres. Formålet med nærværende kapitel er ikke at udlede eksakte svar på, hvorvidt en 

bestemmelse altid skal standardiseres eller ej, men derimod at illustrere, hvordan enkelte faktorer 

påvirker hinanden, og dermed i hvilke scenarier en standardisering muliggøres. Det vil bero på en 

konkret vurdering af scenariet og de bagvedliggende forhold, hvorvidt det er optimalt at en 

kontraktbestemmelse standardiseres eller ej, og der skal således foretages en helhedsbetragtning. Først 

vil det blive belyst, hvilke kontraktbestemmelser, der potentielt bør standardiseres på tværs af hele 

kontraktporteføljen og, hvordan de enkelte bestemmelser, samt porteføljens, karakteristika påvirker 

mulighederne for standardisering. Det vil således beskrives, hvordan virksomheden kan opnå den 

optimale grad af standardisering i dens kontraktportefølje. En vigtig pointe i analysen er, at 

argumenterne kan anvendes parallelt på kontraktbestemmelser, som har lignende karakteristika, 

afhængighed af realydelsen og kontrakttypen samt karakteristika mv. 

 

For overskuelighedens skyld er der i nærværende kapitel foretaget en gruppering af 

kontraktbestemmelserne baseret på, hvorvidt de umiddelbart kan standardiseres på tværs af 

kontraktporteføljen, på tværs af de enkelte kontrakttyper eller, om de bør individualiseres. Denne 

indledende analyse er baseret på bestemmelsernes karakteristika, samt hvor afhængig bestemmelsen er 

af enten realydelsen eller af kontrakttypen. Eksempelvis vil en bestemmelse, der ikke i en betydende 

grad afhænger af hverken kontrakttypen eller porteføljens karakteristika, umiddelbart blive behandlet 

under afsnittet om standardisering på tværs af porteføljen. Det er vigtigt at pointere, at dette ikke betyder, 

at resultatet er givet på forhånd. Opdelingen er alene foretaget af praktiske hensyn for overskuelighedens 

skyld, og er, som sagt, baseret på en indledende analyse foretaget i afsnit 3.1.  

7.1 Standardisering på tværs af kontrakttyper 

Når der tales om standardisering på tværs af kontraktporteføljen, skal det belyses, hvilke 

kontraktbestemmelser, der kan standardiseres på tværs af hele virksomhedens IT-kontraktportefølje. Det 

vurderes derfor, hvilke faktorer der taler for en standardisering af de enkelte bestemmelser og, hvilke 

der taler for en individualisering. 
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Figur 4 - Casefigur - Alle kontrakttyper, egen tilvirkning 

 

7.1.1 Lovvalg, voldgift og tvistløsning 

7.1.1.1 Faktorer på kontraktbestemmelsesniveau 

Følgende afsnit omhandler afvejningen af, hvorvidt kontraktbestemmelserne om lovvalg, voldgift og 

tvistløsning kan standardiseres på tværs af kontraktporteføljen, og hvornår dette findes optimalt. 

 

Kontraktbestemmelserne om lovvalg specificerer, som beskrevet i afsnit 3.1.1, med hvilken national 

regulering en eventuel tvist skal løses. Der er således tale om en bestemmelse, som ikke i betydende 

grad afhænger af realydelsen og kontrakttypens karakteristika. Bestemmelsen har til formål at øge den 

juridiske forudsigelighed ved at gøre det lettere for virksomheden at identificere og forudsige gældende 

ret ved en eventuel tvist. Det kan forestilles, at en dansk virksomhed har lettere ved at identificere 

gældende ret, såfremt lovvalget er dansk ret, sammenlignet med en situation, hvor det i stedet er, 

eksempelvis, kinesisk ret. Kendskabet til den pågældende nations retsregler, og dermed evnen til at 

forudsige gældende ret, kan være ekstremt essentiel for en virksomhed. Det kan potentielt føre til store 

omkostninger, såfremt virksomheden ikke er i stand til at udlede gældende ret. I det tilfælde ved 

virksomheden ikke, hvordan potentielle tvister løses, og kan dermed potentielt mødes med store krav, 

som den ikke var forberedt på, og som derfor ikke var medtaget i kontraktgrundlaget. Der er dermed 

tale om en bestemmelse, som har til formål at mitigere virksomhedens risiko ved kontrakten, hvilket 

sker ved at øge den juridiske forudsigelighed. Der kan argumenteres for, at såfremt bestemte dele af 

udenlandsk regulering er afgørende for en kontrakt, bør virksomheden i stedet inkorporere disse som en 

bestemmelse i kontrakten, og ikke forsøge at benytte lovvalget til at opnå den pågældende regulering. 
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Værneting følger nøjagtig samme argumentation som for lovvalg. Denne bestemmelse regulerer i 

hvilket land, en retssag skal anlægges, såfremt der opstår en tvist. Lovvalg og værneting behøver ikke 

at være ens, hvorfor der godt kan foreligge dansk lovvalg, men tysk værneting. I så fald skal sagen 

anlægges ved de tyske domstole, men disse skal anvende dansk ret. Værnetinget er ikke en bestemmelse, 

som tilfører virksomheden værdi, men kan til gengæld spare virksomheden for en del omkostninger. 

Det kan være omkostningsfuldt at føre en retssag i eksempelvis Indien, når virksomheden er beliggende 

i Danmark. Derudover kan det ligeledes medføre større juridiske risici, da virksomheden ikke er bekendt 

med, hvordan en retssag føres i udlandet. 

 

Kontraktbestemmelserne om voldgift og tvistløsning følger ligeledes ovenstående argumentation. 

Voldgift vedrører, om parterne ønsker en eventuel tvist behandlet ved en voldgiftsdomstol, og i hvilken 

stat en eventuel voldgiftssag skal foregå. Tvistløsning vedrører, om parterne forpligter sig til at forsøge 

eventuelle tvister løst ved specielle tvistløsningsremedier, før de tages til enten en national eller en 

voldgiftsdomstol. Selvom bestemmelserne således opfylder andre formål end lovvalg, er det 

overordnede mål med anvendelsen en mitigering af risiko, hvilket øger den juridiske forudsigelighed. 

Bestemmelsen om voldgift har således en indflydelse på, om eventuelle tvister behandles som en 

voldgiftssag, og ikke ved de nationale domstole, samt i hvilken stat en sådan sag skal foregå. Efter 

samme argumentation som for lovvalg, er det således afgørende for en dansk virksomhed, om en 

eventuel tvist skal løses ved en dansk eller en kinesisk voldgiftsdomstol. Tvistløsningsbestemmelsen 

relaterer sig ikke direkte til identificeringen af gældende ret, men derimod til hvorvidt virksomhederne 

forpligter sig til at forsøge tvisten løst gennem, eksempelvis, mediation før sagen går til en eventuel 

domstol. Bestemmelsen er således vigtig, såfremt virksomheden ønsker, at eventuelle tvister skal 

forsøges løst mellem parterne i stedet for ved en domstolssag, som ofte kan være meget omkostningsfuld 

og tidskrævende. Bestemmelsen er derfor central for minimeringen af ex post kontrolomkostninger, jf. 

afsnit 5.1.2.2. 

 

Fordelen ved, at en sag anlægges ved en voldgiftsret, er muligheden for, at specialiserede dommere kan 

behandle sagen. Parterne har således ved en voldgiftssag selv indflydelse på valget af dommere, hvorfor 

disse kan være eksperter inden for præcis det område, som tvisten, realydelsen og/eller kontrakten 

omhandler. Virksomheden kan drage nytte af, at tvisten løses af IT-eksperter frem for dommere ved en 

ordinær dansk domstol, ligesom sagerne kan afgøres af dommere, som på anden vis har virksomhedens 

tillid, med forbehold for dommerens habilitet.228 Voldgiftsretten er næsten undtagelsesvis en en-instans, 

hvorfor afgørelser som udgangspunkt ikke kan ankes. At få behandlet en tvist ved en voldgiftsret er ofte 

                                                      
228 Voldgiftsinstituttet. “Om Voldgift.” n.d. 
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hurtigere, og dermed mindre omkostningsfuld, hvilket kan have stor betydning for en virksomhed ift. 

minimering af kontrolomkostningerne. Ligeledes kan virksomheden, som sagt, drage nytte af, at sagen 

behandles af voldgiftsdommere med ekspertviden. Gennem brugen af tvistløsningsremedier, herunder 

fx mediation, kan virksomheden undgå at blive trukket gennem en lang og omkostningsfuld retssag. I 

nogle tilfælde kan der dog argumenteres for, at dette ikke har den ønskede effekt, og derfor blot tilfører 

tvisten større omkostninger, da den alligevel skal løses ved en domstol i sidste ende. Diskussionen er 

interessant i forhold til overvejelserne i afsnit 4.2 om proaktiv jura. En tilgang, hvor virksomheden anser 

tvistløsningsremedier som værende en udgift, og således foretrækker at løse en tvist ved 

domstolsbehandling, har en meget reaktiv karakter. En anvendelse af tvistløsningsremedier har derimod 

større karakter af proaktivitet, hvor virksomheden forsøger at forebygge tvister, løse dem hurtigt og med 

så få omkostninger som muligt. Kan virksomheden således løse en tvist hurtigt og effektivt ved 

eksempelvis mediation, kan denne spare store omkostninger, og hurtigere komme videre med formålet 

med kontrakten, fx udviklingen. 

 

Umiddelbart findes det ikke relevant at inkorporere juridisk fleksibilitet i bestemmelser som disse. Som 

beskrevet i afsnit 4.2.1.2, er juridisk fleksibilitet et begreb, der dækker over en kalkuleret risiko, som 

virksomheden kan vælge at inkorporere i kontrakten for at give plads til potentiel yderligere 

værdiskabelse. Det vurderes ikke, at virksomheden kan opnå egentlig yderligere værdiskabelse, 

eksempelvis innovation, ved at give sine kontraktpartnere mere fleksibilitet i relation til disse 

bestemmelser, da det findes usandsynligt, at bestemmelser angående lovvalg, voldgift og tvistløsning 

kan facilitere eksempelvis innovation. Ved at inkorporere fleksibilitet i disse bestemmelser, vil 

virksomheden således tage en kalkuleret juridiske risiko, som ikke gengældes tilstrækkeligt i potentielle 

fordele, hvilket er en sub-optimal allokering af virksomhedens ressourcer. 

 

Udover ved tvistløsning, er der derfor ikke forventes nogen nævneværdig yderligere værdi ved de 

nævnte kontraktbestemmelser. Til gengæld kan de potentielt medføre øget juridisk risiko, hvis de ikke 

reguleres optimalt. Målet med bestemmelserne er således at maksimere den juridiske forudsigelighed 

samt, at minimere transaktionsomkostningerne. I forhold til ligningen i afsnit 5.3, er der ikke meget 

ekstra værdi at opnå, hvorfor opfyldelsen af udtrykket afhænger af virksomhedens bestræbelser på at 

reducere transaktionsomkostningerne og øge den juridiske forudsigelighed. 

 

Ovennævnte faktorer, der relaterer sig direkte til de enkelte kontraktbestemmelser, taler således 

umiddelbart for en standardisering. Tvistløsningsbestemmelsen differentierer sig fra de resterende 

kontraktbestemmelser ved at indeholde et værdiskabende element, men intet i bestemmelsens natur taler 

for, at dette retfærdiggør en individualisering. Faktorerne, som er diskuteret, angående 

tvistløsningsmetoder, og anvendelsen af denne, taler hverken for, at virksomheden kan drage særlig 
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nytte eller opnå bedre mitigation af risici ved at individualisere. I enkelte tilfælde er særlige 

tvistløsningsremedier ikke en optimal måde at løse en tvist på, hvorfor det blot vil føre til højere 

omkostninger. Det vurderes dog, at de potentielle fordele ved anvendelsen af tvistløsning opvejer de 

enkelte tilfælde, hvor det ikke findes anvendeligt. Lignende argumentation følger for både lovvalg og 

voldgift. Der er således enkelte tilfælde, hvor det kan forestilles, at virksomheden kan drage en vis nytte 

af at differentiere sine bestemmelser. Det vurderes dog at være enkeltstående tilfælde, hvorfor faktorerne 

og bestemmelsernes natur i sig selv taler for en standardisering på tværs af porteføljen. Før det kan 

vurderes, om bestemmelserne optimalt set bør standardiseres eller ej, skal det dog vurderes, om der er 

dimensioner, som vedrører porteføljen, der modsætningsvis taler for en individualisering af 

bestemmelserne. 

7.1.1.2 Dimensioner på porteføljeniveau 

Sammenlignelighed og kompleksiteten af kontraktporteføljen er begge dimensioner, der har en 

indflydelse på, hvorvidt enkelte kontraktbestemmelser optimalt set bør standardiseres. Der er tale om 

dimensioner, der begge defineres af de enkelte kontrakter, som porteføljen består af. En kompleks 

kontraktportefølje er kun kompleks, såfremt de enkelte kontrakter i porteføljen er komplekse. Såfremt 

virksomhedens kontraktportefølje er karakteriseret ved lav sammenlignelighed, er kontrakterne meget 

forskellige. Det betyder, at bestemmelser, pga. deres natur, bør standardiseres, ikke nødvendigvis kan 

konciperes på en måde, så de passer ind i flere eller alle kontrakttyper i porteføljen. Samme 

argumentation følger for kompleksiteten af porteføljen. 

 

Et ønske om standardisering af kontraktbestemmelser på tværs af porteføljen udspringer først og 

fremmest af et mål om at minimere transaktionsomkostningerne. Såfremt virksomheden har en yderst 

kompleks kontraktportefølje med en meget lav sammenlignelighed, så kontrakterne er meget forskellige, 

er der, jf. ovenstående, en risiko for, at bestemmelserne ikke kan konciperes på en måde, så de kan 

standardiseres på tværs af hele porteføljen. Det centrale er således, hvorvidt kompleksiteten af, og 

sammenligneligheden på tværs af kontrakterne i kontraktporteføljen, spiller en rolle for bestemmelser 

om lovvalg, voldgift og tvistløsning. Hvorvidt dette er tilfældet, afhænger af, hvorvidt bestemmelserne 

er afhængige af kontrakttypen, de skal konciperes i samt, om karakteren af realydelsen påvirker 

bestemmelserne. Der skal således være forhold ved realydelsen eller kontrakttypen, som gør, at lovvalg, 

voldgift og tvistløsning ikke kan standardiseres på tværs af hele kontraktporteføljen. Et scenarie hvor 

potentielt er tilfældet, er såfremt en bestemt nations regulering anses som værende særligt favorabel for 

virksomheden på én bestemt kontrakt eller ét bestemt kontraktforhold. Er dette tilfældet, er det potentielt 

optimalt for virksomheden at overveje et udenlandsk lovvalg. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at 

det udenlandske retssystem er teknologispecifik, hvilket kan give en fordel. I det tilfælde er det derfor 

ikke optimalt at standardisere lovvalget på tværs af porteføljen. Hertil skal det dog overvejes, hvorvidt 
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nytten ved at individualisere bestemmelserne opvejer de omkostninger, som virksomheden må afholde 

ved individualiseringen. Der kan således argumenteres for, at virksomheden i nogle tilfælde opnår større 

nytte ved at standardisere hele kontraktporteføljen, og dermed reducere sine transaktionsomkostninger. 

Den samme argumentation er gældende for voldgiftsbestemmelsen, hvorefter virksomheden skal se en 

klar fordel ved, at eventuelle tvister relateret til én eller flere kontrakter i porteføljen behandles ved 

voldgift. Generelt foreligger der en klar tendens til anvendelse af voldgift ved IT-retlige tvister.229 IT-

kontraktrettens natur taler således generelt for brugen af voldgift. Dette skyldes særligt, som før nævnt, 

at parterne selv har indflydelse på valget af voldgiftsdommere, så de har den nødvendige viden om IT. 

 

Da CPM har fokus på kontraktporteføljeniveau, skal alle betragtninger foretages med et 

helhedsperspektiv, hvilket især er vigtigt, når virksomheden skal opveje den samlede nytte og 

dertilhørende transaktionsomkostninger. Såfremt det således kun gælder én kontrakt i porteføljen, at et 

udenlandsk lovvalg er optimalt, at voldgift ikke er at foretrække, eller, at tvistløsningmetoder ikke findes 

optimale, vil det således alligevel tale for en standardisering på tværs af porteføljen. Hver gang 

virksomheden ikke standardiserer bestemmelserne vedrørende lovvalg, værneting eller tvistløsning, 

betyder det, at de skal individualiseres. Det fører til større transaktionsomkostninger for virksomheden 

ex ante. Som det er blevet gennemgået tidligere, skal virksomheden anvende tankegangen fra afsnit 5.3, 

og vurdere, hvorvidt den øgede værdiskabelse, der skabes ved individualisering, opvejer de forhøjede 

transaktionsomkostninger ex ante. Nytten kan i denne sammenhæng bestå af bedre mitigation af risici. 

Virksomheden skal således sørge for, at den samlede nytte overstiger de samlede ulemper, herunder 

omkostninger, tab og risici. En vigtig bemærkning hertil er, at optimalitet ikke nødvendigvis indfinder 

sig, når fordelene opvejer ulemperne. Som der argumenteres for flere steder i nærværende afhandling, 

kan virksomheden vælge at påtage sig en kalkuleret risiko, såfremt dette kan føre til tilsvarende højere 

værdi. Derfor kan der argumenteres for, at en kontrakt, eller kontraktportefølje, er rentabel såfremt 

udtrykket i afsnit 5.3 er opfyldt, mens der kan argumenteres for en kontrakt, eller kontraktportefølje, er 

optimal, når den samlede værdiskabelse maksimeres. 

 

Særligt ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv, taler mange forhold og faktorer for en 

standardisering af både lovvalg, værneting, voldgift og tvistløsning. Det kan i overvejende grad ikke 

anses for optimalt at bruge ressourcer på individualisering af disse bestemmelser, eftersom der 

umiddelbart hverken kan opnås yderligere værdiskabelse eller øget mitigation af risici. Der findes 

ligeledes ikke argumenter, som retfærdiggør, at bestemmelserne udelukkende bør standardiseres på 

kontrakttypeniveau. Bestemmelserne vedrørende lovvalg, værneting, voldgift og tvistløsning er ikke 

                                                      
229 Udsen, Henrik. IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 593. 



   

 

90 af 136 

 

påvirket af realydelsens karakter, hvorfor kontrakttypen ikke har en afgørende betydning. Det kan dog 

være tilfældet for visse andre kontraktbestemmelser, hvor kontrakttypen har afgørende betydning, 

hvorfor visse bestemmelser kan standardiseres på tværs af visse kontrakttyper. Det behandles nærmere 

i næste afsnit. 

