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ABSTRACT 
 
The aim of the Master Thesis is to investigate how relational rent can be generated based on the K03 

standard contract. The focus of the Master Thesis concerns how the impact of subsequent changing 

circumstances affects the parties’ possibility to generate relational rent.   

Initially, the potential of using strategic contracting in relation to K03 standard contract is analyzed. 

This analysis is based on Dyer and Singh’s theory of relational rent. Dyer and Singh set up four 

cumulative conditions that must be satisfied to obtain relational rent. Based on these conditions this 

part of the Master Thesis examines if the current K03 standard contract makes it possible for the 

Costumer and Supplier to obtain relational rent or if the K03 contract needs to be complemented by 

further provisions. 

The second part of the Master Thesis introduces subsequent changing circumstances. Given the length 

and complexity of the K03 standard contract it is more likely that such circumstances will appear 

during the term of the agreement. In this part it is also investigated how the K03 standard contract 

deals with subsequent changing circumstances.  

The third part of the Master Thesis examines the parties’ legal position in appearance of subsequent 

changing circumstances.  

In the fourth part, the Master Thesis introduces and examines proactive provisions, such as hardship 

provision and gain provision based on lex mercatoria in order to analyse if it would be an advantage 

to include them in the K03 standard contract.  

Based on the conclusions from first, second, third and fourth part the Master Thesis finally sets up 

provisions which advantageously can be included in the K03 standard contract in order to ensure 

fulfillment of the conditions defined by Dyer and Singh notwithstanding occurrence of subsequent 

changing circumstances. 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION OG PRÆSENTATION AF EMNE 

 
1.1 Indledning 
Et IT-udviklingssamarbejde baseret på K03-kontrakten vil uundgåeligt basere sig på at den offentlige 

myndigheds (herefter benævnt Kunden) og den private IT-leverandørs (herefter benævnt 

Leverandøren) evne til at samarbejde, herunder at dele strategisk information og udnytte hinandens 

komplementære ressourcer. K03-kontrakten baserer sig på den agile udviklingsmetode og er ifølge 

Tom Holsøe resultatet af, at ”Erfaringen har vist, at det skaber problemer at låse sig fast til en løsning 

på forhånd1”. Denne udfordring er søgt imødekommet i K03-kontrakten, idet realydelsen hviler på 

fleksibilitet, mens budget- og tidsrammen som udgangspunkt ligger fast. K03-kontrakten fokuserer 

på udviklingsprocessen, hvis succes forudsætter stærke samarbejds- og kommunikationsevner. Det 

gode samarbejde skabes igennem parternes medarbejdere og bør støttes af K03-kontrakten. På trods 

af dette viste en undersøgelse foretaget af The International Association for Contract & Commercial 

Management (IACCM) fra 20182 at, de mest forhandlede kontraktuelle forhold mellem kontrahenter 

er ”1) Limitation of liability, 2) Indemnification, 3) Price/charge/price changes, 4) Termination og 5) 

Scope and Goals/Specification”. Dette står i skærende kontrast til det, som respondenterne opfatter 

som værdiskabende i kontraktrelationen. I prioriteret rækkefølge “1) Scope and goals 2) 

Responsibilities of the parties, 3) Change Management 4) Service levels and 5) Performance”. 

De kontraktuelle forhold, der hyppigst er forhandlinger om, kan karakteriseres som traditionelle og af 

reaktiv karakter. I stedet for at anvende transaktionsomkostninger på at slås om indholdet af 

kontraktbestemmelser, der i respondenternes opfattelse ikke er de mest værdiskabende, bør fokus i 

stedet rettes mod de kontraktbestemmelser, der synes at give kontrakten merværdi. Disse 

kontraktbestemmelser bør indeholde den nødvendige dynamik, således det er muligt at anvende 

kontrakten som proaktivt styringsværktøj.  

 
1 Jf. https://www.version2.dk/artikel/her-er-den-agil-k03-kontrakt-skal-redde-offentlige-it-projekter-44519 
2 Jf. “Most negotiated terms in 2018”, IACCM. Rapporten er tilgængelig ved medlemskab af IACCM.  

https://www.version2.dk/artikel/her-er-den-agil-k03-kontrakt-skal-redde-offentlige-it-projekter-44519
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Når Kunden og Leverandøren skal koncipere K03-kontrakten med det fokus, at K03-kontrakten skal 

kunne anvendes som proaktivt styringsværktøj bør både Kunden og Leverandøren være bevidste om 

den værdi, der potentielt kan skabes i K03-kontrakten. At anvende kontrakten som et proaktivt 

styringsværktøj kendes fra strategisk kontrahering, der står i stærk kontrast til den traditionelle 

konventionelle kontrahering. Kim Østergaard (herefter omtalt Østergaard) og Bent Petersen (herefter 

omtalt Petersen) definerer strategisk kontrahering som forskningsområde som: 

 

”We view strategic contracting as characterized by the aim of generating relational rent through the 

use of both proactive and reactive provisions that, based on resource complementarity and strategic 

fit between the contract parties, protect knowledge exchange and relationship specific investments 

from opportunistic behavior. Hence, a strategic contract is a partnership arrangement through which 

the contracting parties aim to achieve joint competitive advantage”3  

 

Med udgangspunkt i denne definition er målet indenfor strategisk kontrahering dels at koncipere en 

værdimaksimerende kontrakt og dels at opnå, hvad der i økonomisk teori betegnes som relationsrente. 

Relationsrente bør være den altovervejende målestok, når Kunden og Leverandøren forhandler om 

kontraktvilkår. Kunden og Leverandøren forudsættes at være begrænset rationelle og har af den årsag 

ikke den nødvendige kognitive kapacitet til at forudse alle tænkelige fremtidige omstændigheder, der 

måtte kunne påvirke K03-kontraktens opfyldelse. I en erkendelse heraf bør Kunden og Leverandøren 

ligeledes med fokus på at opnå relationsrente overveje, hvordan K03-kontrakten kan tage højde for 

disse efterfølgende ændrede omstændigheder som følge af den inkomplette kontrakt. Ved denne 

overvejelse bør Kunden og Leverandøren have et dybt kendskab til, hvordan deres retsposition vil 

være, hvis de ikke tager højde for dette i kontrakten. Et manglende kendskab hertil kan blive 

bekostelig for både Kunden og Leverandøren. 

 

1.2 Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er med udgangspunkt i strategisk kontrahering at analysere og kvalificere, 

hvordan parterne allerede ex ante aftaleindgåelse kan koncipere kontrakten, således kontrakten får 

karakter af at være et effektivt og proaktivt styringsværktøj med henblik på at opnå relationsrente og 

subsumere efterfølgende ændrede omstændigheder.  

 
3 Jf. Petersen, Bent & Østergaard, Kim (2018). Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 
Contracting. Journal of Business and Industrial Marketing, 33(3), 265-276, s. 267. 
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I afhandlingen vil jeg på baggrund af kvalitativ forskning, kvalificere og fremsætte supplerende 

bestemmelser til K03-kontrakten, hvis formål er at sikre opnåelse af relationsrente med særligt fokus 

på efterfølgende ændrede omstændigheder. 

 

På denne baggrund vil jeg igennem afhandlingen besvare følgende spørgsmål: 

 
 

I hvilket omfang giver gældende ret mulighed for at opnå relationsrente med særligt fokus på 

efterfølgende ændrede omstændigheder i IT-udviklingssamarbejdet baseret på K03-kontrakten? 

 
 
Jeg vil konkret fokusere på en række af de proaktive og tillidsskabende kontraktuelle tiltag, der ved 

indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder skal medvirke til at sikre, at parterne har 

incitament til at fortsætte samarbejdet og beskytte de relationsspecifikke investeringer, som strategisk 

kontrahering bygger på.   