7.2 Standardisering på tværs af kontrakttyper 

Dette afsnit fokuserer på bestemmelser, der, grundet sine karakteristika, skal vurderes, hvorvidt de 

potentielt er optimale at standardisere inden for en given kontrakttype, og ikke på tværs af hele 

porteføljen. Udgangspunktet i nærværende afsnit er, som illustreret i Figur 5 på hver enkelt 

kontrakttype. Analysen af om standardisering eller individualisering er optimalt, er dermed flyttet et 

standardiseringsniveau ned. Afsnittet behandler således afvejningen mellem at standardisere en 

bestemmelse på tværs af eksempelvis alle udviklingskontrakter, eller om bestemmelsen er optimal at 

individualisere, så den tilpasses hver enkelt udviklingskontrakt. Det bemærkes, at en given 

kontraktbestemmelse potentielt kan standardiseres inden for to kontrakttyper, eksempelvis inden for 

porteføljens vedligeholdelseskontrakter og driftskontrakter. 

 

Figur 5 - Casefigur - De enkelte kontrakttyper, egen tilvirkning 

 
 

I dette afsnit analyseres, hvordan virksomheden fra et transaktionsomkostningsperspektiv allokerer sine 

ressourcer optimalt i forhold til en misligholdelsesbestemmelse. Denne bestemmelse er valgt som 

genstand for analysen, da den anses for at være af interdisciplinær karakter. 
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Misligholdelse er et centralt område, når IT-kontrakter udarbejdes. Kontraktbestemmelser relateret til 

misligholdelse knytter sig til flere områder, der er rangeret på listen over de 10 mest forhandlede 

bestemmelser på IACCMs liste fra 2018, som beskrevet i kapitel 3. Misligholdelse knytter sig til 

henholdsvis termination, performance, guarantees, undertakings og liquidated damages. Dette viser, 

som tidligere statueret, at de bestemmelser, der hyppigst bruges tid på, er af reaktiv karakter.230 Kun 

performance, guarantees og undertakings er med på listen over de 10 vigtigste bestemmelser. At 

bestemmelserne er genstand for en stor forhandling uden at skabe nævneværdig værdi, gør det 

interessant at undersøge, om misligholdelsesbestemmelser bør standardiseres eller individualiseres med 

udgangspunkt i de faktorer, denne afhandling har opstillet. 

 

Misligholdelse af kontrakten, og de beføjelser den ene part kan gøre gældende herefter, skal ses som de 

civilretlige sanktioner, der potentielt anvendes over for modparten, der ikke foretager korrekt opfyldelse 

af den pågældende kontrakt. Eksempelvis, såfremt der sker forsinkelse ved en udviklingskontrakt, 

hvilket hyppigt sker.231 Vigtigt er det således, at der forudsætningsvis tages stilling til, om der foreligger 

et kontraktbrud, førend anvendelsen af misligholdelsesbeføjelser overvejes. Misligholdelse er enten 

reguleret af parternes aftale, som beskrevet under afsnit 4.1.1 eller af baggrundsretten, som beskrevet 

under afsnit 4.1.2. 

 

Der er flere årsager til, at misligholdelse som en generel bestemmelse behandles ved standardisering på 

tværs af kontrakttyper og ikke hele porteføljen. Den primære årsag er, at kontrakttypernes forskellige 

karakteristika, stiller forskellige krav til virksomheden vedrørende regulering af misligholdelse. 

Kravene til reguleringen af vedligeholdelseskontrakterne formodes eksempelvis, alt andet lige, at være 

mindre omfattende end til udviklingskontrakter. De økonomiske overvejelser i forhold til 

transaktionsomkostninger og innovation samt afdækning af risiko generelt, vurderes derfor også at være 

forskellige mellem de tre kontrakttyper, hvilket taler yderligere for at behandle misligholdelse inden for 

hver enkelt kontrakttype, i stedet for på tværs af hele kontraktporteføljen. 

7.2.1 Generelle faktorer 

Forhandling om misligholdelse anses som en kommerciel forhandling om risiko, hvorfor afvejningen i 

første omgang tager hensyn til de risici og den kompleksitet, der er forbundet med den givne ydelse. De 

økonomiske følger er derfor et vigtigt aspekt i udformningen af misligholdelsesbestemmelserne. De i 

afsnit 3.1 beskrevne IT-kontrakttyper, har forskellige kendetegn, og dermed også risici, der skal tages 

                                                      
230 Østergaard, Kim., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel på hvorledes den 
erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter og dermed den retsdogmatiske forskning og 
empiri«, Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(146) (2014), s. 6. 

231 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S., 2018, s. 659. 
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hensyn til. En anden vigtig bemærkning er, at virksomheden kortlægger kompleksiteten og 

sammenligneligheden mellem kontrakterne. Er kontrakterne inden for den enkelte kontrakttype meget 

sammenlignelige, taler det generelt for, at det er optimalt for virksomheden at standardisere sine 

bestemmelser. Omvendt taler det generelt for individualisering, hvis sammenligneligheden er lav. 

7.2.1.1 Baggrundsretten og standardisering 

Der er flere indledende overvejelser, virksomheden skal foretage sig. Et vigtigt element er, hvorvidt 

baggrundsretten vedrørende misligholdelse medfører en tilfredsstillende juridisk forudsigelighed, og 

dermed retsposition i tilfælde af brud på kontrakten. Undlader virksomheden at regulere misligholdelse 

i kontraktgrundlaget, er besparelsen på transaktionsomkostningerne store, og vil særligt stamme fra en 

reducering af udfærdigelsesomkostningerne. Fokuseres der alene på transaktionsomkostningerne, er der 

ingen reel grund til at indsætte bestemmelser om misligholdelsesbeføjelser, hvis baggrundsretten er 

fyldestgørende, og den juridiske forudsigelighed dermed må anses for høj. Det er eksempelvis i et 

scenarie, hvor en virksomheds kontraktportefølje primært består af kontrakter med lav 

sammenlignelighed samt lav kompleksitet. I denne situation argumenteres for, at det er svært at 

standardisere på tværs af kontraktporteføljen. Virksomheden kan med fordel forlade sig på 

baggrundsretten, og dermed spare transaktionsomkostninger herved. Det er dog en konkret vurdering af 

den juridiske forudsigelighed samt de økonomiske risici i det givne scenarie, hvorvidt denne løsning er 

optimal for virksomheden. Baggrundsretten har som beskrevet i afsnit 4.1.2.1- 4.1.2.5 flere indlejrede 

grundsætninger, som er med til at regulere parternes retsposition, såfremt det ikke eksplicit følger af 

parternes aftale. 

 

Det er dog vigtigt at notere, at der findes begrænset retspraksis, og dermed også en mindre veludviklet 

baggrundsret inden for IT-kontraktsretten, hvorfor det umiddelbart er svært at udlede den juridiske 

forudsigelighed ex ante. Et eksempel herpå er dommen fra Norge, hvor SVV ophævede kontrakten med 

IBM, og dermed indtog en standpunktsrisiko. SVV mente, at leverandøren brød kontrakten på flere 

punkter. Særligt på baggrund af forsinkelser, og udsigten til yderligere forsinkelser, var stærkt 

medvirkende til ophævelsen. Derfor ophævede SVV kontrakten med et krav om erstatning for et beløb 

på 243 millioner NOK, men endte i stedet med at blive kendt erstatningspligtig. Dette illustrerer 

usikkerheden, og taler imod at forlade sig på baggrundsretten. 

 

Afsnit 7.1.1 behandlede hvordan en tvistløsningsbestemmelse kunne standardiseres på tværs af hele 

kontraktporteføljen, hvorfor transaktionsomkostningerne er lave. En forladelse på baggrundsretten 

vedrørende misligholdelse kombineret med en effektiv tvistløsningsbestemmelse i kontrakten, er en 

potentiel optimal løsning, da virksomheden således sikrer, at tvister, som opstår ex post, løses effektivt 

med den lavest mulige omkostning økonomisk set. Virksomheden kan potentielt drage fordel af en 
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inkorporering af tankerne fra afsnit 4.2.2, når den forlader sig på baggrundsretten. Ved en proaktiv 

tilgang til kontraktarbejdet, identificeres potentielle problemstillinger tidligt, og håndteres inden de 

bliver bekostelige. Det vil, alt andet lige, samlet set føre til lavere transaktionsomkostninger ex post. 

7.2.1.2 Baggrundsretten og yderligere værdiskabelse 

En anden vigtig faktor virksomheden indledningsvist skal behandle, er behovet for yderligere 

værdiskabelse som beskrevet i afsnit 5.2, og dermed også juridisk fleksibilitet, som beskrevet i afsnit 

4.2.1.2. Er dette en prioritet for virksomheden, vil det påvirke, hvorledes det er optimalt at standardisere 

eller individualisere bestemmelser inden for hver enkelt kontrakttype. Som beskrevet under 

kontrakttypernes karakteristika i afsnit 3.2 er dette umiddelbart mest relevant ved udviklings- og 

driftskontrakter. 

 

Den underliggende kontrakt, der var genstand for dommen fra Oslo Tingrett, kan sammenlignes med en 

udviklingskontrakt i nærværende afhandling. Et generelt kendetegn ved udviklingskontrakten er, at 

realydelsen generelt er svær at definere ex ante, hvilket også viste sig at være tilfældet i dommen. En 

udviklings- eller driftskontrakt hvor realydelsen ikke kan defineres på forhånd, og nye applikationer og 

tilpasninger løbende er en prioritet, kan sammenkædes med et behov for innovation. I det tilfælde er 

argumentationen, at det er bedre at regulere få bestemmelser i kontrakten, og ellers forlade sig på 

baggrundsretten. Denne løsning kan løse flere af de problemstillinger beskrevet i afsnit 5.2.1. 

Kontrakten kan potentielt konciperes, så den indeholder en optimal grad af komplethed, så den befinder 

sig på toppunktet på Figur 2, hvor der skabes det optimale rum for innovation, ved at forlade sig på 

baggrundsretten, og dermed ikke regulere eksempelvis misligholdelse ex ante. Dette er en anden måde 

at inkorporere juridisk fleksibilitet, hvilket ex ante giver lavere transaktionsomkostninger, i stedet for at 

inkorporere den juridiske fleksibilitet via proaktive klausuler, der alt andet lige skal individualiseres til 

det givne kontraktforhold, og dermed giver højere transaktionsomkostninger ex ante. 

 

Antageligvis må højere juridisk forudsigelighed forventes ved individualisering af 

kontraktbestemmelsen, da baggrundsretten er mangelfuld inden for IT-kontraktsretten. Usikkerheden 

relateret til, hvordan baggrundsrettens udviklingstrin tager form, er en yderligere faktor, virksomheden 

skal medtage, hvis den vælger at forlade sig på denne. Virksomheden skal opveje den reducerede 

juridiske forudsigelighed herved, med den formodede besparelse i transaktionsomkostninger, der 

eksempelvis kommer fra lavere udfærdigelsesomkostninger. Ex post transaktionsomkostninger relateret 

til kontrolomkostninger, kan potentielt mere end opveje besparelsen ex ante, hvorfor det er en vigtig 

indledende analyse at foretage. 
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7.2.2 Aftalte misligholdelsesbeføjelser 

Er virksomheden ikke tilfreds med den retsposition, som følger af baggrundsretten, og/eller er der 

økonomiske hensyn, der ikke taler for at forlade sig på baggrundsretten, kan virksomheden indføre 

bestemmelser vedrørende misligholdelse i kontraktgrundlaget. Det sker i indeværende afsnit enten ved 

at standardisere bestemmelser på tværs af en enkelt kontrakttype eller individualisere til den enkelte 

kontrakt. Dette skyldes, at en misligholdelsesbestemmelse angående en simpel 

vedligeholdelseskontrakt, som et klart udgangspunkt, ikke ligeledes kan dække optimalt over en 

kompleks udviklingskontrakt, da de risici kontrakttyperne indeholder, er forskellige. Udgangspunktet er 

derfor, at nærværende kontraktbestemmelse ikke kan standardiseres på tværs af hele kontraktporteføljen. 

7.2.2.1 Behovet for juridisk forudsigelighed 

Graden af juridisk forudsigelighed som virksomheden ønsker at inkorporere i kontraktporteføljen, er 

afgørende, og denne er bl.a. relateret til virksomhedens risikoprofil. Det antages, at desto større 

økonomisk tab et kontraktbrud potentielt medfører, desto større juridisk forudsigelighed ønsker 

virksomheden. Isoleres faktoren, juridisk forudsigelighed, så der udelukkende tages højde for denne, vil 

den alt andet lige, være højest ved en individualisering af en bestemmelse, da der tages højde for de 

enkelte forhold, som gør sig gældende ved kontrakten. Dette er sjældent optimalt fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv. 

 

To generelt afgørende faktorer er dimensionerne, sammenlignelighed og kompleksitet. Ved lav 

sammenlignelighed og høj kompleksitet, skabes en høj juridisk forudsigelighed umiddelbart ved 

individualisering. Hvis det anskues fra et transaktionsomkostningsperspektiv, vil en standardisering i 

ovenstående eksempel medføre en besparelse i udfærdigelsesomkostningerne ex ante, men 

kontrolomkostningerne ex post, vil mere end overstige denne besparelse. En individualisering vil være 

optimal for virksomheden, da fordelene, herunder lavere kontrolomkostninger og større juridisk 

forudsigelighed, opvejer de højere udfærdigelsesomkostninger, virksomheden må afholde ex ante. 

Er scenariet derimod omvendt, så der eksisterer høj sammenlignelighed og lav kompleksitet, kan den 

høje juridiske forudsigelighed potentielt fastholdes, selvom kontraktbestemmelsen standardiseres. 

Årsagen er, at bestemmelsen i dette tilfælde fortsat kan regulere forholdet tilstrækkeligt. Dette er 

yderligere optimalt ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv. 

 

I scenarierne hvor der inden for kontrakttyperne enten eksisterer høj sammenlignelighed og høj 

kompleksitet eller omvendt, lav sammenlignelighed og lav kompleksitet, er overvejelserne om, hvorvidt 

en bestemmelse skal standardiseres af mere kompleks karakter. I scenariet med høj sammenlignelighed 

og høj kompleksitet giver det teoretisk set mening at standardisere bestemmelsen, så længe 

sammenligneligheden er så høj, at bestemmelsen regulerer kontrakterne inden for den givne 
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kontrakttype tilstrækkeligt, og den juridiske forudsigelighed fortsat er høj. Et lille fald i 

sammenligneligheden kan dog medføre, at dette ikke længere er tilfældet. Det vill betyde, at kontrakten 

ikke længere reguleres tilstrækkeligt, hvorfor besparelsen i transaktionsomkostninger ex ante, 

umiddelbart ikke længere opvejer forøgelsen af transaktionsomkostningerne ex post. Årsagen til dette 

er, at der kan forventes flere uenigheder, som ikke længere løses optimalt, da bestemmelsen ikke længere 

regulerer tilstrækkeligt. 

 

I tilfældet med lav sammenlignelighed og lav kompleksitet, taler særligt den lave sammenlignelighed 

ikke for en standardisering af bestemmelsen på tværs af kontrakttypen. Der er risiko for, at 

bestemmelsen herved ikke kan regulere kontraktforholdet på tilstrækkelig vis, hvorfor den juridiske 

forudsigelighed potentielt vil falde. Normalt vil en lav kompleksitet dog, alt andet lige, medføre en 

lavere risiko, hvorfor forøgelsen i kontrolomkostninger potentielt opvejes af besparelser i 

udfærdigelsesomkostninger ved standardiseringen. Virksomheden skal i denne situation overveje, om 

den ekstra risiko, og dermed de potentielt højere kontrolomkostninger, der påtages ved at koncipere en 

mere eller mindre inkompatibel bestemmelse på tværs af kontrakttypen, opvejes af besparelsen i 

udfærdigelsesomkostningerne. Dette beror på en konkret vurdering, da det afhænger af kontrakttypernes 

karakteristika, herunder ydelsen, der præsteres. Er det eksempelvis simple vedligeholdelseskontrakter, 

der dog umiddelbart ikke er sammenlignelige, men alle har lav kompleksitet, og begrænset betydning 

for virksomheden, giver det potentielt mening at standardisere bestemmelsen fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv. 

 

En anden betragtning virksomheden skal medtage i analysen, er valget om helt at udelade bestemmelsen 

fra kontrakten, og dermed forlade sig på baggrundsretten. Fordele og ulemperne herved er beskrevet i 

afsnit 7.2.1.1. I scenariet med lav sammenlignelighed og lav kompleksitet skal virksomheden nøje 

overveje, om baggrundsretten giver en tilfredsstillende retsposition, da det fører til lavere 

transaktionsomkostninger ex ante at forlade sig på baggrundsretten. Dog må den juridiske 

forudsigelighed, alt andet lige, forventes at blive lavere. Vurderer virksomheden, at forladelsen på 

baggrundsretten ikke er optimal, som følge af begrænsede besparelser i transaktionsomkostninger, er 

brugen af proaktive klausuler en alternativ løsning. Dette er især en god løsning ved 

udviklingskontrakter, hvor realydelsen ofte er svær at definere ex ante, og hvor der dermed er risiko for, 

at udviklingen bliver mere omkostningsfuld.  

En løsning herpå er at indføre proaktivitet i form af en hardshipklausul. Det er dog vigtigt, at den 

transaktionsomkostningerne, i form af kontraktjusteringsomkostningerne, analyseres grundigt. I 

vurderingen af, om det er optimalt at medtage klausulen, skal det medtages, om den samlede værdi 

økonomisk er højere, ved medtagelsen kontra udeladelsen. Det gøres ud fra parametrene beskrevet under 

afsnit 5.1.2. 
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Næste afsnit tager udgangspunkt i to centrale vilkår, når aftalte misligholdelsesbeføjelser i en IT-

kontrakt fastlægges. Først foretages en analyse af flere faktorer, som bestemmer, om det er optimalt at 

standardisere eller individualisere ansvarsreguleringsvilkår, herunder ansvarsfraskrivelses- og 

ansvarsbegrænsningsklausuler. Herefter følger en analyse af konventionalbod, efterfulgt af en 

sammenfattende analyse foretaget på de enkelte kontrakttyper. 

7.2.2.2 Ansvarsreguleringsvilkår 

Ansvarsreguleringsvilkår kan henføres til en kontraktsituation, hvor en af kontrahenterne ikke lever op 

til det aftalte, hvilket parterne forsøger at regulere konsekvenserne af. Formålet er således at minimere 

virksomhedens risici ved et brud på det aftalte. I IACCMs undersøgelse af Most negotiated terms har 

Limitation of liability været det mest forhandlede område hvert år siden 2009. I dette afsnit vil Limitation 

of liability være defineret som et ansvarsreguleringsvilkår, og dermed en samlebetegnelse for en 

ansvarsfraskrivelse- og en ansvarsbegrænsningsklausul. Undersøgelsen illustrerer den tid, og de penge, 

som bliver brugt på at forhandle ansvarsreguleringsvilkår. Tiden der bliver brugt på at forhandle 

ansvarsreguleringsvilkår kan dog ikke forsvares med den værdi, respondenterne mener, det tilfører 

kontrakten. I undersøgelsen placeres ansvarsreguleringsvilkår på en syvendeplads over de vigtigste 

bestemmelser i kontrakten. Sammenholdes dette med prisen for at koncipere en kontrakt, som beskrevet 

i afsnit 2.1, samt det faktum at ansvarsreguleringsvilkår fra et økonomisk synspunkt ikke skaber hverken 

tillid eller værdi mellem kontrahenterne, gør det kun mere relevant at behandle.232 

 

Et vigtigt juridisk element, vedrørende ansvarsreguleringsvilkår, er vedtagelsesproblematikken ved brug 

af standardkontrakter.233 Dette er vigtigt at have i mente, da bestemmelsen potentielt helt eller delvist 

kan tilsidesættes af en domstol ved brug af AFTL §36, som beskrevet i afsnit 4.1.2.2. Vil virksomheden 

formulere et ansvarsreguleringsvilkår, så det er meget byrdefuldt for modparten, taler det for, at 

virksomheden individualiserer ansvarsreguleringsvilkåret i kontrakten, for at undgå denne problematik, 

hvis den juridiske forudsigelighed skal være høj. Det bemærkes dog, som tidligere statueret, at 

domstolene er meget påpasselige med at tilsidesætte ansvarsreguleringsvilkår mellem to professionelle 

parter. Rationalet herved er, at det må forventes, at parterne har kalkuleret med den risiko, der følger af 

det pågældende ansvarsreguleringsvilkår i forbindelse med kontraktindgåelsen.234 Dog vil en 

individualisering af et ansvarsreguleringsvilkår, alt andet lige, medføre en højere juridisk 

                                                      
232 Østergaard, Kim., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben: Et eksempel på hvorledes den 
erhvervsøkonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet i forhandlerkontrakter og dermed den retsdogmatiske forskning og 
empiri.« Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(146) (2014), s. 6. 

233 Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015, s. 413. 

234 Ibid., 411-412. 
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forudsigelighed end tilsvarende ved en standardisering. Er sammenligneligheden mellem kontrakterne 

høj og kompleksiteten lav, vurderes det, til trods for forudgående udledelse, at den juridiske 

forudsigelighed tilnærmelsesvis, er på samme niveau ved en standardisering af 

ansvarsreguleringsvilkåret. Det noteres, at samme argumentation i forhold til 

vedtagelsesproblematikken følger for konventionalbod. 

 

Straks nedenfor vil eksempler på faktorer blive analyseret med henblik på, hvordan de påvirker, hvornår 

det er optimalt at individualisere eller standardisere ansvarsreguleringsvilkår. Nedenstående er ikke et 

udtømmende overblik over alle påvirkende faktorer, men et udvalg af nogle få, der har til formål at give 

et indblik i de overvejelser, virksomheden må gøre sig. 

7.2.2.2.1 Usikkerhed 

Usikkerheden er vigtig at beskrive ved ansvarsreguleringsvilkår. Antages sammenligneligheden mellem 

kontrakttyperne at være høj, er det eksempelvis den samme situationsbestemte usikkerhed, der eksisterer 

inden for en given kontrakttype. Det betyder, at virksomheden kan formulere en standardbestemmelse, 

der mitigerer den samme risiko på tværs af hver enkelt kontrakt inden for kontrakttypen. Dermed kan 

virksomheden bruge transaktionsomkostningerne som et ressourcestyringsværktøj, da det samlet set 

giver lavere transaktionsomkostninger, men samtidig mitigerer den samme risiko. Det vil således ikke 

være optimalt fra et transaktionsomkostningsperspektiv at benytte ressourcer på at individualisere 

bestemmelsen. Den juridiske forudsigelighed vil umiddelbart være høj i dette scenarie, da den høje 

sammenlignelighed medfører, at den standardiserede kontraktbestemmelse regulerer tilstrækkeligt. 

 

Ændres scenariet, så sammenligneligheden er lav, og usikkerheden dermed differentierer sig meget fra 

kontrakt til kontrakt inden for den enkelte kontrakttype, kan det besværliggøre standardiseringen af et 

ansvarsreguleringsvilkår. Det skyldes, at virksomheden højest sandsynligt har behov for at mitigere sine 

risici angående på forskellig vis. Konkret kan dette illustreres ved, at halvdelen af virksomhedens 

kontrakter inden for en kontrakttype er indgået med virksomheder, hvor kontraktforholdet har eksisteret 

problemfrit over længere tid, og den anden halvdel er med nye samarbejdspartnere. Den forskellige 

adfærdsmæssige usikkerhed påvirker beslutningen om at individualisere eller standardisere 

ansvarsreguleringsvilkåret. Udformer virksomheden et standardiseret ansvarsreguleringsvilkår, der er 

baseret på tillid, betyder det konkret, at ansvarsreguleringsvilkåret er udformet således, at det er gunstigt 

i forhold til realdebitors potentielle ansvar. Det kan kvantitativt være ved eksempelvis at begrænse til 

en lav procentsats af kontraktsummen, eller kvalitativt til nogle enkeltstående situationer. Det vil 

umiddelbart ikke påvirke de realdebitorer, hvor den adfærdsmæssige usikkerhed er lav, men potentielt 

give virksomheden en stor ex post omkostning, hvis realdebitorerne med en høj adfærdsmæssig 
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usikkerhed er opportunistiske i sin adfærd, og udnytter det, for dem, fordelagtige 

ansvarsreguleringsvilkår. 

 

Ovenstående scenarie viser, hvordan virksomhedens transaktionsomkostninger effektivt kan benyttes 

som et ressourcestyringsværktøj. Overstiger den potentielle forøgelse i ex post kontrolomkostninger, 

besparelserne ex ante ved at standardisere, taler det for, at bestemmelsen i dette tilfælde individualiseres, 

hvilket er illustreret ved ligningen i afsnit 5.3. Ændres ovenstående eksempel, så porteføljen 

udelukkende består af samarbejder, der har været problemfrie over en længere periode, hvor begge parter 

har foretaget en vis mængde transaktionsspecifikke investeringer, kan virksomheden overveje at have 

en mere pragmatisk tilgang til spørgsmålet om ansvarsreguleringsvilkår. En overvejelse er, om 

bestemmelsen skal udelades, eller som minimum standardiseres, så modparten vises tillid. Det kan 

overvejes, om samarbejdet ikke skal bygge på traditionel konventionel tankegang, hvor det handler om 

at overføre risiko til modparten, som beskrevet i afsnit 4.2.2, men i stedet bygge på en proaktiv og mere 

strategisk tilgang. Dette anses kun for en optimal disposition, hvis det sænker 

transaktionsomkostningerne ex post, eller skaber rammerne for eksempelvis innovation. Dette afhænger 

af kontrakttypernes karakteristika. Et strategisk samarbejde ved udviklingskontrakter er oftest mere 

meningsfuldt end ved vedligeholdelseskontrakter, hvilket taler for, at standardiseringen foregår på 

kontrakttype niveau, og ikke kan gøres på tværs af alle kontrakttyper. Undlades bestemmelsen helt kan 

det skyldes, at ydelsen der leveres potentielt, ikke kan medføre et tab for virksomheden, hvorfor det fra 

et økonomisk synspunkt ikke giver mening at bruge tid på vilkårene. 

 

I forlængelse af ovenstående noteres det, at det fra et transaktionsomkostningsperspektiv i situationen, 

hvor usikkerheden generelt er høj, kan være meningsfuldt at have en konventionel tankegang i forhold 

til ansvarsreguleringsvilkår. 

7.2.2.2.2 Yderligere værdiskabelse og fleksibilitet 

Ovenstående eksempler kan udbygges med behovet for innovation, hvis dette prioriteres af 

virksomheden. Med ønsket om innovation følger et behov for juridisk fleksibilitet, hvilket potentielt 

medfører en mindre juridisk forudsigelighed. Skal den rette fleksibilitet skabes i kontrakterne, vil det 

umiddelbart ske ved en individualisering af ansvarsreguleringsvilkåret. I CPM er det, som tidligere 

nævnt, vigtigt, at en forøgelse af transaktionsomkostninger ex ante bl.a. sker med henblik på at skabe 

en yderligere værdi ex post, hvorfor det anses for en kalkuleret risiko at skabe fleksibilitet i 

kontraktgrundlaget. Ansvarsreguleringsvilkår kan i sin natur både have en negativ og positiv effekt på 

kontrahenternes ønske om innovation. Er ansvarsreguleringsvilkåret udformet restriktivt, giver det ikke 

den fornødne fleksibilitet til virksomheden, der skal lave nye applikationer eller optimere systemer, da 

dennes risici ved at afprøve nye metoder, og dermed ifalde ansvar, potentielt bliver for stor til, at den 
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forsøger sig på dette. Alt andet lige begrænses innovationen herved. Omvendt, vil en mindre restriktiv 

kontraktbestemmelse vedrørende ansvarsreguleringsvilkår, være fordelagtigt for samarbejdspartneren, 

som skal drive innovationen. Herved skabes større frihed og incitament til skabelsen af innovation, da 

dennes risici mindskes. Virksomheden skal derfor vurdere behovet for innovation inden for den enkelte 

kontrakttype. Vurderes behovet således at være stort, taler dette for en individualisering af 

bestemmelsen, da transaktionsomkostningerne, der bruges ex ante, ved at udfærdige kontrakten, 

forventes mere end opvejet af den yderligere værdi, der skabes efterfølgende. Det er dog vigtigt, at 

virksomheden også medtager de potentielle kontrolomkostninger i overvejelserne. Besparelsen i 

transaktionsomkostninger ex ante, vurderes dermed at give en samlet lavere økonomisk værdi end ved 

en individualisering, grundet de øgede kontrolomkostninger ex post. Før en standardisering er optimal, 

skal kontrakternes sammenlignelighed være høj, hvilket den sjældent er, når realydelsen er svær at 

definere fuldkomment ex ante. 

7.2.2.2.3 Eksempel på analyse af ansvarsreguleringsvilkår 

En vigtig overvejelse virksomheden skal have for øje, når den beslutter, at innovation er en prioritet i 

arbejdet med kontrakterne, men fortsat ønsker at standardisere ansvarsreguleringsvilkårene, er, hvordan 

arbejdet med innovation påvirker de øvrige faktorer. Ydelsen, som kontrakterne regulerer, har 

forskellige karakteristika. Dette skyldes systemernes kompleksitet, omkostninger, alder eller, hvor 

kritiske de er for virksomhedens daglige drift. Dermed vil nogle systemer, der er både gamle og 

omkostningstunge have behov for, at der optimeres og innoveres, hvorimod nye systemer ikke har 

samme behov. Dette scenarie besværliggør en standardisering af ansvarsreguleringsvilkåret på tværs af 

kontrakttypen. Det blev udledt i afsnit 4.2.1.2, at juridisk fleksibilitet og juridisk forudsigelighed som 

udgangspunkt ikke er forenelige. Ansvarsreguleringsvilkåret vil i dette tilfælde, grundet den lave 

sammenlignelighed mellem kontrakterne inden for kontrakttypen, umiddelbart ikke dække tilstrækkeligt 

over kontrakterne, selvom kompleksiteten umiddelbart ikke er høj. Havde sammenligneligheden 

modsætningsvist været høj, så det samme ansvarsreguleringsvilkår ville dække tilstrækkeligt, havde det 

talt for en standardisering. Virksomhedens aktive valg om at prioritere innovation, og dermed også 

juridisk fleksibilitet, gør, at den for at kunne opretholde en forholdsvis høj juridisk forudsigelighed, må 

forhøje sine transaktionsomkostninger ex ante ved at individualisere sine ansvarsreguleringsvilkår.  

Transaktionsomkostningerne benyttes igen som et ressourcestyringsværktøj, da denne prioritering, alt 

andet lige, må forventes foretaget med udgangspunkt i, at virksomheden ex post vurderer, at 

sandsynligheden for, at modparten kan optimere systemerne, er høj. Dermed vil der samlet set ske en 

værdiskabelse. Dette eksempel kan overføres til afsnit 5.3, hvor fordelene skal overstige ulemperne. Om 

ansvarsreguleringsbestemmelsen kan standardiseres på tværs af alle driftskontrakter, skal således 

vurderes ud fra ovenstående faktorer. 
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7.2.2.3 Konventionalbod 

Et vigtigt element vedrørende misligholdelse inden for IT-retten, er brugen af en konventionalbod. En 

konventionalbod er også et ansvarsregulerende vilkår, men behandles for sig, grundet dens særskilte 

karakteristika, som adskiller den fra ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelser. 

 

Virksomheden skal først vurdere, ud fra porteføljens karakteristika, om indførelsen af en 

konventionalbod er optimal. Vigtigt i denne analyse er, om de transaktionsomkostninger virksomheden 

bruger ex ante, ved at indføre bestemmelsen, opvejes af de lavere transaktionsomkostninger, 

virksomheden forventer ex post, hvis dele af kontrakten brydes, og en bodsbestemmelse dermed 

aktiveres. En indsættelse af en konventionalbod kan dermed være optimal fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv, da lange diskussioner og undersøgelser vedrørende opgørelsen af 

et eventuelt tab helt undgås, hvilket alt andet lige vil give en økonomisk besparelse ex post, da 

virksomheden således afskærer sig fra eksempelvis bevisbyrdeproblematikken.235 En indsættelse af en 

konventionalbod, vil således medføre et stor fald i kontrolomkostningerne. Den juridiske 

forudsigelighed er yderligere høj, under antagelse af, at konventionalboden er gyldig. Dette illustrerer, 

hvordan transaktionsomkostningerne kan benyttes som ressourcestyringsværktøj til optimalt at allokere 

og sammenholde transaktionsomkostninger, der bruges ex ante med de implikationer det får ex post. 

 

En konventionalbod kan med fordel overvejes ved høj kompleksitet, når virksomheden skal udforme sin 

misligholdelsesbestemmelse på tværs af kontrakttyper eller individuelt i en kontrakt, grundet de 

karakteristika som blev beskrevet under afsnit 3.1.2.1. Ex post kan virksomheden håndhæve en 

overtrædelse af kontrakten optimalt, da overtrædelsen er skrevet ind i kontrakten. Sammenligneligheden 

bestemmer dog i høj grad, om det er muligt at standardisere inden for hver enkelt kontrakttype eller, om 

den skal individualiseres til hver enkelt kontrakt. I forlængelse af dette kan der argumenteres for, at 

såfremt der inden for en kontrakttype er mange, for virksomheden, kritiske systemer, bør virksomheden 

indsætte en konventionalbod, der tager udgangspunkt i de konkrete risici, som er forbundet med de 

enkelte kontrakter. Kontrakterne må dermed anses for at være af kompleks karakter. 

Det giver en højere juridisk forudsigelighed, og betyder, at individualisering er optimalt i den konkrete 

situation, hvor der foreligger høj kompleksitet og lav sammenlignelighed. 

7.2.2.3.1 Eksempel på brugen af konventionalbod 

Bodsbetaling kan forekomme ved en driftskontrakt, når realdebitor ikke lever op til et på forhånd fastlagt 

servicemål. I dette tilfælde vil boden være bundet op på nogle målbare tal, hvilket gør det til et effektivt 

redskab. Det reelle tab kan i dette tilfælde være svært at opgøre, hvilket taler for indførelsen af en 

                                                      
235 Udsen, Henrik, IT-ret. 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s. s.671. 
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konventionalbod ved IT-kontrakter. Svagheden ved en konventionalbod er, såfremt virksomheden ex 

ante ikke er i stand til at definere, hvad boden skal omfatte. Med udgangspunkt i en udviklingskontrakt, 

hvor realydelsen er svær at definere ex ante, er det på forhånd svært at fastlægge, hvilke specifikke 

overtrædelser af det aftalte, der skal pålægge modparten at betale en bod. Omvendt kan bod i en 

udviklingskontrakt benyttes til at sikre sig, at realdebitor, ved forsinkelse af den pågældende levering, 

skal kompensere realkreditor, hvis en fastlagt frist overskrides. På denne måde kan realkreditor ex ante 

tage højde for de økonomiske implikationer, som en forsinkelse af et system vil medføre. Herved har en 

konventionalbod karakter af en reaktiv bestemmelse. Isoleret set taler denne argumentation for en 

individualisering, da risici forbundet med udviklingskontrakter oftest er forskellige. Inden for alle tre 

kontrakttyper, vil afvejningen mellem standardisering og individualisering. være betinget af 

sammenligneligheden. 

 

Virksomheden skal have kontrakttypernes karakteristika med i sine overvejelser, da indførelsen af en 

konventionalbod kan give den tilsigtede økonomiske og juridiske forudsigelighed, men grundet det 

pønale element ikke umiddelbart fremmer de proaktive elementer, som beskrevet i afsnit 4.2.1.2. 

7.2.2.3.2 Strategisk brug af konventionalbod 

Et vigtigt element vedrørende konventionalbod er derfor, at den ikke udelukkende behøver at have 

karakter af et pønalt element. En konventionalbod kan ligeledes være af mere strategisk karakter. Der 

er flere elementer, som taler for, at den kan benyttes proaktivt inden for alle tre kontrakttyper, men på 

forskellig vis. I en udviklingskontrakt kan en bodsbestemmelse indrettes således, at den udover det 

pønale element, også indeholder et bonuselement for virksomheden, der skal levere IT-systemet. Fristen 

for hvornår overdragelsen af et system kan indeholde en bodsbestemmelse således, at realdebitor 

modtager et på forhånd fastlagt beløb, hvis den leverer før tid, men omvendt ifalder bod, hvis der leveres 

efter tid. I driftskontrakter er bodsbestemmelser udbredte i praksis.236 Mindre udbredt er det, at 

bodsbestemmelsen udover det pønale element indeholder en bonus, hvis realdebitor eksempelvis leverer 

bedre end de fastsatte servicemål for et system. Virksomheden kan ved inkorporeringen af dette sikre 

sig, at den kompenseres, hvis driften af systemet er dårligere, men omvendt også giver realdebitor en 

del af gevinsten, hvis systemets drift er bedre. Dette er kun meningsfuldt for virksomheden, hvis den 

opnår en egentlig økonomisk gevinst eller forretningsmæssig fordel af, at det pågældende servicemål 

har en bedre performance end aftalt. Disse eksempler taler for en individualisering af 

bodsbestemmelsen, hvorfor inddragelsen af det transaktionsomkostningsmæssige perspektiv er vigtigt. 