 

I den forbindelse vil jeg besvare følgende spørgsmål:   

 

- Hvorledes er det muligt at opnå relationsrente i et IT-udviklingssamarbejde baseret på K03-

kontrakten? 

- Hvordan håndteres efterfølgende ændrede omstændigheder af baggrundsretten? 

- Hvordan kan parterne igennem proaktive bestemmelser baseret på økonomisk teori sikre 

realisering af relationsrente ved indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder? 

 
1.3 Emneafgrænsning  

1.3.1 Juridisk afgrænsning  
Afhandlingen skrives inden for forskningsprogrammet ny institutionel økonomi og de dertilhørende 

adfærdsantagelser. Afhandlingen afgrænses kontraktretligt til forholdet mellem Kunde og 

Leverandør, der som følge af deres status som professionelle parter indgår i et business-to-business 

forhold. Der er således tale om et handelskøb.  

K03-kontrakten er som udgangspunkt anvendt af offentlige myndigheder, og anskaffelser af IT-

udviklingsprojekter antages i de fleste tilfælde at have en værdi, der overstiger de i udbudsloven 

fastsatte tærskelværdier. Dette medfører som udgangspunkt, at anskaffelsen og K03-kontrakten er 

underlagt de danske udbudsregler. Der er i afhandlingen truffet et bevidst valg om ikke at vurdere 
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kontraktens bestemmelser om samarbejde i et udbudsretligt perspektiv. Herudover afgrænses 

yderligere fra at vurdere hardship- og gevinstklausulerne i et udbudsretligt perspektiv. K03-

kontraktens bestemmelser om samarbejde og senere manglende regulering af efterfølgende ændrede 

omstændigheder behandles udelukkende fra et obligationsretligt perspektiv. 

Som følge af en afgrænsning fra udbudsretten behandler afhandlingen heller ikke valget af 

udbudsform, udvælgelsen af de økonomiske aktører, eventuelt prækontraktuelle forhandlingers 

indflydelse på det postkontraktuelle forløb samt valget af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

 

Anskaffelsen af et IT-udviklingsssystem baseret på K03-kontrakten består overvejende i at stille 

medarbejdere til rådighed på timebasis. Hermed får Leverandørens ydelse i obligationsretlig 

terminologi karakter af at være værksleje4 og dermed en tjenesteydelse, der ikke omfattes af 

købeloven (herefter benævnt KBL)5 6 7. Til besvarelse af, hvordan gældende ret regulerer 

efterfølgende ændrede omstændigheder, vil KBL §24 inddrages til en vurdering af K03-kontraktens 

force majeure-bestemmelse. Yderligere inddrages KBL ikke.   

 

Afhandlingen afgrænser sig fra at behandle kontraktens ophør – både som følge af kontrahenternes 

misligholdelse og opsigelse, da afhandlingens fokus vedrørende indtrædelse af efterfølgende ændrede 

omstændigheder er at bevare kontraktrelationen gennem brug af proaktive klausuler. 

Kontraktens ophør behandles udelukkende i afsnittet om det økonomiske rationale for brugen af 

hardship, når teorien om det efficiente kontraktbrud introduceres. 

 

Afhandlingen afgrænser sig til udelukkende at behandle efterfølgende ændrede omstædigheder til 

afhandlingens definition heraf. Der afgrænses således fra at behandle tilpasninger og ændringer, 

herunder agile ændringer og egentlige ændringer, der følger af K03-kontrakten. Denne form for 

ændringer og tilpasninger synes at ligge udenfor afhandlingens definition af efterfølgende ændrede 

omstændigheder.  

 

 
4 Ved værksleje forstås sædvanligvis en aftale, hvor den ene part forpligter sig mod et vederlag at frembringe et 
arbejdsresultat for den anden part, jf. Udsen, Henrik (2019.) IT-ret. København: Ex Tuto Publishing, side 633.  
5 Jf. Udsen, Henrik (2019) IT-ret. København: Ex Tuto Publishing, s. 632. 
6 Se ligeledes dommen UfR 2010 332 Ø (Rullegitter-dommen)   
7 Lovbekendtgørelse nr. 140 af 14. februar 2014 om køb.  
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1.3.2 Økonomisk afgrænsning  
Transaktionsomkostningsteorien tager udgangspunkt i tre dimensioner;  transaktionsfrekvens, 

usikkerhed og aktivspecificitet. Denne afhandling afgrænser sig fra at behandle transaktionsfrekvens, 

idet denne refererer til, hvor ofte en transaktion gentager sig. Hvis frekvensen er høj, er det 

fordelagtigt at internalisere transaktionerne og dermed lære af dem. Dette synes ikke at bidrage til 

nogen yderligere positiv forståelse af den valgte problemstilling, da formålet med den partielle 

anvendelse af transaktionsomkostningsteorien er at inddrage Williamsons adfærdsantagelser og 

allokering af transaktionsomkostningerne ex ante og ex post. 

 

Ved behandlingen af gevinstklausulen behandles udelukkende gevinster opstået som følge af det 

strategiske samarbejde. Der afgrænses således fra de irregulære gevinster. Disse gevinster vurderes 

at ligge udenfor rammerne af strategisk kontrahering, hvorfor de ikke synes at have nogen relevans i 

relation til at opnå relationsrente11. 

 

1.4 Metode og teori  
I følgende afsnit præsenteres den overordnede metodiske tilgang, som jeg anvender i afhandlingen. 

Denne metodiske tilgang støttes af to metodiske tilgange fra henholdsvis juraen og økonomien. Disse 

vil efterfølgende præsenteres.   

 

1.4.1 Den erhvervsjuridiske metode 
Afhandlingens overordnede metodiske ramme udgøres af den erhvervsjuridiske metode, der 

kendetegnes ved, at den bryder med den fagmonopolære tilgang12. Den erhvervsjuridiske metode 

integrerer den retsdogmatiske metode, der kendes fra juraen med fastlagte markedsforudsætninger, 

der kendes fra økonomien13.  

I sin oprindelige form tager den erhvervsjuridiske metode udgangspunkt i en eller flere af 

virksomhedens juridiske og økonomiske problemstillinger, hvor virksomheden med juraen som 

 
11  Irregulære gevinster dækker over f.eks. omsætningsbaserede bonus, der ses i franchisekontrakter. Denne form for 
gevinster kan ikke anses for at være en gevinstmulighed indenfor strategisk kontrahering, jf. Østergaard, Kim & 
Petersen, Bent (2020). The Application of Hardship and Gain Provisions in Strategic Contracting. Journal of Strategic 
Contracting and Negotiation, s. 6.   
12 Østergaard, Kim (2014). 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), 3-24, s. 2. 
13 Østergaard, Kim (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet i Julebog 2003 (s. 269-285). København: Djøf/Jurist- og 
Økonom Forbundet, s. 279-280.  
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styringsinstrument, skal træffe beslutninger med henblik på at optimere deres forventede egennytte

Igennem en tillempet anvendelse af den erhvervs

14. 

juridiske metode vil fokus flyttes fra virksomheden 

til kontraktrelationen, her K03-kontrakten og her er strategisk kontrahering som forskningsområde 

særligt relevant. Dette uddybes i det følgende afsnit. 

 

1.4.1.1 Den proaktive tilgang til den erhvervsjuridiske metode  
Ved at tage afsæt i strategisk kontrahering som forskningsområde har afhandlingen en proaktiv 

tilgang til anvendelsen af den erhvervsjuridiske metode. Strategisk kontrahering bygger på den 

tillempede erhvervsjuridiske metode, idet analysegenstanden er kontraktrelationen mellem parterne. 

Strategisk kontrahering bygger på den proaktive jura, der skal sikre, at kontrakten kan anvendes som 

et proaktivt og effektivt styringsværktøj for dels at imødekomme konflikter og dels at sikre, at det 

strategiske samarbejde kan udfolde sig. Definitionen på strategisk kontrahering fremsat i 

afhandlingens indledning suppleres af René Franz Henschel, der definerer proaktiv jura som følger:   

 

”En proaktiv klausul afventer ikke, men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt 

samtidig med juridiske risici og tvister søges undgået, for derved at opnå forretningsmæssig 

succes”17. 

 

Sammenfattende udledes, at strategisk kontrahering og proaktiv jura er nært beslægtet. Med dette 

udgangspunkt anvendes strategisk kontrahering i afhandlingen til med afsæt i økonomisk teori at 

kvalificere indholdet af juridiske bestemmelser med henblik på at opnå konkurrencemæssige 

vedvarende fordele igennem realisering af relationsrente. Relationsrente vil i afhandlingen behandles 

under en samlet betegnelse for, hvad der for Kunden og Leverandøren er to forskellige ting. 

Relationsrente vil for Leverandøren vise sig som overnormal profit, mens det for Kunden kan vise 

sig som højere velfærdsmaksimering, end hvad der ellers ville have været muligt18. Der er således 

ikke noget til hinder for udøvelse af strategisk kontrahering i et offentligt-privat IT-

udviklingssamarbejde, idet den store forskel blot består i, hvilken økonomisk målestok der anvendes. 

Hovedfokus for parterne bør være fælles målsætninger, ændringshåndtering, forventningsafstemning 

 
14 Jf. Østergaard, Kim (2003). Metode på cand.merc.jur. studiet i Julebog 2003 (s. 269-285). København: Djøf/Jurist- og 
Økonom Forbundet, s. 279-280, s. 279.  
17 Jf. Østergaard, Kim (2014). 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), 3-24, s. 9.   
18 Jf. Østergaard, Kim og Marie-Louise Holle (2020). Kapitel 19: Forskningssamarbejder. Endnu ikke udgivet, s. 9. 
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og generelt bør samarbejdet basere sig på et tillidsbaseret samarbejde fremfor at fokusere på 

ansvarsfraskrivelse, beskyttelse af egne rettigheder og begrænsning af risiko, som er kendetegnet ved 

den konventionelle kontrahering. Strategisk kontrahering må på nuværende tidspunkt betegnes som 

er relativt nyt forskningsområde, hvorfor mange af de inddragne kilder baserer sig på Østergaards og 

Petersens kilder.  

  

1.4.2 Den økonomiske metode 
Afhandlingens økonomiske analyse har til formål at berige den juridiske tankegang. Det vil sige, at 

den økonomiske teori påvirker den måde, hvorpå  K03-kontrakten konciperes. For at skabe den mest 

virkelighedsnære forståelse af parternes udfordringer forbundet med at opnå konkurrencemæssige 

fordele igennem realisering af relationsrente, vil den økonomiske del af afhandlingen baseres på den 

ny institutionelle økonomiske forskningsprogram. Dette forskningsprogram omfatter transaktions-

omkostningsteorien, som teorien om relationsrente baserer sig på.  

 
1.4.2.1 Transaktionsomkostningsteorien 
Transaktionsomkostningsteorien blev som økonomisk teori udviklet af Oliver Williamson (herefter 

benævnt Williamson) i 1970’erne og blev første gang blev præsenteret i 1975 i artiklen ”Markets and 

Hierarchies”. Transaktionsomkostningsteorien er en nuancering af Ronald Coases klassiske artikel 

”The Nature of the Firm” fra 1930’erne19 . Denne teori flytter analyseenheden ind i virksomheden og 

fokuserer på virksomhedens enkelte transaktioner20.  

Transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne består af to aktøradfærdsantagelser, herunder at den 

enkelte aktør betragtes som værende rationel21, men dog kun begrænset rationel. Med dette skal 

forstås, at parterne er profitmaksimerende i deres handlinger, men begrænses af deres kognitive 

kapacitet, der medfører manglende evne til at forudse alle fremtidige hændelser og deres 

konsekvenser.  I tilstræbelsen efter profitmaksimering vil parterne handle opportunistisk22 ved 

 
19 Knudsen, Christian (1997). Økonomisk metodologi. Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, Jurist- og 
Økonomforbundet, s. 206 f.  
20 Lyngsie, Jacob & Østergaard, Kim. (2016). Methodological Differences Between Legal Dogmatics and New 
Institutional Economics i Kim Østergaard, Jacob. Lyngsie, & Bent Ole Gram Mortensen (red.), Rets- og kontraktøkonomi: 
En antologi (s. 175-197). København: Djøf Forlag, s. 181.  
21 Williamson definerer begrænset rationalitet som: ”a semistrong form of rationality in which economic actors are 
assumed to be intendely rational, but only limited so” jf. Williamson, Oliver E. (1975) “Markets and Hierarchies: Analysis 
and Antitrust Implications, A Study in the Economics of Internal Organization”.  
22 Williamson pointerer, at ”opportunism as an assumption has nothing directly to do with the nature of human being, but 
is an assumption to encourage farsighted contracting”22 og forudsætter ikke, at alle aktører vil handle opportunistisk, 
men at det er umuligt ex ante at vide, hvem der vil handle opportunistisk.   
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fortrinsvis at søge en optimering af egeninteresser23. I transaktionsomkostningsteorien handler 

parterne på markeder med asymmetrisk information24. Disse aktør- og markedsforudsætninger er 

ifølge Williamson forklaringen på eksistensen af kontraktuelle problemer. 

 

Under hensyntagen til transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne omhandler den oprindelige 

transaktionsomkostningsteori valget af den mest efficiente reguleringsramme25 under givne 

omstændigheder. Hertil har Williamson udviklet en model over en række variable situations-

forudsætninger, der kan forklare variansen af omkostningerne i en transaktion, herunder aktiv-

specificitet26, transaktionsfrekvens (aftalefrekvensen) og usikkerhed27. Den mest efficiente 

reguleringsramme er den, der minimerer transaktionsomkostningerne. 

Aktivspecificitet refererer til de investeringer, som Kunden og Leverandøren er nødt til at foretage 

for at kunne foretage en given transaktion og udtrykker den værdiforskel, som et aktiv har i 

henholdsvis den bedste og næstbedste anvendelse. Oliver Williamson definerer overordnet fem 

forskellige typer af investeringer i aktivspecificitet jf. figur 1: Fysisk aktivspecificitet, lokation 

aktivspecificitet, dedikerede aktiver, varemærke aktivspecificitet og endelig human aktivspecificitet. 

En høj grad af aktivspecificitet betyder, at investeringens værdi i alternativ anvendelse er lav. 

Aktivspecificitet medfører en bilateral afhængighed igennem økonomiske bindinger, der øger den 

relationsrente, der forhandles om. Dette skaber en øget risiko for opportunistisk adfærd29. I et 

transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv vil en høj grad af aktivspecificitet føre til høje 

transaktionsomkostninger, idet Kunden og Leverandøren vil iværksætte betydelige tiltag for at 

beskytte den høje aktivspecificitet.   