Den yderligere værdi virksomheden får af indførslen af denne bestemmelse skal opveje de ekstra 

transaktionsomkostninger, virksomheden benytter på at individualisere den. Individualiseringen vil 

                                                      
236 Udsen, Henrik, IT-ret, 4. Ex Tuto Publishing A/S, 2018, s.671. 
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medføre højere transaktionsomkostninger ex ante, men alt andet lige medføre en højere juridisk 

forudsigelighed, da virksomheden med stor sikkerhed ved, hvordan den økonomisk kompenseres ved 

misligholdelse af det givne punkt i kontrakterne.237 

 

Giver det ud fra kontraktporteføljens karakteristika ikke mening at indføre en sådan bestemmelse, da en 

konventionel tilgang anses for mere fordelagtigt, vil det fra et transaktionsomkostningsperspektiv være 

bedre at undlade bestemmelsen, eller at afsøge muligheden for, at den standardiseres. Det bør være 

nemmere, og mindre risikofyldt at standardisere ovenstående eksempel inden for drift- og 

vedligeholdelseskontrakter grundet disses karakteristika. Dog afhænger det i sidste ende af en konkret 

vurdering af sammenligneligheden. Virksomheden kan ved brug af elementerne beskrevet i afsnit 4.2.2 

indrette bodsbestemmelsen, så den giver medkontrahenten det fornødne incitament, samtidig med at 

virksomheden opnår en høj juridisk forudsigelighed samt den fornødne økonomiske vished. 

7.2.3 Standardisering på tværs af den enkelte kontrakttype 

Der er således mange faktorer, som påvirker beslutningen om, hvorvidt standardisering eller 

individualisering på tværs af en enkelt kontrakttype er optimalt. De nødvendige overvejelser 

virksomheden skal gøre sig, kommer an på de ovennævnte faktorer og det konkrete scenarie. 

Nedenstående afsnit vil med udgangspunkt i de forrige afsnit behandle, hvornår det er optimalt at 

individualisere eller standardisere på tværs af de enkelte kontrakttyper, hvis karakteristika er beskrevet 

i afsnit 3.2.1. Den første kontrakttype er udviklingskontrakten. 

7.2.3.1 Udviklingskontrakter 

Givet udviklingskontraktens karakteristika eksisterer der ofte en lav sammenlignelighed mellem 

kontrakterne. Dette underbygges ved, at realydelsen ofte er svær at definere udtømmende ex ante. En 

lav sammenlignelighed giver umiddelbart anledning til individualisering af kontraktbestemmelser. Et 

scenarie hvor standardisering inden for kontrakttypen potentielt alligevel er optimalt, er såfremt 

udviklingskontrakterne udover en lav sammenlignelighed, også har en lav kompleksitet. I det scenarie 

er det en diskussion af, om transaktionsomkostningsbesparelsen ex ante opvejer, forøgelsen af 

transaktionsomkostningerne ex post. Risikoen for, at ansvarsreguleringsvilkåret, alt andet lige, medfører 

en lavere juridisk forudsigelighed er større, når sammenligneligheden er lav. I forlængelse af dette er 

det optimalt helt at udelade ansvarsreguleringsvilkåret fra kontrakten, hvis virksomheden er tilfreds med 

retspositionen, som følger af baggrundsretten. 

 

                                                      
237 Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser, 4. Forlaget Thomson., 2015. s. 428. 
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Et andet scenarie, der ofte forekommer ved udviklingskontrakter, er når kontrakternes 

sammenlignelighed er lav og kompleksiteten høj. I dette scenarie vil det, alt andet lige, være optimalt 

fra et transaktionsomkostningsperspektiv for virksomheden at individualisere 

misligholdelsesbestemmelsen, således, at der eksempelvis tages hensyn til den rette balance mellem 

juridisk fleksibilitet og forudsigelighed. En individualisering kan eksempelvis bestå i at koncipere en 

optimal konventionalbod, hvilket medfører en stigning i ex ante transaktionsomkostningerne, men 

medføre et mere end forholdsmæssigt fald i ex post transaktionsomkostninger. 

 

I scenariet hvor virksomheden ser innovation som en prioritet, er fleksibilitet en vigtig faktor, hvorfor 

virksomheden skal overveje, hvordan denne indføres optimalt ud fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv. Dette taler yderligere for en individualisering. 

7.2.3.2 Driftskontrakter 

Denne kontrakttype har potentielt både komplekse og simple forudsætninger for definitionen af 

realydelsen. Med udgangspunkt i ovenstående argumentation, vedrørende standardisering inden for en 

udviklingskontrakt, kan meget af den samme argumentation overføres til en kompleks driftskontrakt. 

En inkorporering af juridisk fleksibilitet giver formodentlig større ex ante transaktionsomkostninger, da 

misligholdelsesbestemmelsen individualiseres, men dette kan opvejes af en potentiel besparelse ex post. 

En strategisk anvendelse af en konventionalbod kan med fordel overvejes. 

 

I det omvendte scenarie, hvor driftskontrakternes kompleksitet er lav, og der er høj sammenlignelighed, 

er det optimalt for virksomheden at standardisere misligholdelsesbestemmelsen. Virksomheden kan med 

fordel overveje at inkorporere en standardiseret konventionalbod, så kontrolomkostningerne mærkbart 

sænkes. 

 

Til sidst kan virksomheden overveje at forlade sig på baggrundsretten, hvis den vurderer, at den juridiske 

forudsigelighed herved er tilfredsstillende, da transaktionsomkostningerne ex ante, alt andet lige, vil 

være lavest i dette scenarie. Det er eksempelvis tilfældet, når driftskontrakterne har lav 

sammenlignelighed og lav kompleksitet. 

7.2.3.3 Vedligeholdelseskontrakter 

I vedligeholdelseskontrakter er der mange argumenter, som taler for, at virksomheden skal standardisere 

misligholdelse på tværs af kontrakten. Årsagen er, at sammenligneligheden oftest er højere ved denne 

kontrakttype. Kompleksiteten er potentielt høj, men grundet den høje sammenlignelighed er det 

umiddelbart stadig optimalt for virksomheden at standardisere sine ansvarsreguleringsvilkår på tværs af 

kontrakttypen, da en høj juridisk forudsigelighed bibeholdes. 
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Et reguleringstema i vedligeholdelsesaftaler er ofte, hvor hurtigt en fejl skal udbedres i systemet, når 

den er blevet opdaget. En konventionel tilgang til brugen af konventionalbod, kan med fordel anvendes, 

så kontrolomkostningerne sænkes. 

 

Er baggrundsretten tydelig, og den juridiske forudsigelighed dermed høj, skal virksomheden overveje 

om det, fra et transaktionsomkostningsperspektiv, er optimalt at forlade sig på baggrundsretten i forhold 

til sine vedligeholdelseskontrakter. 

7.3 Individualisering af kontraktbestemmelser 

De to forhenværende afsnit har behandlet, hvornår det er optimalt at standardisere de udvalgte 

bestemmelser på tværs af hele kontraktporteføljen eller på tværs af de enkelte kontrattyper. Ved en 

grundig gennemgang af flere scenarier, er der forsøgt givet et retvisende billede af, hvilke faktorer der 

er vigtige, når den optimale grad af standardisering skal bestemmes. Det kan udledes af begge afsnit, at 

dette i høj grad afhænger af de konkrete karakteristika, der kendetegner porteføljen og den enkelte 

kontraktbestemmelse samt, hvordan de konkrete omstændigheder er. Er det ikke optimalt at 

standardisere en kontraktbestemmelse enten på tværs af kontraktporteføljen eller inden for den enkelte 

kontrakttype, skal den nødvendigvis individualiseres. Dette er således situationer, hvor det findes 

optimalt at tilpasse kontraktbestemmelser specifikt til den enkelte kontrakt. 

Figur 6 - Casefigur - Individualisering, egen tilvirkning 

 
 

Hvornår det er optimalt at individualisere en kontraktbestemmelse, er delvist behandlet i led med afsnit 

7.2.2 og 7.2.3. Eksempelvis blev faktorerne for, hvornår et ansvarsreguleringsvilkår er optimalt at 

individualisere gennemgået.  
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Analysen i ovenstående afsnit kan dermed overføres til, hvornår virksomheden skal individualisere sine 

kontraktbestemmelser. 

 

Flere kontraktbestemmelser er i høj grad unikke for kontraktens karakteristika, herunder særligt 

kontraktens formål. Denne bestemmelse skal næsten altid individualiseres, hvilket retfærdiggøres ved 

værdien, den tilfører kontraktgrundlaget.  

Dette bekræftes af IACCMs rapport Most negotiated terms, hvor formålet blev rangeret som den 

vigtigste bestemmelse i forhold til at skabe værdi i kontraktforholdet.238 Fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv er det vigtigt, at individualiseringen sker ud fra en vurdering af, om 

bestemmelsen ved en individualisering samlet set skaber en større værdi for virksomheden, end hvis den 

blev standardiseret. Uanset om dette sker ved opnåelsen af en øget værdiskabelse, eller ved optimal 

risikomitigering, så virksomhedens ex post transaktionsomkostninger reduceres, er for nærværende 

irrelevant. 

 

Det er således eksempelvis af central betydning, at formålet med kontrakten defineres og formuleres 

præcist, da hele kontrakten udfærdiges mhp. at opfylde kontraktens formål. Ligeledes danner 

kontraktens formål basis for et fremtidigt fortolkningsgrundlag ved eventuelle tvister, som beskrevet i 

afsnit 4.1.1 om parternes aftale. Vigtigheden af en præcist defineret og formuleret formålsbestemmelse 

i kontrakten illustrerer, hvorfor det findes optimalt at individualisere visse bestemmelser. 

 

Standardiseres en formålsbestemmelse vil den, først og fremmest, kunne medføre et tab af værdien i 

kontrakten, da det ønskede formål potentielt ikke opfyldes, hvilket skyldes, at det ikke står klart for 

virksomhederne, hvad der præcist ønskes præsteret ved ydelsen. Ligeledes vil det sandsynligvis medføre 

øgede transaktionsomkostninger ex post, da sandsynligheden for, at der opstår en tvist forøges. Når 

formålsbestemmelsen er tvetydig og upræcis, bliver det sværere at udlede gældende ret, hvorfor den 

juridiske forudsigelighed reduceres. 

 

Samme argumentation kan bl.a. anvendes på bestemmelser vedrørende pris, delmål og ansvarsfordeling. 

Fælles for dem alle er, at de er komplet afhængige af den enkelte realydelse og kontrakttypes 

karakteristika. Således er det som udgangspunkt vanskeligt at standardisere disse. En bestemmelse 

vedrørende eksempelvis ansvarsfordeling af opgaver i relation til ydelsen, kan ikke standardiseres uden, 

det ex post medfører forhøjede transaktionsomkostninger. 

 

                                                      
238 IACCM, “Most Negotiated Terms 2018”, Report. 2018. 
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Det er vigtigt at pointere, at det ikke udelukkes, at disse bestemmelser kan standardiseres i visse 

situationer. Det kræver særligt, at sammenligneligheden mellem kontrakterne er høj, og til en vis grad, 

at kompleksiteten er lav. Således kan der på tværs af en kontraktportefølje med eksempelvis 

sammenlignelige vedligeholdelseskontrakter potentielt formuleres standardiserede bestemmelser 

vedrørende pris, formål mv. Nærværende afsnit er således en analyse af, hvilke kontraktbestemmelser, 

der som udgangspunkt findes mindst optimale at standardisere, som følge af disses afhængighed af 

realydelsen og kontrakttypen. Særligt realydelsens påvirkning kan gøre det suboptimalt at standardisere 

disse kontraktbestemmelser. Såfremt virksomheden vurderer, at den kan opnå lige så høj juridisk 

forudsigelighed ved en standardisering af formålsbestemmelsen på tværs af kontraktporteføljens 

vedligeholdelseskontrakter, som ved en individualisering, vil standardiseringen være optimal, da de 

herved vil spare transaktionsomkostningerne ex ante. Dog skal det vejes op mod den potentielle stigning 

i kontrolomkostninger ex post. Det beror på en konkret vurdering, men udgangspunktet er, at det, alt 

andet lige, er optimalt at individualisere bestemmelser med samme karakteristika som eksempelvis pris, 

formål, delmål og ansvarsfordeling. Dette skyldes, at besparelserne i transaktionsomkostninger ex ante 

ikke opvejer de forøgede kontrolomkostninger eller lavere yderligere værdiskabelse, standardiseringen 

i mange tilfælde medfører. 

 

Transaktionsomkostningerne virksomheden bruger ex ante på at individualisere kontraktbestemmelser, 

skal kunne forsvares ved en mærkbart forøget juridisk forudsigelighed, reducering af 

transaktionsomkostningerne ex post eller i søgen efter innovation og generelt skabelse af økonomisk 

merværdi ex post. Som tidligere nævnt kan virksomheden dermed bruge transaktionsomkostningerne, 

som et ressourcestyringsværktøj, hvilket giver den optimale balance mellem individualisering og 

standardisering. Det sker ved at allokere ressourcer optimalt, så transaktionsomkostningerne benyttes til 

at skabe mest mulig yderligere værdi for virksomheden. 

 

Nærværende kapitel leder videre til, hvordan virksomheden ud fra porteføljens karakteristika samt viden 

om, hvornår det er optimalt at standardisere eller individualisere også skal overveje, hvordan 

virksomheden med denne viden, finder den rette konfiguration og praktiske tilgang, til styringen af 

porteføljen via CPM. Det vil vi behandle i det næste kapitel. 
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8 Strategiske overvejelser 
8.1 Den optimale konfiguration Contract Portfolio Management 

På baggrund af den ovenstående analyse af, hvornår det er optimalt at standardisere på tværs af hele 

porteføljen, på tværs af de enkelte kontrakttyper eller i stedet individualisere, ønskes det med 

nærværende afsnit at belyse, hvordan virksomheden praktisk set kan konfigurere og arbejde med CPM 

i konkrete scenarier. Gennemgangen tager udgangspunkt i 4 fiktive porteføljer, der hver har sin egen 

sammensætning og karakteristika. Med udgangspunkt i den enkelte porteføljes karakteristika 

undersøges det, hvilken form for konfiguration, der er optimal. Tilgangen til konfigurationen er 

endvidere placeret på nedenstående skala, der blev præsenteret i afsnit 6.1. På denne måde beskrives 

konfigurationen nuanceret og virkelighedsnært. 

 

Figur 7 - Graden af autonomi 2, egen tilvirkning 

 
Portefølje A er karakteriseret ved høj sammenlignelighed og lav kompleksitet. Porteføljen består af 

kontrakter, som er meget sammenlignelige, og som samtidig ikke er af meget kompleks karakter. 

Porteføljen består hovedsageligt af vedligeholdelseskontrakter og få helt simple driftskontrakter. Som 

beskrevet i afsnit 3.2.3 er vedligeholdelseskontrakter som udgangspunkt forholdsvis simple. 

Kontrakterne i porteføljen er relateret til simple ydelser, hvorfor kompleksiteten af kontrakterne er lav. 

Realydelserne, som kontrakterne omhandler, er ligeledes meget ensartede i hver kontrakttype ligesom, 

at mange forhold går igen på tværs af kontrakttyperne. Dermed er der høj sammenlignelighed, og forhold 

i enkelte kontrakter, vil derfor i høj grad kunne reguleres på samme måde som i andre kontrakter. Den 

optimale konfiguration af portefølje A tenderer derfor mod en perfekt konfiguration. Forholdsvis mange 

kontraktbestemmelser kan standardiseres, enten på tværs af kontraktporteføljen eller på tværs af de 

enkelte kontrakttyper. Eksempler på kontraktbestemmelser, som potentielt kan standardiseres på tværs 

af enten hele porteføljen eller de enkelte kontrakttyper er gennemgået ovenfor i kapitel 7. 

 

Portefølje B er, modsat portefølje A, karakteriseret ved lav sammenlignelighed og høj kompleksitet. 

Porteføljen består hovedsageligt af udviklings- og driftskontrakter, men også af få 
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vedligeholdelseskontrakter. Kontrakterne, og de dertilhørende realydelser, er meget forskellige, hvorfor 

sammenligneligheden er lav. Udviklings- og driftskontrakterne er meget komplekse. 

Vedligeholdelseskontrakterne er forholdsvis simple, men grundet den store blanding af kontrakter i 

porteføljen er sammenligneligheden på tværs af hele porteføljen lav, og kompleksiteten høj. Ligeledes 

er sammenligneligheden på tværs af kontrakttyperne lav, da realydelserne her ligeledes adskiller sig fra 

hinanden. Konfigurationen af portefølje B tenderer i høj grad mod en diskret konfiguration. Der er nogle 

simple og generiske bestemmelser, som kan standardiseres på tværs af porteføljen, da disse ikke er 

afhængige af realydelsens karakteristika. Få andre kontraktbestemmelser kan ligeledes stadig 

standardiseres på tværs af de enkelte kontrakttyper. Dog må flere vigtige og centrale 

kontraktbestemmelser nødvendigvis individualiseres som følge af kontraktporteføljens lave 

sammenlignelighed og høje kompleksitet. 

 

Portefølje C er karakteriseret ved både høj sammenlignelighed og høj kompleksitet. Porteføljen består 

hovedsageligt af komplekse driftskontrakter, men også få komplekse udviklingskontrakter. Ofte vil en 

høj kompleksitet betyde, at kontrakterne i porteføljen også er forholdsvis forskellige, men det er ikke 

tilfældet her. I portefølje C er driftskontrakterne meget komplekse, men realydelsen kontrakterne 

dækker over er meget sammenlignelige. Derfor tenderer den optimale konfiguration af portefølje C mod 

den perfekte konfiguration, men den høje kompleksitet trækker i den modsatte retning. Der kan derfor, 

som følge af den høje sammenlignelighed, standardiseres en del bestemmelser enten på tværs af 

porteføljen eller på tværs af de enkelte kontrakttyper, mens de bestemmelser, som er meget bundet op 

på realydelsens specifikke karakteristika, nødvendigvis skal individualiseres, da ingen standardiserede 

bestemmelser, på passende vis vil kan omfatte de meget forskelligartede behov og risici. 

 

Portefølje D er den mest simple, men også mest diversificerede portefølje af de fire fiktive porteføljer. 

Porteføljen består af en meget blandet række af kontrakter, men hovedsageligt af simple 

vedligeholdelses- og driftskontrakter. De har ingen meget avancerede kontraktforhold, og særligt er 

udviklingskontrakterne meget simple ift., hvor stor kompleksiteten af udviklingskontrakter kan være. 