 
23 Knudsen, Christian (1997). Økonomisk metodologi. Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, Jurist- og 
Økonomforbundet, s. 213.  
24 Østergaard, Kim (2014). 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), 3-24, s. 9.  
25 Dette betegnes af Williamson som "governance structures", hvilket defineres som et kontraktmæssigt arrangement, der 
består af en nærmere specificeret beslutningsprocedure, og som benyttes af transaktionsparterne, når de skal tilpasse en 
kontrakt til nye og ændrede vilkår" jf. Knudsen, Christian (1997). Økonomisk metodologi. Bind 2. Virksomhedsteori og 
industriøkonomi, Jurist- og Økonomforbundet, s. 217.  
26 Aktivspecificitet behandles i denne afhandling ud fra relationen og ikke ud fra et aktiv, således der henføres til dette 
begreb ved anvendelse af begreberne: relationsspecificitet eller relationsspecifikke investeringer.  
27 Jf. Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism. Firms, markets and relational contracting, 
New York: Free Press, s. 53 og Cumberland, Flemming (2005). Working Paper: Indtrængningsproblematikken og 
udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder”, København, s. 17 f. samt Knudsen, Christian (1997). Økonomisk 
metodologi. Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, Jurist- og Økonomforbundet, s. 214-221.  
29 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 662. 
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Figur 1: Oliver Williamsons typer af aktivspecifikke investeringer30 

 

Der afgrænses fra at inddrage transaktionsfrekvens, fordi det antages, at transaktionen imellem 

Kunden og Leverandøren er enkeltstående.  

 

Ved usikkerhed forstås den risiko, der opstår som følge af ikke-strategisk adfærd. Den komplekse IT-

udviklingskontrakt vil fremstå bevidst inkomplet i relation til efterfølgende ændrede 

omstændigheder, der ligeledes skaber en grad af usikkerhed for parterne. Jo højere usikkerheden er i 

en kontrakt, jo højere transaktionsomkostninger vil være forbundet hermed, idet denne usikkerhed 

skal modsvares af sikkerhedsforanstaltninger i kontrakten. Ydermere anvendes denne del af 

transaktionsomkostningsteorien, når det i afhandlingen vurderes, hvorvidt en genforhandlings-

forpligtelse kan bruges til at sikre realisering af relationsrente. Dette skyldes, at muligheden for 

genforhandling i et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv vil skabe yderligere usikkerhed for 

parterne. Denne usikkerhed bliver i afhandlingen diskuteret og holdt op imod de fordele, som 

genforhandlingsklausulerne måtte give. 

 

Transaktionsomkostningerne består ifølge Williamson af både ex ante omkostninger, herunder 

kontrakt-, kontraktforhandlings- og kontraktudfærdigelsesomkostninger, dvs. en samlet betegnelse 

for de omkostninger, der afholdes op til underskrivelse af kontrakten og ex post omkostninger, 

herunder kontrolomkostninger, der samlet omfatter de omkostninger, der påløber i den videre 

gennemførelse af den kontraktmæssige relation (4K)31. Transaktionsomkostningerne udvides ved 

 
30 Figur 1 stammer fra undervisningsnote fra lektion 6 til faget Theory of the Firm (Forår 2017) 
31 Se ligeledes Cumberland, Flemming (2005). Working Paper: Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervs-
økonomiske teoriområder”, s. 17 f. 
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udøvelse af strategisk kontrahering yderligere til at omfatte kontraktjusterings- og 

kommunikationsomkostninger (samlet betegnelse: 2K)32 (for overblik se figur 2). 

 

 
Figur 2: De 4K’er og 2K’er, der tilsammen omfatter parternes transaktionsomkostninger 

 

I afhandlingen anvendes transaktionsomkostningsteorien partielt og alternativt, idet den overordnede 

økonomiske teoriramme baseres på Jeffrey Dyer (herefter benævnt Dyer) og Habir Singhs (herefter 

benævnt Singh) teori om relationsrente, der anvender transaktionsomkostningsteorien i et mere 

værdiskabende perspektiv, fremfor Williamsons omkostningsminimeringsperspektiv. Ydermere 

søger afhandlingen ikke at fastslå den mest effektive reguleringsramme, idet denne allerede er givet 

ved K03-kontrakten. I et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv er K03-kontrakten som 

reguleringsramme at opfatte som en hybrid, som ligger imellem vertikal integration og markedet. 

Transaktionsomkostningsteoriens anvendes således til at belyse, hvordan de relationsspecifikke 

investeringer minimerer risikoen for opportunistisk adfærd. Samtidigt fokuserer transaktions-

omkostningsteorien i høj grad på aktivspecificitet, der i bedste fald sikrer incitamentsforenelighed 

mellem Kunden og Leverandøren og i sidste ende kan være et afledt værn mod den risiko, der er 

forbundet med at binde sig i et bilateralt samarbejde. 

 
1.4.2.2 Teorien om relationsrente 
Til besvarelse af hvorledes Kunden og Leverandøren i et IT-udviklingssamarbejde i fællesskab får 

mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele igennem realisering af relationsrente inddrages 

nyere virksomhedsteori, der baseres på transaktionsomkostningsteorien.  

 

I nyere virksomhedsteori introducerer Dyer og Singh i artiklen ”The Relational View: Cooperative 

Strategy and Sources of Interorganizational Compepetive Advantage” de interorganisatoriske 

 
32 Jf. Østergaard, Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. 
København: Djøf Forlag, s. 440.   
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kontraktuelle strukturerer, der danner grundlag for forståelsen af, hvordan to uafhængige 

virksomheder, der besidder komplementære ressourcer, skaber i bedste fald kan vedvarende 

konkurrencefordele igennem realisering af relationsrente34. Dette kan ifølge Dyer og Singh ske 

igennem to forskellige organisatoriske tilgange. Den første tilgang er den markedsbaserede tilgang, 

der er associeret med Porter (1980), som indikerer, at virksomhedens skabelse af overnormal profit 

er direkte knyttet til den branche, som virksomheden agerer i med de tilknyttede favorable strukturelle 

karaktertræk, f.eks. graden af forhandlingsstyrke, adgangsbarrierer mv.35 Den anden tilgang er den 

ressourcebaserede tilgang. Denne tilgang beskriver virksomhedens mulighed for at opnå 

relationsrente med dens evne til at skille sig ud og differentiere sig fra konkurrenterne på baggrund 

af virksomhedens heterogenitet36.  

 

Afhandlingen har sit altovervejende fokus på Kundens og Leverandørens kontraktrelation og deres 

evne i forening til at anvende sjældne, værdifulde og ikke-substituerbare ressourcer med henblik på 

at generere konkurrencemæssige fordele37, hvorfor den ressourcebaserede tilgang er mest anvendelig 

i forhold til besvarelse af afhandlingens spørgsmål om, hvorvidt det er muligt for parterne at opnå 

relationsrente. 

Dyer og Singh opstiller inden for den ressourcebaserede tilgang følgende kumulative betingelser i 

forhold til at opnå relationsrente: 

1. Investments in relation-specific assets (I afhandlingen betegnet: relationsspecifikke aktiver) 

2. Substantial knowledge exchange, including the exchange of knowledge that results in joint 

sharing (I afhandlingen betegnet: vidensdeling) 

3. The combining of complementary, but scarce, resources or capabilities (typically through 

multiple functional interfaces), which results in the joint creation of unique new products, 

services, or technologies (I afhandlingen betegnet: komplementære ressourcer) 

4. Lower transaction costs than competitor alliances, owing to more effective governance 

mechanisms (I afhandlingen betegnet: effektiv styringsform)38 

 
34 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 662-664. 
35 Jf. Ibid., 660-679, s. 660.  
36 Jf. Ibid., s. 660. 
37 Jf. Barney, Jay (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120, 
s. 105-112 og Rose, Raduan & Abdullah, Haslinda & ISMAD, Alimin. (2010). A Review on the Relationship between 
Organizational Resources, Competitive Advantage and Performance. Journal of International Social Research, s. 1. 
38 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 660. 