Dog er der meget lav sammenlignelighed mellem kontrakterne, da realydelserne er meget 

forskelligartede. Dermed er porteføljen karakteriseret ved lav sammenlignelighed og lav kompleksitet. 

Der er således nogle simple og generiske kontraktbestemmelser, som kan standardiseres på tværs af hele 

porteføljen, samt nogle på tværs af hver kontrakttype. Grundet den lave sammenlignelighed er det dog 

begrænset hvor mange kontraktbestemmelser, der kan standardiseres, og det er derfor hovedsageligt de 

bestemmelser, som ikke er afhængige af realydelsens karakteristika. Dog er der ligeledes 

kontraktbestemmelser, hvor den lave kompleksitet, betyder at virksomheden skal overveje, om 

besparelserne i udfærdigelsesomkostningerne, ved at standardisere, opvejer den øgede risiko, og dermed 

de øgede kontrolomkostninger. 
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Porteføljernes sammensætning og karakteristika påvirker, som nævnt, hvilken form for konfiguration, 

der er optimal. De ovenstående porteføljer er, illustrativt, placeret på skalaen nedenfor. Det bemærkes, 

at den eksakte placering er svær at præcisere, og placeringen skal således ses som en angivelse af, 

hvilken retning konfigurationen af porteføljens sammensætning tenderer mod. Fælles for dem alle er, at 

det afhænger af en vurdering af de økonomiske risici, virksomhedens risikoprofil mv., hvordan det 

findes optimalt at konfigurere den enkelte portefølje. 

 

Figur 8 - Graden af autonomi med porteføljer, egen tilvirkning 

 
 

8.2 Praktiske tilgange til Contract Portfolio Management 

I afsnit 8.1 blev det vurderet, hvilken konfiguration af CPM en virksomhed bør stræbe efter, baseret på 

kontraktporteføljens sammensætning og karakteristika. Herefter skal virksomheden yderligere vurdere, 

hvordan den i praksis ønsker at arbejde med CPM. Derfor analyserer dette afsnit tre praktiske tilgange, 

der skal ses som eksempler, og som kan adopteres af en virksomhed i arbejdet med CPM. Herunder 

bliver det analyseret, hvordan virksomheden kan styre sin kontraktportefølje baseret på en 

modulopbygget tilgang, ved brugen af en negativliste eller ved brug af et centralt styret kontrolorgan. 

Karakteristisk for alle tre praktiske tilgange er, at de tager sit afsæt i en regelbaseret konfiguration, da 

denne findes praktisk mest anvendelig for en overvejende del af virksomheders kontraktporteføljer. Det 

anses som sjældent, at en virksomhed i praksis finder en fuldkommen diskret- eller perfekt konfiguration 

optimal i forhold til en kontraktporteføljes karakteristika. Argumentationen herfor følger den samme, 

som blev gennemgået i afsnit 6.4. 

8.2.1 Modulopbygget tilgang 

Den første mulige tilgang til arbejdet med CPM er bygget op af moduler. I denne henseende består et 

modul af en eller flere standardiserede kontraktbestemmelser, som kan standardiseres på samme niveau 

af porteføljen, dvs. på tværs af enten hele porteføljen eller inden for en kontrakttype. Tanken er, at 

virksomheden sammensætter flere moduler, så de tilsammen udgør en hel kontrakt. Individualiserede 
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kontraktbestemmelser betegnes ikke som et modul. Virksomheden kan eksempelvis have et modul, der 

indeholder standardiserede bestemmelser vedrørende lovvalg, voldgift og tvistløsning, jf. afsnit 7.1.1. 

Dermed vil en kontrakt bestå af en række moduler samt individualiserede kontraktbestemmelser. 

Hvorvidt en bestemmelse er optimal at standardisere, og dermed inkluderes i et modul, er behandlet 

ovenfor i kapitel 7. Modulerne udarbejdes af den centraliserede enhed med input fra de enkelte 

beslutningstagere, som beskrevet i afsnit 5.4. Med denne konfiguration kan virksomhedens 

centraliserede enhed således regulere balancen mellem standardisering og individualisering. 

8.2.1.1 Omkostningsstrukturen ved den modulopbyggede tilgang  

Omkostningerne forbundet med den modulopbyggede tilgang kan variere meget. Indledningsvist, skal 

virksomheden afholde en initialomkostning i forbindelse med standardiseringen og konciperingen af de 

relevante moduler, og dernæst skal den afholde omkostninger til konciperingen af den enkelte kontrakt. 

Forholdet mellem de to afhænger af, hvor mange standardiserede moduler virksomheden konciperer 

samt, hvor omkostningsfuldt det derefter er at koncipere de enkelte kontrakter. Ex post består 

transaktionsomkostningerne primært af kontrolomkostninger, altså omkostninger til potentielle tvister 

samt kontrol af medkontrahentens korrekte opfyldelse af kontrakten. Derudover er der omkostninger 

forbundet med, at virksomheden skal tilpasse modulerne til eventuelle ændringer i lovgivningen eller 

nye udviklingstrin i baggrundsretten, der medfører, at modulerne ikke længere er kompatible med et 

givent forhold, hvorfor den juridiske forudsigelighed ellers vil falde. Omkostningerne falder ind under 

kontrolomkostningerne ex post. Alt afhængigt af, om virksomheden tenderer mod en enten perfekt eller 

diskret anvendelse af det modulbaserede CPM, vil omkostningen herved være forskellig. Konfigurerer 

virksomheden sit CPM til en perfekt tilgang, eksempelvis da virksomhedens kontraktportefølje er 

karakteriseret ved lav kompleksitet og høj sammenlignelighed, vil mange moduler kunne standardiseres. 

Det betyder, at initialomkostningen er høj, når de forskellige moduler skal udfærdiges. Dette medfører, 

at de efterfølgende transaktionsomkostninger ved konciperingen af hver enkelt kontrakt, som 

udgangspunkt reduceres. Det omvendte scenarie er gældende for en diskret konfiguration, hvor 

initialomkostningen er mindre, da der ikke er mange moduler, som optimalt set bør standardiseres.  

Herved har beslutningstagerne ved kontraktkoncipering færre standardiserede moduler at tage 

udgangspunkt i, hvorfor den enkelte kontraktkoncipering er mere omfangsrig og medføre flere 

konciperingsomkostninger pr. kontrakt. Således vurderes det, at desto flere moduler, der skal udfærdiges 

og standardiseres, desto større er initialomkostningen, hvilket dog medfører, at de efterfølgende 

ressourcer brugt på kontraktkoncipering pr. kontrakt minimeres. 

 

Den største fordel ved den modulbaserede tilgang til CPM er, at virksomheden har mulighed for at 

reducere sine konciperingsomkostninger pr. kontrakt i det omfang, at kontraktporteføljen kan 

standardiseres. Derudover må virksomheden med en optimal anvendelse af en modulbaseret tilgang, 
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forventes at reducere kontrolomkostningerne. Særligt omkostningerne til kontrollen af 

medkontrahentens korrekte opfyldelse, må forventes at falde ved anvendelsen af standardiserede 

kontraktbestemmelser, grundet konsistens, kontrakterne i mellem. Dog er der med standardiserede 

moduler en risiko for både over- og underregulering, hvorfor den juridiske forudsigelighed potentielt 

reduceres, hvilket medfører øgede transaktionsomkostninger ex post ved eventuelle tvister. Det samlede 

trade-off i transaktionsomkostninger, både ex ante og ex post, skal derfor overvejes, når virksomheden 

anvender den modulbaserede tilgang. Disse trade-offs er afgørende for den optimale anvendelse af 

tilgangen. 

8.2.1.2 Praktisk anvendelse på porteføljerne 

Balancegangen mellem standardisering og individualisering afhænger i høj grad af kontraktporteføljens 

sammenlignelighed og kompleksitet. Foreligger der en høj grad af sammenlignelighed mellem 

porteføljens kontrakter og lav kompleksitet, taler det som udgangspunkt for en højt standardiseret 

anvendelse af den modulopbyggede tilgang til CPM, jf. afsnit 6.3. Dette er eksempelvis tilfældet ved 

portefølje A, som blev beskrevet i afsnit 8.1. Denne består hovedsageligt af vedligeholdelseskontrakter, 

hvor sammenligneligheden er høj, og kontrakterne er af simpel karakter. Dermed kan mange 

kontraktbestemmelser standardiseres enten på tværs af porteføljen eller på tværs af hver kontrakttype. 

Det er derfor muligt at udarbejde flere moduler. Det er fx optimalt for virksomheden at koncipere et 

modul, der standardiserer kontraktbestemmelser vedrørende lovvalg, voldgift og tvistløsning på tværs 

af hele porteføljen. Virksomheden finder det ligeledes optimalt at koncipere et modul med 

standardiserede ansvarsreguleringsvilkår, som standardiseres på tværs af alle 

vedligeholdelseskontrakterne. Selvom det i afsnit 7.2.2.2 blev vurderet, at ansvarsreguleringsvilkårs 

karakteristika umiddelbart kun taler for at standardisere disse på tværs af den enkelte kontrakttype, så 

gør den høje sammenlignelighed og lave kompleksitet kendetegnende for portefølje A, at virksomheden 

finder det optimalt at standardisere disse på tværs af de simple driftskontrakter. Da portefølje A primært 

består af vedligeholdelseskontrakter, og nogle få simple driftskontrakter, er det ud fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv optimalt for virksomheden at udarbejde modulet med udgangspunkt 

i vedligeholdelseskontrakterne, men ligeledes anvende det på tværs af driftskontrakterne. Selvom dette 

modul er mindre kompatibelt, og derfor i mindre grad mitigerer driftskontrakternes risici, vurderer 

virksomheden, at den lavere juridiske forudsigelighed, og dermed de øgede kontrolomkostninger ex 

post, opvejes af de væsentligt lavere udfærdigelsesomkostninger ex ante. Virksomheden skal derfor ikke 

koncipere et særskilt standardiseret modul, til regulering af ansvarsreguleringsvilkår på tværs af 

driftskontrakterne, hvorfor udfærdigelsesomkostningerne ex ante reduceres. På trods af den høje 

sammenlignelighed og lave kompleksitet, er der stadig bestemmelser, som er optimale for virksomheden 

at individualisere. Disse blev gennemgået i afsnit 7.3. 
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Foreligger der i stedet en meget høj kompleksitet og lav sammenlignelighed, er en standardisering af 

kontraktbestemmelser ikke optimal for virksomheden. Den lave sammenlignelighed og høje 

kompleksitet betyder, at virksomheden ikke kan koncipere standardiserede kontraktbestemmelser, som 

på passende vis mitigerer de forskelligartede risici og forhold, hvorfor en standardisering i mange 

tilfælde vil medføre en reduceret juridisk forudsigelighed, og dermed øgede kontrolomkostninger ex 

post, som ikke opvejes af reduceringen i udfærdigelsesomkostninger ex ante. Derudover medfører den 

komplekse karakter af kontrakterne, at beslutningstageren har bedre forudsætninger for at koncipere en 

optimal kontrakt, da vedkommende har bedre forudsætninger for at forstå kontraktforholdets konkrete 

karakteristika, og dermed bedre kan tage højde for den kompleksitet, som eksisterer i kontraktforholdet. 

Dette understøtter en diskret konfiguration af CPM, hvor beslutningstageren overlades mere autonomi. 

Dette er tilfældet ved portefølje B, som beskrevet i afsnit 8.1. Denne portefølje består hovedsageligt af 

komplekse udviklings- og driftskontrakter samt enkelte vedligeholdelseskontrakter. Kompleksiteten af 

kontrakterne er således meget høj og sammenligneligheden meget lav, og dermed er det få generiske og 

simple bestemmelser, som optimalt set skal standardiseres. 

 

Er virksomhedens portefølje i stedet karakteriseret som portefølje D, jf. afsnit 8.1, så både 

sammenligneligheden og kompleksiteten er lav, taler det for en standardisering af simple og generiske 

moduler på tværs af hele kontraktporteføljen eller hver kontrakttype. Den lave kompleksitet betyder, at 

simple og generiske moduler, fx indeholdende standardiserede bestemmelser relateret til lovvalg, 

voldgift og tvistløsning, optimalt set standardiseres på tværs af hele porteføljen. Dette er optimalt på 

trods af den lave sammenlignelighed, da bestemmelserne ikke er videre afhængige af realydelsens 

karakteristika. Ligeledes er det optimalt for virksomheden at koncipere moduler, som standardiserer fx 

ansvarsreguleringsvilkår på tværs af de enkelte kontrakttyper. Her taler den lave sammenlignelighed 

ikke for, at standardiseringen foretages på tværs af hele porteføljen. Det er kun forholdsvis simple 

bestemmelser virksomheden skal standardisere, da den lave sammenlignelighed betyder, at en 

standardisering af yderligere vilkår, der er mere afhængige af realydelsens karakteristika, vil medføre 

uforholdsmæssigt store forøgelser af kontrolomkostningerne ex post. 

 

Er porteføljen omvendt karakteriseret af høj sammenlignelighed og høj kompleksitet, som ved portefølje 

C i afsnit 8.1, kan virksomheden udover de simple og generiske moduler, som er uafhængige af 

realydelsens karakteristika, også udarbejde moduler med standardiserede bestemmelser, som er mere 

afhængige af realydelsens karakteristika. Modsat behandlingen af portefølje A, hvor 

sammenligneligheden ligeledes var høj, men kompleksiteten var lav, komplicerer den højere 

kompleksitet i portefølje C, standardiseringen lidt. Hvor det ved portefølje A fandtes optimalt for 

virksomheden at anvende modulet med standardiserede ansvarsreguleringsvilkår, som oprindeligt var 

konciperet med udgangspunkt i vedligeholdelseskontrakterne, på tværs af både drifts- og 
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vedligeholdelseskontrakterne, betyder kompleksiteten i portefølje C, at samme løsning ikke er optimal. 

Det er optimalt for virksomheden at standardisere ansvarsreguleringsvilkår i et modul på tværs af de 

komplekse driftskontrakter, men grundet den højere kompleksitet mellem kontrakterne, medfører det en 

for stor forøgelse af kontrolomkostninger, hvis dette modul også anvendes på udviklingskontrakterne. 

Eftersom der udelukkende er et fåtal af udviklingskontrakter i porteføljen, er det ydermere ikke optimalt 

for virksomheden at udarbejde et modul, med standardiserede ansvarsreguleringsvilkår på tværs af alle 

udviklingskontrakterne. Dette skyldes, at initialomkostningen ved konciperingen af modulet, ikke 

modsvares af besparelser i konciperingsomkostningerne af de enkelte kontrakter. Dermed er det optimalt 

for virksomheden at overlade en højere grad af autonomi til beslutningstagerne, grundet den højere 

kompleksitet. 

 

Den højere kompleksitet af portefølje C ift. portefølje A, betyder derfor, at en mindre grad af 

standardisering er optimal, hvorfor virksomheden bør anvende færre standardiserede moduler. Det helt 

store skifte i optimaliteten af standardisering, og dermed i, hvorvidt den modulopbyggede tilgang er 

optimal, sker dog først, når sammenligneligheden ændrer sig. Der er tale om en fin balancegang, da et 

lille fald i sammenligneligheden, kan medføre, at en langt mindre del af kontraktporteføljen kan 

standardiseres, såfremt kompleksiteten fortsat er meget høj. Dette skyldes bl.a., at de standardiserede 

kontraktbestemmelser ikke længere regulerer kontraktforholdet optimalt, hvorfor den juridiske 

forudsigelig antageligvis mindskes. 

8.2.1.3 Optimal anvendelse af den modulopbyggede tilgang 

Afgørende for, hvorvidt den modulbaserede tilgang er en optimal løsning, er graden, hvormed 

kontraktporteføljen kan standardiseres. Tillader en kontraktporteføljes karakteristika ikke, at 

virksomheden kan udfærdige særligt mange moduler med standardiserede kontraktbestemmelser, skal 

kontrakterne i stor grad alligevel individualiseres, hvilket kan føre til, at virksomheden ikke opnår den 

ønskede reduktion af sine transaktionsomkostninger. Der er derfor først tale om et trade-off mellem 

initialomkostninger og konciperingsomkostninger. Om den ekstra initialomkostning ved at udfærdige 

ét standardiseret modul, opvejes af besparelserne i konciperingsomkostninger, afhænger af 

omkostningen ved udfærdigelsen, den enkelte besparelse pr. kontrakt ved anvendelsen af modulet, samt 

hvor mange kontrakter i porteføljen, modulet kan anvendes i. Er der tale om en virksomhed, som har en 

stor kontraktportefølje bestående af mange kontrakter, kan den potentielle reduktion i 

transaktionsomkostninger føre til massive besparelser på tværs af hele porteføljen. Er der, 

modsætningsvis, tale om en virksomhed med en begrænset kontraktportefølje, kan omkostningen ved at 

udarbejde de standardiserede moduler overstige de besparelser, som virksomheden senere kan forvente 

ved konciperingen. Når virksomhederne konciperer et modul med standardiserede 

kontraktbestemmelser, skal omkostningen ved udarbejdelsen af modulet dermed være mindre end den 
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modsvarende besparelse i konciperingsomkostninger, virksomheden afholder pr. kontrakt, ganget med 

hvor mange kontrakter virksomheden har. Dette er altså afvejningen virksomheden skal foretage ex ante. 

Tankegangen følger således udtrykket som blev beskrevet i afsnit 5.3. 

 

Udover afvejningen mellem initial- og konciperingsomkostninger, skal virksomheden ligeledes tage 

højde for påvirkningen af ex post kontrolomkostninger, samt den yderligere værdiskabelse. Også i dette 

tilfælde henvises til det udtryk, der blev beskrevet i afsnit 5.3, hvorefter virksomheden kun følger en 

bestemt strategi, såfremt fordelene opvejer ulemperne herved. Virksomheden skal derfor i afvejningen 

af transaktionsomkostningerne ex ante overveje, hvordan brugen af standardiserede 

kontraktbestemmelser påvirker den juridiske forudsigelighed, og dermed potentielt øger 

kontrolomkostningerne til tvister. Brugen af en mindre kompatibel standardiseret bestemmelse 

medfører, at den juridiske forudsigelighed falder, hvorfor der forventes at ville opstå flere tvister i 

kontraktforholdet. Dette skal dog sammenholdes med den konsistens, som standardiserede 

kontraktbestemmelser vil skabe på tværs af kontrakterne og porteføljen. Ved at anvende et modul med 

standardiserede kontraktbestemmelser på tværs af en kontrakttype, reduceres kontrolomkostningerne 

virksomheden må afholde til at kontrollere sine medkontrahenters opfyldelse af kontrakten, da 

konsistensen mellem kontraktbestemmelserne simplificerer denne proces. 

 

Til sidst skal virksomheden overveje, om og hvorledes juridisk fleksibilitet skal inkorporeres i 

kontraktgrundlaget. Den modulbaserede tilgang er en tilgang, som overvejende vægter standardisering, 

og findes optimal, når standardisering af flere kontraktbestemmelser i kontraktporteføljen er optimal. 

Dermed er tilgangen mest optimal, og anbefalelsesværdig, når konfigurationen af CPM tenderer mod 

perfekt, og der dermed overlades mindre autonomi til den enkelte beslutningstager. Da der overlades 

mindre autonomi til hver beslutningstager, har disse ligeledes mindre rum til at inkorporere juridisk 

fleksibilitet i kontrakterne. Tilgangen taler dermed ikke for brugen af juridisk fleksibilitet. Dog 

udelukker det ikke brugen af principperne bag proaktiv jura i kontraktgrundlaget. 

 

Kontraktporteføljer hvor den modulopbyggede tilgang findes optimal, er, som beskrevet, karakteriseret 

ved særligt høj sammenlignelighed, og helst også lav kompleksitet. Porteføljer med disse karakteristika 

vil ofte ikke bestå af hverken komplekse udviklings- eller driftskontraker, som særligt er de 

kontrakttyper, hvor der fordres juridisk fleksibilitet, i et forsøg på at facilitere innovation. Derimod vil 

porteføljerne som regel bestå af vedligeholdelseskontrakter og simple driftskontrakter, hvor yderligere 

værdiskabelse ikke i lige så høj grad er relevant. Derfor taler tilgangen heller ikke direkte for 

inkorporeringen af juridisk fleksibilitet. Er virksomheden dog i stand til at koncipere en proaktiv klausul, 

som i et modul kan standardiseres på tværs af enten porteføljen eller den enkelte kontrakttype, kan 

virksomheden potentielt lykkes med at inkorporere juridisk fleksibilitet og facilitere yderligere 
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værdiskabelse. Er dette tilfældet, er det vigtigt, at virksomheden er opmærksomme på 

kontraktjusteringsomkostningerne, der potentielt kan opstå ved at indføre proaktive klausuler, som 

hardship, jf. afsnit 5.1.2.2. 

8.2.2 Negativliste 

En anden praktisk tilgang virksomheden kan vælge i arbejdet med CPM, er en negativliste. Negativlisten 

oplister, hvad virksomheden har besluttet, at beslutningstagerne i virksomheden ikke må medtage i 

kontraktgrundlaget. For at mitigere den nødvendige risiko opstiller virksomheden en liste med elementer 

i kontraktbestemmelser, eller hele kontraktbestemmelser, der aldrig må forekomme i virksomhedens 

kontrakter. Listen kan så at sige betragtes som negativt afgrænsede virksomhedsinterne retningslinjer. I 

overensstemmelse med argumentationen i afsnit 5.4 udarbejdes listen af en centraliseret enhed under 

hensyntagen til forretningen. Den grundlæggende idé med negativlisten er at tilføre autonomi til den 

enkelte beslutningstager med henblik på at øge kontraktgrundlagets optimalitet, samt mitigere 

virksomhedens vigtigste risici. Ved at give forbud mod at anvende en række konkrete elementer i 

kontraktbestemmelserne helt eller delvist, så bestemt indhold ikke må medtages, kan virksomheden 

mitigere den risiko, den finder nødvendig, og på samme tid overlade autonomi til beslutningstageren, 

som kan individualisere kontrakten, og eksempelvis inkorporere fleksibilitet, i et forsøg på at facilitere 

yderligere værdiskabelse.  

Negativlisten er ikke, på samme måde som en modulopbygget tilgang, en standardisering, men ved at 

udfærdige en liste, som afgrænser beslutningstageren fra visse alternativt, formulerede 

kontraktbestemmelser i kontraktkonciperingen, er der stadig tale om en form for standardisering. 

Negativlisten antages at indeholde punkter, som afgrænser beslutningstageren fra beslutninger enten på 

tværs af hele porteføljen eller på tværs af de enkelte kontrakttyper. En vigtig bemærkning er, at 

negativlisten ikke indeholder positive afgrænsninger. Negativlisten kan således ikke pålægge 

beslutningstageren at inkludere en bestemmelse i kontraktgrundlaget. 

8.2.2.1 Omkostningsstrukturen ved negativlisten 

Det er centralt, at formålet med anvendelsen af negativlisten udspringer af et ønske om at overlade 

autonomi til beslutningstageren. I teorien kan en negativliste gøres yderst komplet og eksempelvis 

afgrænse beslutningstagerne fra 9 ud af 10 mulige formuleringer af en kontraktbestemmelse, hvorfor 

beslutningstageren reelt set kun har en alternativ kontraktbestemmelse, der kan anvendes. På denne 

måde kan virksomheden styre beslutningstagernes ageren ift. denne kontraktbestemmelse. Dette er dog 

ikke optimalt ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv, da virksomheden i sådan et tilfælde afholder 

store initialomkostninger til udarbejdelsen af en omfattende negativliste. Derudover skal 

beslutningstageren fortsat afholde konciperingsomkostninger til individualisering iht. listens 

afgrænsning. Det er derfor optimalt for virksomheden at standardisere bestemmelsen, hvorfor en 



   

 

116 af 136 

 

modulopbygget tilgang er optimal i sådanne situationer. I anvendelsen af negativlisten nedenfor, 

arbejdes der ud fra en antagelse om, at negativlisten anvendes til at mitigere de værste risici, og overlade 

autonomi til beslutningstagerne. Dermed lægges det til grund, at denne tilgang udelukkende benyttes 

ved en overvejende diskret konfiguration af CPM. Når der i analysen af tilgangens optimalitet benyttes 

en konfiguration, som tenderer mod perfekt, vurderes det, at konfigurationen fortsat er overvejende 

diskret, men bevæger sig mere i retningen af den perfekte konfiguration. Disse overvejelser øger 

relevansen af en kombineret brug af tilgange i arbejdet med CPM. Dette behandles senere i nærværende 

kapitel. 

 

Omkostningerne forbundet med denne tilgang til styringen af kontraktporteføljen adskiller sig væsentlig 

fra omkostningerne i forbindelse med den modulbaserede tilgang. I forbindelse med negativlisten er 

initialomkostningen reduceret markant, da virksomheden ikke på samme vis udfærdiger standardiserede 

kontraktbestemmelser. Indledningsvist består initialomkostningerne af identificeringen af de særligt 

risikofyldte alternativer til kontraktbestemmelser, som virksomheden ønsker at afgrænse 

beslutningstageren fra, samt den faktiske udfærdigelse af negativlisten. Derefter følger omkostningerne 

til at koncipere kontrakterne. Eftersom negativlisten blot afgrænser beslutningstageren fra visse 

alternativer til, eller elementer i, kontraktbestemmelserne, er det fortsat op til beslutningstageren at 

koncipere kontrakterne. Afgrænsningen vil dog begrænse valgmulighederne for beslutningstageren, 

hvorfor virksomheden afholder færre konciperingsomkostninger ved individualiseringen af de 

bestemmelser, som er underlagt en afgrænsning. Dermed er transaktionsomkostningerne ex ante lavere 

end ved en fuldstændig individualisering af hele kontrakten, uden brugen af en negativliste, men 

forholdsvis højere end ved brugen af den modulopbyggede tilgang. En vigtig overvejelse virksomheden 

skal foretage er, hvorvidt en kontraktbestemmelse er så risikobetonet, og dermed har så risikofyldte 

alternativer, at det er optimalt for virksomheden at allokere ressourcer til udarbejdelsen af en 

afgrænsning fra disse alternativer. Ved kontraktbestemmelser vedrørende lovvalg, er det fx ikke 

optimalt for virksomheden at afgrænse beslutningstagerne fra at vælge kinesisk ret. Først og fremmest 

er det usikkert om beslutningstageren overhovedet overvejer denne mulighed. Samtidig skal 

virksomheden, hvis den vælger at afgrænse sig fra kinesisk lovvalg, ligeledes afgrænse sig fra mange 

andre individuelle udenlandske lovvalg. Det er ikke optimalt fra et transaktionsomkostningsperspektiv, 

og det vil igen, i højere grad, være optimalt fx at anvende et standardiseret modul til reguleringen heraf. 

 

Ex post medfører negativlisten en forøgelse i kontrolomkostninger til kontrol med medkontrahentens 

korrekte opfyldelse af kontrakten. Idet alle kontrakterne individualiseres, opstår ingen konsistens i 

kontraktbestemmelserne, hvorfor denne proces bliver mere omkostningsfuld.  

Modsætningsvis medfører brugen af negativlisten, og dermed den store grad af individualisering, at den 

juridiske forudsigelighed forøges, hvorfor kontrolomkostningerne, virksomheden afholder til 
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tvistløsning, reduceres. Hvorvidt besparelsen i transaktionsomkostninger til tvistløsning opvejer 

forøgelsen i transaktionsomkostninger til kontrol af medkontrahenten, afhænger af den konkrete 

situation. 

8.2.2.2 Praktisk anvendelse på porteføljerne 

Konfigurationen af virksomhedens CPM spiller, som tidligere nævnt, en afgørende rolle for balancen 

mellem individualisering og standardisering. Relateret til negativlisten er dette balancen mellem 

afgrænsningen ved negativlisten og individualisering. Afhængigt af i hvor høj grad konfigurationen 

tenderer mod den perfekte konfiguration, følger en specifik optimal balance mellem afgrænsning og 

individualisering. Denne har en stor indflydelse på transaktionsomkostningerne. Således har 

konfigurationen en stor betydning for, hvor omfangsrig negativlisten optimalt set er i den enkelte 

situation, og dermed, både hvor store transaktionsomkostningerne bliver, samt hvordan de allokeres. 

 

Som nævnt ovenfor, er negativlisten udelukkende relevant, når konfigurationen overvejende tenderer 

mod en diskret konfiguration, men er stadig optimal, når konfigurationen til en vis grad bevæger sig 

mere mod den perfekte konfiguration på skalaen i afsnit 8.1. 

Er konfigurationen i meget høj grad diskret, så beslutningstageren overlades næsten fuld autonomi, er 

negativlisten omfangsrig i en mindre grad, da afgrænsningerne i mindre grad foretages på tværs af 

porteføljen eller de enkelte kontrakttyper. Dette skyldes, at sammenligneligheden ved en meget diskret 

konfiguration, er meget lav, samt at kompleksiteten er meget høj. Dette er eksempelvis tilfældet for 

portefølje B. Denne består hovedsageligt af komplekse udviklings- og driftskontrakter samt få 

vedligeholdelseskontrakter. Den meget høje kompleksitet og lave sammenlignelighed betyder, at der 

fordres stor autonomi til beslutningstagerne. En stor grad af standardisering, eller afgrænsning, er her 

suboptimal for virksomheden, da afgrænsninger i høj grad ikke er kompatible med kontraktforholdene, 

hverken på tværs af porteføljen eller den enkelte kontrakttype. Den lave sammenlignelighed mellem 

kontrakterne betyder, at flere af de særligt risikofyldte kontraktbestemmelser, som er særligt afhængige 

af realydelsens karakteristika, adskiller sig fra hinanden, hvorfor udarbejdelsen af omfangsrige 

afgrænsninger til disse kontraktbestemmelser ikke er optimal for virksomheden. Der er dog visse 

risikofyldte elementer i kontraktbestemmelserne, som virksomheden fortsat kan afgrænse 

beslutningstageren fra. Virksomheden udfærdiger derfor en negativliste, hvor beslutningstageren 

eksempelvis afgrænses fra at medtage en kontraktbestemmelse i dens udviklingskontrakter, som 

pålægger virksomheden et opsigelsesvarsel på mere end X antal måneder. Virksomheden vurderer, at et 

opsigelsesvarsel på mere end X antal måneder er for risikofyldt for virksomheden at medtage i dens 

udviklingskontrakter, og foretrækker derfor at afgrænse beslutningstageren fra dette alternativ. Ved den 

meget diskrete konfiguration af portefølje B, begrænser virksomheden derfor negativlisten til at 
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afgrænse beslutningstageren, fra særligt risikofyldte alternative formuleringer af kontraktbestemmelser, 

som er optimale at udelade fra enten hele kontraktporteføljen eller den enkelte kontrakttype. 

 

Desto færre afgrænsninger virksomheden finder optimale at koncipere og inkludere på negativlisten, 

desto lavere er initialomkostningerne, men desto højere er konciperingsomkostningerne pr. kontrakt. 

Hvis kompleksiteten af kontraktporteføljen falder, og konfigurationen dermed bevæger sig mod en mere 

perfekt konfiguration, som det er tilfældet med portefølje B, kan virksomheden udarbejde mere præcise 

afgrænsninger, som mitigerer kontrakternes risici bedre, og dermed øger den juridiske forudsigelighed. 

Ligeledes er virksomheden i stand til at udarbejde flere afgrænsninger, da en afgrænsning i højere grad 

mitigerer, og er tilpasset til, de mindre komplekse kontraktforhold. Her er anvendelsen af negativlisten 

fortsat optimal, da den lave sammenlignelighed gør det optimalt, ud fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv, at afgrænse beslutningstageren fra de mest risikofyldte alternativer, 

men ellers overlade disse autonomi til at individualisere kontrakterne. 

 

Hvis sammenligneligheden i porteføljen i stedet stiger, muliggøres konciperingen af en bredere og mere 

omfangsrig afgrænsning. Hvis både kompleksiteten og sammenligneligheden er høje, som ved portefølje 

C, tenderer den optimale konfiguration nu i endnu højere grad mod den perfekte konfiguration. 

Umiddelbart muliggør dette en bredere og mere omfangsrig afgrænsning ved negativlisten, da den høje 

sammenlignelighed betyder flere af de risikofyldte kontraktforhold minder om hinanden, hvorfor en 

afgrænsning i højere grad mitigerer disse risici. Ligeledes kan flere risikofyldte alternativer til 

kontraktbestemmelser afgrænses, da kontraktforholdene er mere sammenlignelige.  

 

Når sammenligneligheden stiger, og kompleksiteten samtidig falder, og den optimale konfiguration 

derfor bevæger sig mod en mere perfekt konfiguration, kommer der dog et punkt, hvor det ikke længere 

er optimalt for virksomheden at benytte negativlisten som praktisk tilgang til arbejdet med CPM. Dette 

behandles i næste afsnit. 

8.2.2.3 Optimal anvendelse af negativlisten 

Negativlisten er optimal, når den optimale konfiguration i overvejende grad tenderer mod den diskrete 

konfiguration, og dermed som udgangspunkt, når kompleksiteten er høj og sammenligneligheden er lav, 

som i portefølje B. Her vil den modulopbyggede tilgang være svær at benytte, da den mere 

standardiserede tilgang ikke er kompatibel med den høje kompleksitet, når kontrakterne samtidig ikke 

er sammenlignelige. Negativlisten er derfor optimal, når virksomheden ønsker at afgrænse 

beslutningstageren fra særligt risikofyldte alternative formuleringer af kontraktbestemmelser, og en 

afgrænsning ligeledes er optimal at foretage på tværs af enten hele porteføljen eller de enkelte 

kontrakttyper. Optimaliteten af afgrænsningen er ikke bundet op på, at afgrænsningen er optimal for fx 
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alle udviklingskontrakter. Således kan afgrænsningen være suboptimal for enkelte udviklingskontrakter, 

men optimal samlet set, fx da konsistensen i kontrakterne medfører passende reducerede 

kontrolomkostninger ex post. 

 

Når kompleksiteten af kontraktporteføljen falder, og sammenligneligheden samtidig øges, bevæger den 

optimale konfiguration sig mod en mere perfekt konfiguration. På et tidspunkt ændrer porteføljens 

karakteristika sig i en sådan grad, at den optimale konfiguration når et punkt, hvor det ikke længere er 

optimalt for virksomheden at benytte negativlisten som praktisk tilgang til arbejdet med CPM. I dette 

punkt vil porteføljen have opnået en sammenlignelighed og en kompleksitet, som medfører, at det i 

stedet er optimalt at anvende en praktisk tilgang som den modulopbyggede, der fordrer mindre autonomi 

til de enkelte beslutningstagere, og dermed baseres på en højere grad af standardisering. Porteføljen når 

et punkt, hvor virksomheden samlet set opnår mere nytte ved anvendelsen af de standardiserede 

moduler, end ved anvendelsen af negativlisten. Besparelserne ved brugen af de standardiserede moduler 

vil i højere grad opveje omkostningerne, end det er tilfældet ved brugen af negativlisten. Den 

modulbaserede tilgang medfører besparelser i konciperingsomkostninger pr. kontrakt samt 

kontrolomkostninger relateret til kontrollen af medkontrahenterne, men en forøgelse af 

initialomkostningerne, samt kontrolomkostningerne relateret til tvistløsning. Brugen af negativlisten er 

lige omvendt. Særligt besparelsen i konciperingsomkostninger pr. kontrakt vurderes at være afgørende 

for, hvornår det er optimalt for virksomheden at benytte den modulbaserede tilgang frem for 

negativlisten. Hvor på skalaen dette punkt befinder sig, er derfor særligt afhængigt af størrelsen af 

kontraktporteføljen. Hvis kontraktporteføljen indeholder en begrænset mængde kontrakter, er det 

ligeledes begrænset, hvor meget virksomheden kan spare i konciperingsomkostninger, ift. hvor store 

initialomkostningerne er. Indeholder porteføljen derimod mange kontrakter, kan virksomheden samlet 

set spare mange konciperingsomkostninger ved anvendelsen af standardiserede kontraktbestemmelser. 

Desto større porteføljen bliver, desto længere ligger dette punkt mod den diskrete konfiguration, og 

desto lavere krav stilles der dermed til sammenligneligheden for, at det findes optimalt at anvende den 

modulopbyggede tilgang frem for negativlisten. 

 

Negativlisten er, som sagt, optimal, når kontraktporteføljens karakteristika fordrer stor autonomi til den 

enkelte beslutningstager. Først og fremmest eftersom den lave sammenlignelighed og høje kompleksitet 

taler for en stor grad af individualisering, men også ligeledes da beslutningstagerne herved overlades 

autonomi til at inkorporere juridisk fleksibilitet i kontraktgrundlaget, hvis vedkommende finder det 

optimalt. Kontraktporteføljen er i disse tilfælde, hvor en meget diskret konfiguration er optimal, ofte 

præget af udviklingskontrakter og komplekse driftskontrakter, hvor yderligere værdiskabelse, herunder 

innovation, ofte er yderst relevant og nødvendigt. Ved brugen af negativlisten overlader virksomheden 

således autonomi til beslutningstageren, til at inkorporere juridisk fleksibilitet, hvis denne finder det 
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optimalt. Dog skal beslutningstageren, som beskrevet i afsnit 4.2.1.2 om juridisk fleksibilitet, tage med 

i overvejelserne, at en øget juridisk fleksibilitet i et kontraktforhold mindsker den juridiske 

forudsigelighed. Den potentielle yderligere værdiskabelse faciliteret af den øgede juridiske fleksibilitet, 

skal således opveje den formindskede juridiske forudsigelighed, og den potentielle forøgelse i 

kontrolomkostninger, hvilket ligeledes følger af tankegangen i afsnit 5.3. 