KAPITEL 1: INTRODUKTION OG PRÆSENTATION AF EMNE 
 

Side 12 af 86 
 

Disse ovenstående betingelser bliver i afhandlingen analyseret med henblik på at afdække nogle af 

de problemstillinger, som Leverandøren og Kunden står overfor ex ante kontraktindgåelse. Her vil de 

relationsspecifikke investeringers og vidensdelingens betydning for opnåelse af relationsrente blive 

tillagt særlig betydning.  Resultatet af denne analyse vil i afhandlingens kapitel 6 sammen med 

konklusionen fra afhandlingens juridiske analyse udgøre fundamentet for mine opstillede 

kontraktuelle tiltag. Formålet med disse tiltag er at sikre opnåelse af relationsrente og styrke det 

strategiske samarbejde med henblik på at minimere risikoen for opportunistisk adfærd.   

 

1.4.3 Den retsdogmatiske metode  
Den retsdogmatiske analyse udgør et væsentligt element i anvendelsen af den erhvervsjuridiske 

metode, idet Kunden og Leverandørens handlinger vil påvirkes af gældende ret. Den retsdogmatiske 

analyse anvendes i afhandlingen til at udlede gældende ret – de lege lata39 – vedrørende efterfølgende 

ændrede omstændigheder. Igennem en systematisering, beskrivelse og fortolkning af relevante 

retskilder anvendes metoden til at udlede det gyldige resultat af, hvordan parternes retsstilling ved 

indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder er ifølge dansk ret.  

 

Den primære retskilde i afhandlingen er K03-kontrakten, der er vedtaget imellem Kunden og 

Leverandøren. Derfor vil K03-kontrakten være udgangspunktet i fastlæggelsen af reguleringen af 

efterfølgende ændrede omstændigheder. K03-kontrakten fastsætter de vilkår og retsvirkninger, som 

er bindende for Kunden og Leverandøren, jf. pacta sunt servanda, jf. aftalelovens (herefter AFTL) 

§140, jf. Danske Lov (herefter DL) 5-1-141 og DL 5-1-242. 

 

Den retsdogmatiske analyse har særligt fokus på Kundens og Leverandørens retsstilling, når der 

indtræder efterfølgende ændrede omstændigheder, der ikke reguleres af kontraktgrundlaget. Dette er 

væsentligt, fordi afhandlingens problemformulering omhandler parternes mulighed for at opnå 

relationsrente ved indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder – uagtet om begivenheden 

påvirker muligheden positivt eller negativt. For at den retsdogmatiske analyse af parternes retsstilling 

kan anses for valid tages der udgangspunkt i den klassiske retskildelære. Der eksisterer som 

 
39 Tvarnø, Christina D., & Nielsen, Ruth (2017). Retskilder og retsteorier. (5. udg.) København: Djøf Forlag, side 29. 
40 Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, som senest 
ændret ved lov nr. 193 af 2. marts 2016.  
41 Hvorefter: Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver. 
42 Hvorefter: Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig 
Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke 
er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere. 
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udgangspunkt intet hierarki imellem retskilderne: regulering, præjudikater, sædvaner og forholdets 

natur. Derfor kan alle retskilderne anvendes og har samme retskildeværdi. Dog vil regulering spille 

en afgørende rolle, når parternes retsstilling ved indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændig-

heder analyseres. Dette skyldes, at tvister der vedrører kontraktens materielle indhold og mangel på 

samme afgøres ved voldgift, hvorfor der er meget begrænset adgang hertil43 44. 

 

1.4.3.1 Lex Mercatoria 
Med henblik på at fastslå, hvilke proaktive tiltag Leverandøren og Kunden kan foretage for at sikre 

muligheden for relationsrente uagtet indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder inddrager 

jeg  lex mercatoria i afhandlingen. Jeg inddrager lex mercatoria, fordi efterfølgende ændrede 

omstændigheder kun meget begrænset indgår i dansk materiel lovgivning.  Lex mercatoria består af 

en række internationale handelssædvaner og har karakter at være soft law. For at have retsvirkning 

for Kunden og Leverandøren skal disse aktivt indskrives i K03-kontrakten.   

Lex mercatoria behandler efterfølgende ændrede omstændigheder ved introduktion af hardship, der 

primært behandler de situationer, hvor det er blevet mere byrdefuldt for en af parterne at opfylde sine 

forpligtelser. Med inspiration i lex mercatoria opstilles der i afhandlingen forskellige tiltag, der kan 

medvirke til, at muligheden for relationsrente styrkes. Fra lex mercatoria anvendes følgende 

modellove:  

- Principles on European Contract Law (herefter benævnt PECL)45, 

- International Institute for the Unification of Private Law Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts (herefter benævnt UNIDROIT)46,  

- Legal Guide on Drawing up International Contracts for the Construction of Industrial 

Works (herefter benævnt UNICITRAL)47. 

 

 
43 Voldgiftsafgørelser behandles fortroligt på et højt fagligt niveau af uafhængige eksperter. Disse afgørelser er således 
ikke offentligt tilgængelige.  
44 Seneste offentliggjorte dom henvises til Retten i Glostrups dom af 14. maj 2019, sagnr. BS 10C-590/2016  (Flügger-
dommen), der vedrører leverance af et it-system baseret på K02-kontrakten. Fordi dette samarbejde baserer sig på K02-
kontrakten synes det ikke at have relevans at inddrage denne dom i afhandlingen, da den ikke vil tilføre ny viden 
omkring anvendelsen af K03-kontrakten.  
45 Principles on European Contract Law. Parts I and II, 2000.  
46 International Institute for the Unification of Private Law Unidroit Principles of International Commercial Contracts, 
2010. 
47 United Nations Commission on International Trade Law: Legal Guide on Drawing up International Contracts for the 
Construction of Industrial Works, 1988. 
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1.5 Læsevejledning  

1.5.1 Struktur  
Kapitel 2 indeholder en undersøgelse af, hvorledes det med udgangspunkt i teorien om relationsrente 

er muligt for Kunden og Leverandøren at opnå relationsrente i K03-kontraktens nuværende form. 

Ydermere lægges vægt på hvilken rolle relationsspecifikke investeringer og vidensdeling spiller i 

forhold til at opnå relationsrente. Afslutningsvist vurderes transaktionsomkostningerne, der er 

forbundet med at foretage relationsspecifikke investeringer og vidensdeling.  

 

Kapitel 3 indeholder en definition af efterfølgende ændrede omstændigheder. Denne definition er 

dels nødvendig for besvarelse af afhandlingens overordnede problemformulering og dels for at 

definere rammerne for begrebet, der i den retsdogmatiske analyse er analysegenstand.  

 

Kapitel 4 indeholder en retsdogmatisk analyse af, hvordan efterfølgende ændrede omstændigheder 

er reguleret dansk ret. Indledningsvist analyseres K03-kontraktens bestemmelser, hvorefter 

obligationsrettens almindelige del inddrages. Dette sker med henblik på at klarlægge Kundens og 

Leverandørens retsstilling, hvis K03-kontrakten ikke indeholder bestemmelser, der regulerer 

efterfølgende ændrede omstændigheder.   

 

Kapitel 5 indeholder en analyse af, hvilke muligheder Kunden og Leverandøren har for at regulere 

efterfølgende ændrede omstændigheder. Med udgangspunkt i lex mercatoria analyseres rammerne 

for anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler. I denne analyse inddrages dansk retspraksis med 

henblik på at analysere, hvilken betydning en hardship- eller gevinstklausul måtte have haft på 

udfaldet af sagen.  