 

Negativlistens anbefalede anvendelse er således, som udgangspunkt, i en situation, hvor virksomhedens 

kontraktportefølje er karakteriseret ved lav sammenlignelighed og høj kompleksitet, som i portefølje B, 

og dermed er diskret konfigureret. I denne situation er det ikke optimalt for virksomheden at arbejde 

med en høj grad af standardisering, som ved den modulopbyggede tilgang, hvorfor den højere grad af 

individualisering, der følger af negativlisten, er mere optimal. Transaktionsomkostningerne vil i nogen 

grad reduceres, da der fjernes risikofyldte alternativer i konciperingen af kontrakterne. Fordelen ved 

denne tilgang er dog særligt, i sammenhæng med de reducerede transaktionsomkostninger, muligheden 

for at facilitere øget værdiskabelse i kontraktforholdene gennem autonomi til den enkelte 

beslutningstager samtidig med, at virksomheden stadig har mulighed for at mitigere de største risici ved 

negativlisten. 

8.2.3 Centraliseret kontrolenhed 

Det centralt styrede kontrolorgan er en tilgang med ingen grad af standardisering, og den skal derfor ses 

som et anderledes alternativ til de ovenstående tilgange. Der overlades fuld autonomi til 

beslutningstageren, som frit kan koncipere et kontraktudkast, men dette skal til en efterfølgende kontrol 

hos en centraliseret kontrolenhed. Rollen som centraliseret kontrolenhed, kan passende påtages af den i 

afsnit 5.4. etablerede centraliserede enhed. Den grundlæggende idé med denne tilgang er at maksimere 

den juridiske forudsigelighed, samt minimere de økonomiske risici. Det centraliserede kontrolorgan har 

et mere holistisk syn på virksomhedens kontraktportefølje, herunder risikoprofilen, hvorfor den i højere 

grad er i stand til at maksimere den juridiske forudsigelighed samlet set. Der er umiddelbart ingen 

standardisering i denne tilgang, eftersom hver kontrakt skal individualiseres fuldstændigt hver gang. I 

ovenstående tilgange var der umiddelbart en positiv sammenhæng mellem individualisering og 

autonomien, som var overladt til hver beslutningstager således, at en større autonomi til 

beslutningstagerne medførte større individualisering af hver kontrakt. Det er umiddelbart ikke tilfældet 

her. Ved denne tilgang overlades der initialt en stor grad af autonomi til de enkelte beslutningstagere, 

men den egentlige autonomi, som beslutningstagerne får, afhænger af, hvor omfattende en kontrol, der 

foretages af kontrolenheden. Omfanget af den centraliserede kontrolenheds indgriben, påvirker den 

autonomi, der overlades til beslutningstagerne, og afgøres således af, hvorvidt konfigurationen tenderer 

mod perfekt eller diskret. Da der ikke sker en standardisering ved anvendelsen af denne tilgang, er 

sammenligneligheden ikke afgørende for konfigurationen. I stedet afhænger virksomhedens 
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konfiguration, og dermed kontrol, af kontraktporteføljens kompleksitet og virksomhedens risikoprofil. 

Det betyder, at der foreligger en positiv sammenhæng mellem kompleksiteten og omfanget af 

kontrollen. Kontrollen bør derfor være omfattende, når der foreligger høj kompleksitet. Modsat de 

førnævnte tilgange, hvor optimaliteten var yderst afhængig af kontraktporteføljens, er kompleksiteten i 

stedet central ved denne tilgang. 

8.2.3.1 Omkostningsstrukturen ved den centraliseret kontrolenhed 

Ved anvendelse af den centralt styrede tilgang er initialomkostningen reduceret i forhold til den, 

virksomheden må afholde ved brugen af enten den modulopbyggede tilgang eller negativlisten. Dette 

skyldes, at virksomheden ikke ved den centralt styrede tilgang, behøver at standardisere 

kontraktbestemmelser eller opstille en negativliste. Til gengæld må denne tilgang som hovedregel 

medføre en forøgelse af omkostninger i relation til kontraktkonciperingen. Da denne tilgang ikke 

indeholder standardiserede kontraktbestemmelser eller eksplicitte og nedskrevne virksomhedsinterne 

retningslinjer, vil virksomheden ikke reducere sine transaktionsomkostninger i forbindelse med 

kontraktindgåelsen på samme måde, som det var tilfældet ved den modulopbyggede tilgang og 

negativlisten. Virksomheden reducerer samlet set sine initiale omkostninger, men øger sine 

omkostninger i forbindelse med kontraktkonciperingen. Forøgelsen af omkostningerne forbundet med 

kontraktkonciperingen afhænger først og fremmest af antallet af kontrakter, men endnu vigtigere 

afhænger den af omfanget af den centraliserede enheds kontrol. Har den centraliserede enhed således 

anlagt en dybdegående kontrol, vil omkostningerne herved forøges, da kontrollen antageligvis tager 

længere tid. Derudover vil en sådan kontrol medføre flere rettelser fra den centraliserede kontrolenhed, 

som beslutningstageren skal revidere efterfølgende. På denne måde kan én kontrakt således skulle 

behandles flere gange, hvorfor transaktionsomkostningerne kan stige markant. Det kan dog bemærkes, 

at der internt i virksomheden, kan opstå implicitte retningslinjer, i form af normer og forventninger om, 

hvad der godkendes. Dette mindsker risikoen for, at en kontrakt nødvendigvis skal behandles 

uforholdsmæssigt mange gange. 

 

Hvis sammenligneligheden mellem kontrakterne er høj, kan virksomheden drage fordel af en høj 

frekvens jf. afsnit 5.1.1.2 hvorved beslutningstagerne får et udvidet kendskab til de implicitte 

virksomhedsinterne retningslinjer, hvorfor konciperingsomkostningerne i forbindelse med 

kontrolprocessen kan reduceres, jf. afsnit 5.1.1.2. Afgørende for virksomheden er, at der foretages en 

afvejning af, hvorvidt det er optimalt at sikre fuldstændig juridisk forudsigelighed, hvis denne kommer 

med uforholdsmæssigt store omkostninger, jf. afsnit 4.2.1.1. 

8.2.3.2 Optimal anvendelse af centraliseret kontrolenhed 

Den største fordel ved anvendelsen af den centraliserede kontrolenhed i arbejdet med CPM er, at 

virksomheden har mulighed for i høj grad at individualisere sine kontrakter, og dermed opnå en høj 
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juridisk forudsigelighed som følge af den centrale kontrol. Dette skyldes, at virksomheden kan 

kontrollere hver enkelt detalje, og på afgørende vis mitigere de risici, som den ser nødvendig at regulere, 

da alle kontrakter skal til kontrol. Ved anvendelsen af netop denne tilgang, skal virksomheden dog passe 

på, at omkostningerne ikke stiger uforholdsmæssigt meget, som beskrevet netop ovenfor. I den 

forbindelse kan kontraktporteføljens størrelse spille en afgørende rolle i, hvorvidt den centralt styrede 

tilgang er optimal. Foretager den centraliserede enhed en meget dybdegående kontrol eller er porteføljen 

meget stor, så kontrollen skal gentages mange gange, vil omkostningerne forbundet hermed stige 

voldsomt. Er der således tale om en virksomhed, som har en stor kontraktportefølje, kan anvendelsen af 

den centralt styrede tilgang potentielt medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Er der, 

modsætningsvis, tale om en mindre virksomhed med en begrænset kontraktportefølje, kan 

omkostningen ved at koncipere få individualiserede kontrakter, sagtens være mindre end de 

omkostninger, virksomheden skulle have investeret i eksempelvis at formulere standardiserede moduler 

eller udfærdige en negativliste. 

8.2.4 Kombinerede tilgange til Contract Portfolio Management 

I de ovenstående afsnit er både fordele og ulemper ved de enkelte tilgange blevet beskrevet. Det står 

således klart, at ingen af de tre omtalte tilgange er perfekte, da virksomheden i alle tilfælde må foretage 

en afvejning af sit behov for bl.a. reducering af transaktionsomkostninger, yderligere værdiskabelse, 

juridisk forudsigelighed og mitigering af risiko. Virksomheden skal overveje, hvorvidt det er optimalt 

at anvende flere af tilgangene på samme tid, for at kombinere fordele og eliminere ulemper ved hver 

tilgang. Hvordan dette kan lade sig gøre, vil blive uddybet nedenfor.  

8.2.4.1 Kombineret anvendelse af moduler og negativliste 

Et eksempel på en kombineret anvendelse er det tilfælde, hvor en virksomhed drager fordel af den 

modulbaserede tilgang, og således standardiserer en række kontraktbestemmelser på tværs af hele 

porteføljen og inden for den enkelte kontrakttype. På samme tid opstilles en negativliste, der kun 

regulerer den del af kontrakten, der ikke kan standardiseres ved modulerne, da sammenligneligheden 

ved disse forhold er lavere, og en fuldstændig standardisering ikke er optimal. Denne kombinerede 

tilgang fører til lavere transaktionsomkostninger som følge af standardiseringen, såfremt besparelsen på 

kontraktkonciperingen overstiger forøgelsen af initialomkostningen ved udarbejdelsen af modulerne. På 

samme tid muliggør denne kombinerede tilgang arbejdet med innovation, da den tillader, at 

beslutningstageren inkorporerer kalkulerede risici i form af juridisk fleksibilitet samtidig med, at den på 

optimal vis mitigerer virksomhedens største risici. Ved den almindelige anvendelse af den 

modulopbyggede tilgang til CPM vil en optimering for virksomheden betyde, at den konciperer moduler 

for de bestemmelser, som kan standardiseres på tværs af kontraktporteføljen og på tværs af de enkelte 

kontrakter, hvorefter hver beslutningstager individuelt konciperer resten af kontrakten. I denne 
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kombinerede tilgang er samme modul-standardisering mulig, hvorefter negativlisten giver 

virksomheden en bedre mulighed for at mitigere risici samt overlade autonomi til beslutningstagerne, 

hvor det er optimalt. Hvor hver beslutningstager før havde autonomi på de områder, som ikke var 

reguleret af moduler, kan virksomheden med negativlisten på sin vis styre autonomien i den retning, den 

ønsker. Selvom de bestemmelser, som ikke reguleres af modulerne, er blevet vurderet ikke at kunne 

standardiseres på en måde, så der kan konciperes et modul, er det potentielt muligt, at virksomheden, 

med negativlisten, kan afskære beslutningstageren fra visse risikofyldte alternativer til disse 

bestemmelser, og således kan opnå højere juridisk forudsigelighed. Ligeledes kan virksomheden med 

negativlisten afskære beslutningstageren fra at vælge et alternativ, som potentielt begrænser 

innovationen i kontraktforholdet. Negativlisten fjerner således lidt autonomi fra beslutningstageren, men 

muliggør en bedre styring af eksempelvis innovationsskabelsen og mitigationen af risici. 

 

Som der blev argumenteret for i afsnit 8.2.1.2, kan initialomkostningen ved den modulbaserede tilgang 

være høj, hvorfor den findes at være mest optimal på porteføljer med mange kontrakter og høj 

sammenlignelighed. Dette er således stadig gældende ved den kombinerede tilgang med moduler og 

negativliste. Initialomkostningen er fortsat stor ved konciperingen af moduler, hvorfor det i første 

omgang skal findes optimalt at arbejde med den modulbaserede tilgang, og dermed koncipere moduler 

på tværs af porteføljen samt de forskellige kontrakttyper. Dernæst skal porteføljen være karakteriseret 

ved, at der, på trods af modul-standardiseringen, stadig er behov for individualisering og, at 

virksomheden ønsker at afgrænse sig fra visse alternativer til de individualiserede 

kontraktbestemmelser, som følge af forhold beskrevet ovenfor. På denne måde kan virksomheden 

mindske sine transaktionsomkostninger gennem brugen af moduler, mens de i endnu højere grad kan 

mitigere sine risici samt styre sin juridiske fleksibilitet og forudsigelighed, end ved de enkeltstående 

anvendelser af de to tilgange. 

8.2.4.2 Kombineret anvendelse af moduler og centraliseret kontrolenhed 

Samme argumentation som i forrige afsnit følger ved anvendelsen af den kombinerede tilgang, som 

kombinerer den modulbaserede tilgang og den centraliserede kontrolenhed. Anvendelsen af, og 

forudsætningerne for, den modulbaserede del af tilgangen er den samme som i den første kombinerede 

tilgang, mens anvendelsen af den centralt styrede del adskiller sig fra anvendelsen af negativlisten. 

Faktum er dog, at formålet er det samme, en yderligere mitigation af risici, som skal skabe forøget 

juridisk forudsigelighed. Det centraliserede kontrolorgan har et mere holistisk syn på virksomhedens 

kontraktportefølje, herunder risikoprofilen, hvorfor den i højere grad er i stand til at maksimere den 

juridiske forudsigelighed samlet set. Med denne kombination af tilgange, vil virksomheden, som før, 

koncipere moduler, som standardiserer bestemmelser på tværs af hele porteføljen eller de enkelte 

kontrakttyper. Herefter har beslutningstageren autonomi til selv at koncipere resten af kontrakten. Med 
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den centraliserede kontrolenhed kan virksomheden sikre sig, at de kan føre kontrol med de 

bestemmelser, som de ikke på passende vis kan standardisere gennem modulerne. Samtidig kan 

virksomheden også lægge en linje, hvor de ikke godkender individualiserede bestemmelser, som 

kompromitterer virksomhedens mitigation af risici og begrænser virksomhedens arbejde med yderligere 

værdiskabelse, herunder fx innovation. 

 

Fordelene ved denne kombination er øget juridisk forudsigelighed, men transaktionsomkostningerne ex 

ante vil alt andet lige være større ved brugen af denne kombination af tilgange, end ved anvendelsen af 

de enkeltstående tilgange hver for sig, da der skal benyttes flere ressourcer i forbindelse med både 

initialomkostninger og konciperingsomkostninger pr. kontrakt. Dette skal dog holdes op imod de lavere 

kontrolomkostninger ex post, resulterende fra den højere juridiske forudsigelighed og mindre 

økonomiske risici. Hvilken en af de to kombinerede tilgange, der vil resultere i de højeste 

transaktionsomkostninger samlet set, afhænger af de konkrete forhold. Initialomkostningerne er større 

ved negativlisten, mens konciperingsomkostningerne som udgangspunkt er større ved det brugen af den 

centraliserede kontrolenhed. 

 

Som nævnt ovenfor, vurderes det, at de kombinerede tilgange kan benyttes, når der kan udarbejdes 

moduler, som kan standardisere visse bestemmelser på tværs af enten porteføljen eller hver enkelt 

kontrakttype, og negativlisten eller det centralt styrede kontrolorgan herefter kan benyttes til yderligere 

at mitigere risiko eller styre den juridiske fleksibilitet. Først og fremmest kræver det således, at en vis 

mængde kontrakter i porteføljen ikke kan standardiseres. De pågældende bestemmelse skal dog være af 

særlig risikofyldt karakter, eller have særligt potentiale for yderligere værdiskabelse, såfremt det skal 

være optimalt at anvende enten negativlisten eller den centraliserede kontrolenhed. Det skal således 

være optimalt for virksomheden at benytte en yderligere tilgang i sit CPM. Det vil unægteligt medføre 

højere transaktionsomkostninger ex ante at benytte en yderligere tilgang, og derfor skal det enten 

opvejes i form af øget juridisk forudsigelighed, besparelser i kontrolomkostninger ex post eller 

yderligere værdiskabelse. Således kan igen henvises tankegangen ved udtrykket i afsnit 5.3., som 

beskriver rentabiliteten i arbejdet med kontrakter og porteføljen. 

 

Afgørende for virksomhedens tilgang til dets arbejde med CPM er altså den indledende analyse af 

kontraktporteføljens sammenlignelighed og kompleksitet, samt virksomhedens risikoprofil. 
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9 Perspektivering 
9.1 Contract Portfolio Managements anvendelighed på andre 

kontraktporteføljer 

Fokus i denne afhandling har indtil nu været rettet mod CPM i forhold til at analysere og vurdere den 

optimale styring og grad af standardisering af en virksomheds IT-kontraktportefølje. Det findes nu 

interessant at foretage en indledende analyse af, hvilken grad af overførbarhed, der foreligger, såfremt 

virksomheden ønsker at anvende CPM på en anden type kontraktportefølje. 

 

I afsnit 2.1 blev CPM defineret som rammerne for, hvordan virksomhedens kontrakter styres. CPM 

anses som en end-to-end håndtering af kontraktporteføljen. Der er tale om interne retningslinjer og 

prioriteringer, der regulerer hvordan, der skal ageres i virksomhedsinterne processer i relation til 

kontraktarbejdet. Denne definition er af generel karakter. CPM kan således anvendes i forbindelse med 

kontraktporteføljer, der ikke består af IT-kontrakter. 

 

Konfigurationen er en afgørende del af en virksomheds CPM, og i kapitel 6 blev det vurderet, at denne 

bestemmes af to kontrakt- og portefølje-dimensioner: sammenligneligheden og kompleksiteten. 

Spørgsmålet er om, disse dimensioner fortsat er optimale at konfigurere CPM efter, såfremt den givne 

kontraktportefølje ikke er en IT-kontraktportefølje. Hypotesen er, at de to dimensioner er af en sådan 

generel karakter, at de kan overføres til arbejdet med andre kontraktporteføljer, og derfor ikke er 

begrænset til anvendelse på IT-kontraktporteføljer. 

 

En virksomhed skal, på trods af, at kontraktporteføljen ikke har karakter af en IT-kontraktportefølje, 

fortsat analysere den sammenlignelighed, der karakteriserer porteføljen. Uagtet om realydelsen er IT-

services eller eksempelvis udviklingen af nye medikamenter, vurderes sammenligneligheden mellem de 

enkelte ydelser, som kontrakterne dækker over at være essentiel. Virksomheden der ønsker at finde den 

optimale grad af standardisering, skal derfor vurdere kontraktporteføljens sammenlignelighed for at 

muliggøre konciperingen af optimale standardiserede kontraktbestemmelser, som er kompatible på 

tværs af kontraktporteføljen eller den enkelte kontrakttype. Sammenligneligheden vurderes derfor at 

være en overførbar dimension i arbejdet med CPM. 