 

Kapitel 6 vil med udgangspunkt i afhandlingens økonomiske analyse og den retsdogmatiske analyse 

kvalificere kontrakttiltag, der skal sikre realiseringen af relationsrente med særligt fokus på 

efterfølgende ændrede omstændigheder.  

 

Kapitel 7 indeholder en samlet konklusion og dermed besvarelse af afhandlingens problem-

formulering.  
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1.5.2 Synsvinkel 
Synsvinklen vil i overensstemmelse med rammerne i den erhvervsjuridiske metode skrives på 

kontraktniveau også kaldet inter partes niveau, idet udgangspunktet for afhandlingen er kontrakt-

relationen mellem Kunden og Leverandøren48.   

 

1.5.3 Bemærkninger til afhandlingens kilder 
Al anvendt litteratur er skrevet af anerkendte forfattere, som er godkendt af CBS’ studienævn og 

anvendt til undervisning i de respektive fag. Alene på denne baggrund må litteraturen have en vis 

faglig standard. Der er anvendt enkelte internetsider, herunder retsinformation og Karnov Online m.fl. 

Disse er alle anerkendte juridiske informationssider, som anvendes til at udfinde love, afgørelser og 

anden juridisk litteratur. 

 

Herudover vil nogle af de anvendte kilder, herunder ”Grundlæggende formueret” af Mads Bryde 

Andersen fra 2013,  kunne findes i nyere udgaver. Grundet den ekstraordinære situation pga. Covid-

19, der har medført nedlukning af såvel Copenhagen Business School og Aarhus Universitet som hele 

Danmark biblioteker har det ikke været muligt at skaffe og anvende de nyeste udgaver af alle bøger. 

Det vurderes, at de anvendte kilder ikke har ændret sig af betydning siden 2013 og det vil derfor ikke 

ændre på afhandlingens konklusion. 

 
48 Tvarnø, Christina D., & Nielsen, Ruth (2017). Retskilder og retsteorier. 5. udgave, København: Djøf Forlag, s. 444. 
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2 KAPITEL 2 

DET STRATEGISKE SAMARBEJDE OG K03-KONTRAKTEN 
 
2.1 Introduktion  
I dette kapitel præsenteres teorien om relationsrente. Kapitlet har til formål at afdække de økonomiske 

mekanismer, der skal sikre realisering af relationsrente. Med udgangspunkt i teorien om relationsrente 

vil kapitlet indeholde en analyse af udvalgte elementer i K03-kontrakten for at vurdere, hvorvidt K03-

kontrakten i dens nuværende form støtter muligheden for at opnå relationsrente. 

Kapitlet vil således dels afdække Kunden og Leverandørens mulighed for at opnå relationsrente ved 

brugen af K03-kontrakten i dens nuværende form samt dels indeholde en dybere analyse af, hvordan 

teorien og relationsrente kan anvendes til at kvalificere supplerende juridiske bestemmelser med 

henblik på at sikre relationsrente. I den forbindelse laves en dybere analyse af betydningen af 

relationsspecifikke investeringer og vidensdeling i samarbejdet. Denne analyse vil i kapitel 6 

integreres med afhandlingens juridiske del med henblik på at opstille forslag til bestemmelser, der 

med udgangspunkt i teorien om relationsrente, bør indgå i K03-kontakten. 

Indledningsvist vil begrebet relationsrente blive introduceret. Herefter følger en kort introduktion til 

retsgrundlaget, hvorpå K03-kontrakten hviler. Dette har til formål at klarlægge, hvilke eventuelle 

juridiske begrænsninger Kunden og Leverandøren er underlagt i bestræbelsen efter at opnå 

relationsrente. 

 

2.1.1 Relationsrente som begreb 
Dyer og Singh præsenterer i deres artikel ”The relational view: cooperative strategy and sources of 

interorganizational competitive advantage”, hvordan det igennem interorganisatoriske samarbejder 

er muligt at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele igennem realisering af relationsrente. Dyer 

og Singh definerer relationsrente som følger: 

 

”a supernormal profit jointly generated in an exchange relationship that cannot be generated by 

either firm in isolation and can only be created through the joint idiosyncratic contributions of the 

specific alliance partners49”. 

 
49 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 662.  
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Relationsrente vil i afhandlingen behandles under en samlet betegnelse for, hvad der for Kunden og 

Leverandøren betragtes som to forskellige ting. Dette skyldes, at parterne i K03-kontrakten er 

henholdsvis en offentlig myndighed og en privat leverandør, der derfor har forskellige interesser og 

derfor ønsker et forskelligt output af samarbejdet. For Leverandøren udgør relationsrente opnåelse af 

en overnormal profit. Dette sker gennem en kapitalisering af det output, der opstår på baggrund af 

samarbejdet. For Kunden udgør relationsrente opnåelse af øget velfærdsmaksimering. Den øgede 

velfærdsmaksimering opnås ved skabelsen af et nyt IT-softwaresystem, der for eksempel på længere 

sigt kan give mulighed for besparelser. Det antages, at et IT-softwaresystem alt andet lige medfører 

færre omkostninger på et eller andet niveau, selvom dette selvfølgelig afhænger af, hvad IT-

softwaresystemet er udviklet til at løse. 

Relationsrente kan foruden at være en monetær enhed også være generering af ny viden. 

Transformationen af ikke brugbar og til dels ukendt viden til brugbar viden og know-how kan 

anvendes til at skabe merværdi i samarbejdet eller til at skabe værdi i anden sammenhæng og kan 

følgelig anses som ikke-monetær relationsrente.  

 

2.1.2 Retsgrundlaget for K03-kontrakten og kontraktens genstand 
K03-kontrakten betragtes som en formueretlig aftale mellem Kunden og Leverandøren, som indgås 

på privatretligt grundlag. I dansk ret er der som udgangspunkt aftalefrihed for indgåelse af 

privatretlige aftaler, jf. AFTL §1, DL 5-1-1 og DL 5-1-2. Der eksisterer ingen særregler i skikkelse 

af lex specialis, hvorfor AFTL i sin egenskab af lex generalis finder anvendelse51. Kunden og 

Leverandøren kan derfor som udgangspunkt i aftalefriheden frit aftale kontraktens indhold52. 

Aftalefriheden vil danne rammen for K03-kontrakten i denne afhandling.  

 

Forudsætningerne, der er opstillet for K03-kontraktens anvendelsesområde fremhæves i K03-

kontraktens juridiske vejledning53. Ifølge K03-kontraktens juridiske vejledning afsnit 4 fremgår, at 

Kunden er en dansk statsinstitution. Ydermere er K03-kontrakten udarbejdet med henblik på større 

anskaffelser af mere kompleks karakter, hvor udviklings- og implementeringsprojekter har den 

overvejende vægt. K03-kontrakten er således ikke velegnet til anskaffelser af standardprodukter, hvor 

der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger. Leverancen er bestående af bl.a. 

 
51 Det skal dog nævnes, at AFTL i praksis har en yderst begrænset relevans for K03-kontrakten.   
52 Tvarnø, Christina D., Ølykke, Grith S. & Østergaard, Kim ( 2013) “Vækst og værdiskabelse via nye former for 
innovationssamarbejder og partnerskaber”, s. 118.  
53 K03-kontraktens juridiske vejledning er udarbejdet af Kammeradvokaten og Digitaliseringsstyrelsen. Kan tilgås via 
dette link: https://digst.dk/media/12800/k03-vejledning-jur-pdf.pdf 

https://digst.dk/media/12800/k03-vejledning-jur-pdf.pdf
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programmel, udstyr og dokumentation. Herudover kan der aftales vedligeholdelse og support af alle 

dele af leverancen. 

 

Kontraktens genstand er fastslået i K03-kontraktens afsnit 3.1. Her følger det, at ”Leverandøren skal 

levere de ydelser, der er beskrevet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3), herunder aftale Egentlige 

Ændringer og bestilte Optioner”. Leverancebeskrivelsen består af 1) Kundens behovsopgørelse, der 

specificerer Kundens forretningsmæssige mål og behov henholdsvis kravliste og 2) Leverandørens 

overordnede løsningsbeskrivelse. Kontraktens genstand er således baseret på Kundens 

behovsopgørelse, der modsvares af Kundens overordnede løsningsbeskrivelse. Kunden opstiller i 

kravlisten en række krav baseret på, hvad de har brug for. Disse krav prioriteres i henholdsvis 

absolutte krav og øvrige krav. Sondringen herimellem er et omdrejningspunkt for K03-kontrakten. 

Det følger af K03-kontraktens afsnit 3.2.2 at ”Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere 

sådanne leverancer, der opfylder de krav i kravlisten, som er angivet som absolutte krav og skal 

bestræbe sig på at levere så mange af de øvrige krav som muligt”. De absolutte krav er uundværlige 

for opfyldelsen af leverancen og angiver således en resultatforpligtelse, mens de øvrige krav er 

underlagt en indsatsforpligtelse. At kontraktens genstand i høj grad baserer sig på Kundens 

forretningsmæssige mål og behov medfører at Kunden i højere grad skal have fokus på sit behov 

snarere end på at fremstille en komplet liste over samtlige krav til IT-systemet. Dette medfører, at 

Leverandørens løsningsbeskrivelse overordnet vil bestå af bud på, hvordan dette behov imødegås i 

stedet for at være en komplet liste over, hvordan Kundens krav skal forsøges opfyldt. Denne tilgang 

skaber stor fleksibilitet for både Kunden og Leverandøren og vil på denne baggrund medføre, at 

udviklingen i høj grad baserer sig på parternes viden. For både Kunden og Leverandøren betyder 

dette dog mere usikkerhed, men denne usikkerhed opvejes i høj grad af Kundens mulighed for at styre 

og prioritere behovsopfyldelsen. Udviklingen i IT-udviklingsprojektet sker i små korte intervaller, 

der kaldes iterationer. Af K03-kontraktens 5.2.2 fremgår, at ”hver iteration afsluttes med 

Leverandørens demonstration for Kunden af det færdige arbejde samt en intern test…” 

Grundlæggende arbejdes i små korte intervaller, hvor en del af det store IT-udviklingsprogram bliver 

udviklet. Igennem mange iterationer tager IT-systemet ligeså stille form. Dette giver Kunden 

mulighed for løbende at vurdere Leverandørens indsats og resultater, samt at starte brugen af det 

leverede programmel.  

Samlet kan fastslås, at udviklingen af IT-systemet i en høj baserer sig på parternes viden og 

realydelsen har således i et obligationsretligt perspektiv af at være en tjenesteydelse.  
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2.2 Relationsspecifikke investeringer 
I dette afsnit analyseres de relationsspecifikke investeringers betydning for samarbejdet i forhold til 

at opnå relationsrente. Herudover analyseres, hvorvidt K03-kontrakten indeholder bestemmelser, der 

støtter relationsspecifikke investeringer. 

 

Investering i parternes relationsspecifikke aktiver er en forudsætning for udøvelsen af strategisk 

kontrahering. De relationsspecifikke investeringer har lavere værdi i en alternativ anvendelse, 

sammenholdt med det afkast, der opnås i den kontrakt, der er indgået i det strategiske samarbejde54, 

hvilket medfører, at den investerende part sætter sig selv i en sårbar situation idet parten får en lavere 

forhandlingsstyrke. Derfor er disse investeringer risikable.  Oliver Williamson fremhæver, at disse er 

essentielle for ændringen af parternes relation, da parterne kan ændre status quo i relationen, således 

denne investering styrker parternes gensidige forpligtelse over for hinanden55. 

 

Som introduceret i kapitel 1 kan de relationsspecifikke investeringer inddeles i fem under-

grupperinger56. IT-udviklingssamarbejdet, der koncentrerer sig om anskaffelse af en kompleks IT-

softwareleverance vil i høj grad basere sig på Leverandørens og Kundens viden. Humanaktiv-

specificitet vil derfor være særligt relevant. Human aktivspecificitet vil ses udtrykt i Leverandørens 

og Kundens forskellige fagligheder, erfaring, overblik og vidensdybde. 

 

De relationsspecifikke investeringer skal foretages med det formål at styrke og opbygge en gensidig 

tillid, så den potentielle risiko for, at de relationsspecifikke investeringer ender som sunk costs57 

reduceres. Tillid opstår mellem mennesker og skal således opbygges igennem interaktioner, hvilket 

 
54 Oliver Williamson definer relationsspecifikke investeringer som ”…duable investments that are undertaken in support 
of a particular transactions, the opportunity cost of which investments is much lower in best alternative uses or by 
alternative users should the original transaction be prematurely terminated”, jf. fodnote i Østergaard, 
Kim (2014). 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), 3-24, s. 7-8.  
55 Dette defineres af Williamson som: “den fundamentale transformation”, jf. Williamson, Oliver E. (1985). The economic 
institutions of capitalism. Firms, markets and relational contracting, New York: Free Press, s. 55 og 61. 
56 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 662. 
57 Ved sunk costs forstås irreversible omkostninger, der ved samarbejdets ophør vil udgøre et tab, jf. Østergaard, 
Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler 
som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram Mortensen, & Hans Viggo 
Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. København: Djøf Forlag, s. 
443.   
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er tids- og ressourcekrævende. Kontraktens tidshorisont vil derfor være en afgørende faktor i relation 

til omfanget af de relationsspecifikke investeringer, der foretages, da disse bidrager som en sikkerhed 

for relationen. I en kontrakt med en lang løbetid vil potentialet for tillid- og værdiskabelse være større 

end i en kontrakt på kort løbetid. Dette skyldes, at Kunden og Leverandøren i en længerevarende 

kontrakt vil have et større incitament til at foretage de nødvendige relationsspecifikke investeringer, 

idet afkastet kan indtjenes over en længere periode. Dernæst vil der opstå en fælles kultur, der gør det 

muligt at arbejde mere effektivt sammen, da processer, arbejdsgange og et fælles sprog etableres. 

 

En mulig og relevant relationsspecifik investering kunne f.eks. være uddannelse. I IT-

udviklingssamarbejdet vil Leverandøren kunne uddanne sine medarbejdere i Kundens projekt-

styringsværktøjer, herunder den agile udviklingstilgang. Ydermere kan Leverandøren investerer i, at 

medarbejdere oplæres i Kundens virksomhedsspecifikke processer, arbejdsmetoder, behov og 

problemstillinger, så Leverandøren lettere kan bidrage til at styrke samarbejdet, så der skabes værdi 

igennem en øget kvalitet og lavere risiko for kommunikationsfejl. 

Denne investering medfører en økonomisk forpligtelse, da specialiseret medarbejdertræning 

forudsætter indgående kendskab til medkontrahentens behov. Derfor vil en sådan investering 

kvalificeres som en formel sikkerhedsforanstaltning, der skaber en økonomisk binding mellem 

Kunden og Leverandøren58.  

Det kan konciperes i en bestemmelse i aftalegrundlaget, at Leverandøren ved kontraktens indgåelse 

og løbende skal foretage videreuddannelse, så medarbejderne er ajourførte og besidder nyeste viden. 