 

Den anden dimension, kompleksiteten, er ligeledes vigtig i forbindelse med anvendelsen af CPM på 

andre kontraktporteføljer. Kompleksiteten er et resultat af en række faktorer, der kan differentiere sig, 

og afhænger af den karakteristiske ydelse. I relation til IT-kontraktporteføljen afhænger kompleksiteten 

af faktorer som transaktionsspecifikke investeringer, usikkerhed, juridisk forudsigelighed, ønsket om 
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merværdiskabelse og tekniske omstændigheder forbundet med ydelsen. Alle disse faktorer er i høj grad 

generelle, og bygger på underliggende juridiske og økonomiske analyser. Disse analyser kan være 

forskellige fra portefølje til portefølje, men faktoren er af en sådan generel karakter, at den kan overføres. 

Den juridiske forudsigelighed, en generel faktor, kan variere ved forskellige realydelser. Et eksempel 

herpå er et tilfælde, hvor realydelsen dækker over udviklingen af et nyt medikament. Denne udvikling 

er stærkt reguleret, og virksomheden skal leve op til en række præceptive krav og standarder, hvorfor 

analysen af den juridiske forudsigelig differentierer sig fra den, der er foretaget i forbindelse med IT-

kontraktporteføljen. Det faktum, at juridisk forudsigelig er en vigtig faktor for virksomheden, har begge 

analyser dog fortsat tilfælles. Størrelsen af transaktionsspecifikke investeringer kan ligeledes variere 

meget. I forbindelse med udviklingen af nye medikamenter, er det nødvendigt for virksomheden at 

investere enorme summer, hvilket påvirker kontraktporteføljens kompleksitet.239. Et tredje eksempel på 

en anderledes underliggende analyse kan inddrages fra byggebranchen. Virksomhederne i denne 

branche skal økonomisk set være godt polstret for at kunne investere i nye aktiver og klare sig igennem 

lange projektforløb, hvor betalingen først sker, når bygningsprojektet er færdiggjort.240 Usikkerheden 

kan i dette tilfælde være en afgørende faktor, der påvirker kompleksiteten. 

 

De afgørende dimensioner og faktorer er således de samme, men de underliggende analyser af både 

sammenlignelighed og kompleksitet er anderledes fra portefølje til portefølje. Det vurderes på baggrund 

heraf, at CPM som helhed, herunder analysens dimensioner og disses underliggende faktorer, kan 

anvendes på andre kontraktporteføljer. 

9.2 Teknologiens indflydelse på Contract Portfolio Management 

I indledningen blev det beskrevet, hvordan digitaliseringen har indtaget ledelsesgangene i danske 

virksomheder. Det er blevet et vigtigt parameter, virksomhederne konkurrerer på, og der stilles store 

krav til den digitale omstilling, hvis virksomheden fortsat skal være konkurrencedygtig i fremtiden. 

Virksomheden er således nødsaget til at kapitalisere på de muligheder for yderligere værdiskabelse, der 

opstår. Derfor er kontraktporteføljen et centralt redskab. CPM er en vigtig del af dette, hvis 

virksomhedens kontraktportefølje skal drives optimalt. 

 

Den optimale allokering af transaktionsomkostninger er central for analysen i denne afhandling. Særligt 

hvordan transaktionsomkostningerne, i form af udfærdigelsesomkostninger og kontrolomkostninger, 

påvirkes i forskellige scenarier har været i fokus. Digitaliseringen har i høj grad påvirket den juridiske 

                                                      
239 Videnskab.dk, Sådan laver man ny medicin, 15. januar 2011. 

240 Deloitte, “Analyse af byggebranchen”, Report, 2013, s. 9.  
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branche, og der er inden for de senere år opstået en ny tværfaglig branche under navnet LegalTech.241 

Virksomhederne i denne branche arbejder med teknologi, der har til hensigt at hjælpe virksomheder med 

at optimere allokeringen af transaktionsomkostninger i forbindelse med det kontraktuelle arbejde, da 

teknologien medfører, at flere processer og arbejdsopgaver kan automatiseres. Den første overordnede 

teknologi er Artificial Intelligence242 (AI), en velkendt teknologi, men stadig et forholdsvis ubeskrevet 

blad inden for bl.a. kontraktkoncipering og håndtering af kontrakter på en intelligent måde. 

 

Der har i årevis været teknologi til rådighed for virksomheden, men denne har i høj grad kun bestået af 

databaser, som gjorde organiseringen af kontrakter lettere. Ved tilførslen af AI, forøges teknologiens 

anvendelighed i virksomheden. Ved anvendelsen af AI i forbindelse med CPM kan virksomheden 

eksempelvis nedbringe sine kontrolomkostninger betragteligt. Dette kan især være afgørende, hvis 

kontraktporteføljen, målt på antallet af kontrakter, er meget omfangsrig. Ved at træne algoritmen bag 

teknologiens AI, kan systemet udtrække data vedr. enkelte kontraktbestemmelser, og virksomheden kan 

på den måde få et stort overblik og sammenligne lignende kontraktbestemmelser fra forskellige 

kontrakter.243 Det kan eksempelvis forestilles, at systemet kan udtrække data om 

ansvarsreguleringsvilkår og tvistløsning, hvorfor virksomheden nemt og hurtigt kan overskue sine 

rettigheder samt forpligtelser. Teknologien, der tidligere blot var en database, kan i dag anvendes som 

et vigtigt kontrolværktøj i virksomheden. Dette sænker virksomhedens kontrolomkostninger. 

 

Det er i led med ovenstående naturligt at nævne smartekontrakter.244 Definitionen på smart contracts er, 

at kontrakten selv eksekverer sit indhold. En smartkontrakt kan eksempelvis betale for en ydelse 

automatisk, når denne er præsteret. For at smartekontrakter har sin berettigelse, stilles der på nuværende 

tidspunkt dog krav til, at realydelsen kan defineres klart, hvilket ikke altid er muligt, eksempelvis i 

forbindelse med udviklingskontrakter. I Festskriftet til Mads Bryde Andersen beskrives, at “på den helt 

lange bane er det ikke utænkeligt, at smartkontrakter ved hjælp af kunstig intelligens selv kan justere 

klausuler, som har vist sig at være uvirksomme eller ineffektive”.245 Bliver dette en realitet, tilføjes en 

helt ny dimension til arbejdet med den optimale allokering af transaktionsomkostninger, da 

virksomhedens kontrolomkostninger kan reduceres markant. 

 

                                                      
241 Udsen, Henrik, Hans Christiansen and Jesper Lau Hansen, Festskrift til Mads Bryde Andersen, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 
2018. s. 118. 

242 Investopedia, Artificial Intelligence explained, 2020. 

243 Rich, Beverly, How AI Is Changing Contracts, Harvard Business Review, 12. februar 2018. 

244 Investopedia Smart Contracts, 2019, 8 maj 2020. 

245 Udsen, Henrik, Hans Christiansen and Jesper Lau Hansen, Festskrift til Mads Bryde Andersen Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 
2018. s. 119. 
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Virksomheden er ligeledes interesseret i at nedbringe sine udfærdigelsesomkostninger. 

Kontraktkoncipering er en omkostningsfuld opgave, og det er nærliggende, hvis teknologi kan udnyttes 

til at koncipere kontrakter. Ved brugen af AI, er dette nødvendigvis ikke langt ude i fremtiden. Det kan 

forestilles, at virksomheden kan nøjes med at indtaste få oplysninger og parametre ind i et system, der 

herefter er i stand til at generere en kontrakt. Det kan tænkes, at systemets AI kan trække på en enorm 

database af kontrakter, og derfor med udgangspunkt i disse kan koncipere kontraktgrundlaget. Særligt i 

det tilfælde, hvor sammenligneligheden er høj, og kompleksiteten er lav, vil dette være en optimal 

løsning. Det er eksempelvis ved brug af en modulopbygget tilgang, hvor systemet ud fra nogle få input 

vedrørende realydelsen, er i stand til at vælge det optimale modul til den givne kontrakt. Generelt er 

brugen af teknologi i kontraktsammenhæng, et yderst interessant område, hvor der de kommende år vil 

ske en kæmpe udvikling. 
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10 Konklusion 
Det konkluderes, at CPM er et setup for, hvordan virksomhedens styring af en IT-kontraktportefølje 

fungerer optimalt, og hvor den optimale balance mellem både standardisering og individualisering, samt 

juridisk forudsigelighed og fleksibilitet, opnås. CPM er således et end-to-end setup for styringen af en 

IT-kontraktportefølje i virksomheden. 

 

Det konkluderes endvidere, at virksomheden i arbejdet med CPM skal foretage en dybdegående analyse 

af sin kontraktporteføljes karakteristika, for at udlede kontraktporteføljens dimensioner: 

sammenlignelighed og kompleksitet. Førstnævnte dækker over kontrakternes ensartetheden af 

kontraktuelle forhold på tværs af porteføljens kontrakter og, muligheden for at koncipere én optimal 

kontraktbestemmelse, som er kompatibel på flere af disse kontraktforhold. Kompleksiteten er en 

dynamisk dimension, som er et resultat af en række faktorer, hvoraf særligt realydelsens omfang er 

central. Relateret til realydelsens omfang, bidrager transaktionsspecifikke investeringer, usikkerhed og 

frekvens, sammen med IT-systemets tekniske specifikationer, til en øget kompleksitet. Udtrykket 

anvendes som samlebetegnelse for de forhold og faktorer, som påvirker kompleksiteten af kontrakterne, 

og dermed porteføljen. Porteføljens dimensioner påvirker således den optimale balance mellem 

standardisering og individualisering af kontraktbestemmelser. 

 

Virksomhedens optimale styring af kontraktporteføljen afhænger af konfigurationen af CPM, og 

sammenlignes med interne rammer for styringen af kontraktporteføljen. Med udgangspunkt i 

sammenligneligheden og kompleksiteten konfigurerer virksomheden CPM, afhængigt af graden af 

autonomi, virksomheden vurderer er optimalt at overlade til den enkelte beslutningstager. 

Konfigurationen, kontraktporteføljens karakteristika og virksomhedens risikoprofil er af central 

betydning for den optimale grad af standardisering af kontraktporteføljen. At anvende standardiserede 

kontraktbestemmelser er kun optimalt i det omfang, de er kompatible med de forhold, som de skal 

regulere. For at foretage en optimal allokering af ressourcer anvendes virksomhedens 

transaktionsomkostninger som et ressourcestyringsværktøj, til at optimere balancen mellem tre 

afgørende faktorer: transaktionsomkostninger, ex ante og ex post, juridisk forudsigelighed og yderligere 

værdiskabelse. 

 

Konciperingen af standardiserede kontraktbestemmelser foretages mod en forventning om en reducering 

af udfærdigelsesomkostninger ex ante, men også under hensyntagen til ønsket om maksimeret juridisk 

forudsigelighed og en potentiel yderligere værdiskabelse. Vælger virksomheden at individualisere en 

kontraktbestemmelse, skal udbyttet herved således overstige de besparelser, som virksomheden kunne 

have opnået ved en standardisering. Om den forøgede værdiskabelse sker ved innovation, mitigation af 
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væsentlige risici/højere juridisk forudsigelighed eller ved en reducering af transaktionsomkostninger ex 

post er ikke centralt, så længe virksomheden optimerer allokeringen af sine ressourcer ift. sin 

risikoprofil. 

 

Alt efter hvor stor en grad af autonomi, der overlades til den enkelte beslutningstager, samt graden af 

standardisering af kontraktporteføljen, som vurderes optimal, findes forskellige praktiske tilgange 

anvendelige, og optimale, i arbejdet med CPM. Ud fra fire fiktive porteføljer, er fordele og ulemper ved 

tre praktiske tilgange blevet analyseret, og det er udledt, under hvilke omstændigheder hver tilgang er 

optimal. 

 

Det konkluderes således, at der ikke findes én optimal grad af standardisering, én optimal tildeling af 

autonomi eller én optimal tilgang til arbejdet med CPM. Udledelsen af optimalitet bunder i 

virksomhedens analyse af kontraktporteføljen, samt dens risikoprofil og ønske om yderligere 

værdiskabelse. CPM som setup, og den underliggende vurdering af optimalitet i arbejdet med 

kontraktporteføljer, konkluderes at være overførbar til andre typer af kontraktporteføljer, eftersom det 

vurderes, at dimensionerne, sammenlignelighed og kompleksitet, samt de hertil underliggende faktorer, 

gør sig gældende for kontraktforhold i ethvert andet henseende. 
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12  Bilag 
 

Bilag 1: Domsreferat af Sag 16-051424TVI-OTIR/06 – Statens Vegvesen mod 

IBM 
Sagens parter 

I december 2013 indgik Statens Vegvesen (SVV) og International Business Machines AS (IBM) en aftale 

om levering af en informations- og kommunikationsteknologisk løsning til indkrævning af bompenge i 

Norge. Efter halvandet års udviklingsarbejde ophævede SVV aftalen, og tvisten opstår heraf, da IBM 

mener, at ophævelsen er uretmæssig. SVV og IBM er derfor sagens parter, og denne sag blev behandlet 

ved Oslo Tingrett. 

 

Hovedsagens tvist 

Den ønskede løsning var baseret på IBMs Road User Charging Asset, som var taget i brug i storbyerne 

Stockholm og Brisbane. Projektet skulle gennemføres som et agilt projekt, hvor IBM skulle tilpasse det 

tilbudte standardsystem i et begrænset omfang, og kontrakten var baseret på den norske 

standardkontrakt, PS 2000.  

 

I sommeren 2015 ophævede SVV-kontrakten med IBM, da SVV påstod, at IBM havde tilsidesat en 

række kontraktlige forpligtelser, herunder utilstrækkelig planlægning, bemanding og rapportering om 

projektet. Yderligere SVV påstod, at der var sket forsinkelse, da IBM på ophævelsestidspunktet havde 

overskredet delmål med henholdsvis 174 og 90 dage. Som følge heraf krævede SVV, at IBM blev pålagt 

et erstatningsansvar, og skulle betale 243 millioner norske kroner. Ved kontraktindgåelsen var IBMs 

estimat, at der skulle bruges 83.090 arbejdstimer, men det samlede timeforbrug eskalerede, og ved 

tidspunktet for ophævelse havde IBM brugt 284.205 arbejdstimer på projektet. I følge SVV havde IBM 

bevidst havde undervurderet arbejdsomfanget og kompleksiteten af projektet, hvilket førte til, at IBM 

havde prissat ydelsen lavt, hvorfor de vandt udbuddet.  

 

IBM gjorde omvendt gældende, at kontraktforholdets problemer skyldtes SVVs krav til kundespecifikke 

tilpasninger, der øgede projektets omfang. Derudover mente IBM, at SVV ikke var i stand til at prioritere 

og træffe beslutninger, centrale egenskaber i et agilt projekt, hvilket ligeledes førte til forsinkelser. Som 

følge af forøgelsen af det nødvendige timeforbrug, fik IBM behov for væsentligt forhøjet bemanding og 

udfordringer med projektstyringen. Derudover blev det umuligt at følge den plan for leverance, som var 

aftalt ved kontraktindgåelsen. IBM lagde til grund, at denne udvikling skyldes forhold forårsaget af 

SVV. 
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Rettens afgørelse 

Oslo Tingrett vurderede, at det hovedsageligt var SVV, der havde ansvaret for, at projektet mislykkedes, 

selvom IBM i nogen grad undervurderede omfanget ved kontraktindgåelsen. Retten slog fast, at 

forsinkelserne var et resultat af SVVs krav til kundespecifikke tilpasninger og generelle prioritering af 

kvaliteten, frem for en overholdelse af tidsplanen. Derfor var IBM nødsaget til at udføre omfattende og 

tidskrævende tilpasninger til standardløsningen, hvilket medførte, at projektet skiftede karakter, og 

dermed i højere grad mindede om et udviklingsprojekt. 

 

Da forsinkelsen kunne tilskrives SVV, mente retten ikke, at der forelå misligholdelse fra IBMs side, 

hvorfor SVV ikke på grundlag heraf kunne hæve kontrakten. Retten tilføjede endvidere, at IBM som 

følge af disse forhold, havde ret til forlængelse af de pågældende frister, hvilket SVV afviste. Retten 

konkluderede derfor, at ophævelsen var sket på et mangelfuldt grundlag, og derfor var uretmæssig. 

Endeligt tilføjede retten, at IBM, som følge af SVVs ansvar, selv havde grundlag for at ophæve 

kontrakten. IBM vandt dermed sagen, og blev tilkendt 42 millioner i sagsomkostninger, 3 millioner i 

erstatning, og 197 millioner som vederlag for det allerede udførte arbejde. Alle beløb er i norske kroner.  

 

Bilag 2: Domsreferat af U.2010.332.Ø – Rullegitter-dommen 
Sagens parter 

Sagsøger Christian Panbo A/S mod sagsøgte G4S Security A/S. 

 

Hovedsagens tvist 

Christian Panbo indgik en aftale med G4S Security A/S i 1998. Aftalen indebar, at 11 rullegitre skulle 

leveres og monteres med henblik på at sikre købers faciliteter. I januar 1999 blev rullegitrene leveret og 

monteret, men i februar 2004, mere end fem år senere, brød tyve ind hos Christian Panbo. Tyvene fik 

adgang til bygningen igennem et vindue, som burde være sikret af et rullegitter. I den forbindelse blev 

det konstateret, at det pågældende rullegitter ikke var skruet ordentligt fast, og dermed ikke tilstrækkeligt 

monteret. Tvisten opstår som følge af, at Christian Panbo søger erstatning med påstand om, at der er 

præsteret en mangelfuld realydelse. Sælger påberåber, at den absolutte reklamationsfrist, jf. Købelovens 

§54, er overskredet. 

 
Rettens afgørelse 
Retten foretager en helhedsvurdering af aftalen, som parterne har indgået, og finder frem til, at 

monteringen af rullegitrene har karakter af at være en tjenesteydelse, hvorfor Købeloven ikke finder 

anvendelse. Det rejste krav er således ikke forældet efter Købelovens §54.  
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Da der ikke foreligger nogen lex specialis eller et egentligt kontraktgrundlag, foretager retten en 

aftalesupplering. I denne henseende anses culpa for at være ansvarsgrundlaget, og det vurderes, at de 

kumulative betingelser er opfyldt. Rette vurderer endvidere, at køber reklamerer straks, hvorfor den 

relative reklamationsfrist er overholdt. 

 

Centralt for dommens anvendelse i nærværende afhandling er blot, at Købeloven ikke finder anvendelse, 

når realydelsen har karakter af en tjenesteydelse, hvilket er tilfældet ved både udviklings-, drifts- og 

vedligeholdelseskontrakter. 
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