Derudover bør bestemmelsen fastslå, at omkostningerne forbundet hermed deles ligeligt imellem 

Kunden og Leverandøren, så der investeres gensidigt i relationen59. 

 

Relationsspecifikke investeringer kan foruden at fungere som formel sikkerhedsforanstaltning være 

et udtryk for credible commitment60, idet relationsspecifikke investeringer kan udvise en kontrahents 

villighed og bestræbelse på, at samarbejdet skal bestå og dermed virke tillidsfremmende  De 

 
58 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 662. 
59 Jf. Østergaard, Kim (2014). 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), 3-24, s. 21.  
60 Begreb fra Williamson, Oliver (1983). Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange. The American 
Economic Review, 73(4), 519-540 som bygger på skabelse af tillid i kontraktforholdet ved f.eks. at give lang 
opsigelsesfrist, godtgørelse ved opsigelse og lignende. 
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relationsspecifikke investeringer kan i sin egenskab af at være et signal om credible commitment 

muliggøre en mere kooperativ interaktion i fremtiden, hvilket i lyset af efterfølgende ændrede 

omstændigheder har en stor værdi for det strategiske samarbejde.  

 

I K03-kontraktens afsnit 8.4.1 og afsnit 8.4.2 fremgår, at ”Leverandørens/Kundens projektleder, 

øvrige nøglemedarbejdere og medarbejdere i øvrigt samt eventuelle underleverandører, der deltager 

i Projektet, skal alle være i besiddelse af de fornødne kompetencer og kvalifikationer, herunder 

relevant og nødvendig uddannelse, viden og erfaring, i forhold til at kunne varetage deres roller i 

forbindelse med Projektets gennemførelse.” Af samme punkt fremgår yderligere, at ” Leverandøren 

er forpligtet til i hele Projektets løbetid at opretholde den til udførelse af Leverancen relevante og 

fornødne kapacitet og viden, herunder i form af tilstrækkelige og kvalificerede medarbejdere”. Både 

Kunden og Leverandøren er således forpligtet til at vurdere, at deres medarbejdere er i besiddelse af 

de fornødne kompetencer. K03-kontrakten forholder sig ikke i øvrigt til, hvordan Kunden og 

Leverandøren bør forholde sig i forhold til investeringer i human aktivspecificitet. Ligeledes 

forholder K03-kontakten sig heller ikke til, at tidsperspektivet i kontrakten er en vigtig faktor i 

forbindelse hermed. Nøglepersoner på K03-kontraktens indgåelsestidspunkt kan således i K03-

kontraktens løbetid ende med at have kvalifikationer, der ikke kan anses for relevante. Denne 

problemstilling kan afhjælpes igennem ved en form for medinvestering, således Kundens og 

Leverandørens medarbejdere, der forudsættes at have et godt samarbejde, kan fortsætte med at 

samarbejde og dermed bidrage til at opnå relationsrente.  

 

Formålet med de relationsspecifikke investeringer er at styrke relationen imellem Leverandøren og 

Kunden. Med en antagelse om, at både Kunden og Leverandøren handler opportunistisk, vil der som 

følge af, at der foretages relationsspecifikke investeringer opstå en risiko for, at den opportunistiske 

part udnytter medkontrahentens investeringer. Dette vil være en naturlig følge af, at der er opstået en 

økonomisk binding imellem parterne. Den opportunistiske part kan udnytte medkontrahentens 

investeringer ved at ændre kontrakten med egen vinding for øje, velvidende at medkontrahenten, der 

udnyttes, ikke har mulighed for at trække sig ud af kontrakten uden at lide et stort tab. Denne situation 

betegnes som en hold-up situation og vil fremstå som en trussel mod samarbejdet.  
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2.2.1 Hold-up truslen  
Når der opstår en økonomisk binding imellem Kunden og Leverandøren kan en opportunistisk part 

udnytte denne binding med egen vinding for øje. Hvis relationsrenten, der opstår som følge af 

relationsspecifikke investeringer er ulige fordelt imellem Kunden og Leverandøren eller de 

relationsspecifikke investeringer foretages asymmetrisk, så vil der opstå en trussel om hold-up. I det 

følgende eksempel på en mulig hold-up situation antages følgende:  

- Leverandøren foretager store relationsspecifikke investeringer med henblik på at skabe 

relationsrente.   
- Kunden investerer meget få eller ingen relationsspecifikke investeringer.  

 

Når Leverandøren har foretaget store relationsspecifikke investeringer vil Kunden have en troværdig 

trussel62 mod  Leverandøren. Ydermere vil Kunden nu have en større forhandlingsstyrke, fordi 

Kunden ikke har så meget at miste som Leverandøren. Dette skyldes, at den opportunistiske Kunde 

kan ændre eller opsige samarbejde, hvilket ved efterlade Leverandøren med et tab svarende til det 

investerede beløb – forudsat at den relationsspecifikke investering er irreversibel. På grund af sin 

større forhandlingsstyrke kan Kunden kræve en større andel svarende til værdien af den troværdige 

trussel af det samlede overskud. For at minimere risikoen for en hold-up situation vil Kunden og 

Leverandøren skabe en sikkerhed herfor igennem brug af uhensigtsmæssigt mange reaktive 

bestemmelser i kontrakten.  

Hold-up truslen er særligt relevant, når der tales om efterfølgende ændrede omstændigheder og om 

hvorvidt kontrakten bør indeholde en genforhandlingsmulighed. Genforhandlingsmuligheden kan 

nemlig i sidste end medføre, at hverken Leverandøren eller Kunden vil risikere at investerer i 

relationsspecifikke investeringer og miste denne investering i en genforhandlingssituation. Hold-up 

truslen vil således skabe underinvestering og mistillid. På grund af denne mistillid vil Kunden og 

Leverandøren ligeledes holde op med at dele viden. Derfor vil truslen om hold-up i sidste ende 

medføre, at det ikke er muligt at opnå relationsrente.     

Denne tankegang harmonerer derfor dårligt med tankegangen i strategisk kontrahering, hvor 

genforhandlingsmuligheden netop skal ses som et proaktivt tilvalg, således kontraktrelationen har 

mulighed for at fortsætte uagtet indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder.   

 

 
62 I økonomisk teori omtales dette begreb som credible threat.   
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Det er derfor vigtigt, at K03-kontrakten indeholder mekanismer, der fodrer gensidig tillid imellem 

Kunden og Leverandøren. Den gensidige tillid skal underbygge, at parterne udviser en samarbejdende 

adfærd fremfor at udvise opportunistisk adfærd. Foruden tillidsopbyggende mekanismer bør K03-

kontrakten indeholde bestemmelser i form sikkerhedsforanstaltninger, hvis formål er at fremme 

tilliden imellem Kunden og Leverandøren, således en hold-up situation undgås. Valget af 

sikkerhedsforanstaltninger uddybes i afhandlingens afsnit 2.7. 

 

2.3 Vidensdeling 
IT-udviklingssamarbejdet baseret på K03-kontrakten er et videnssamarbejde. Hensigten med 

samarbejdet er at udnytte hinandens komplementære ressourcer til udviklingen af et nyt komplekst 

IT-softwaresystem, hvorfor nøglen til succes er de forskellige deltageres viden og samarbejdsevne til 

at udnytte denne viden. Dyer og Singh erkender denne vigtighed. Vidensdeling indgår derfor som 

element i Dyer og Singhs kumulative betingelser for at opnå relationsrente. I det følgende antages, at 

værdien af den viden, der genereres under samarbejdet, er højere i denne kontraktrelation end i den 

næstbedste relation. Derved foreligger, hvad der i transaktionsomkostningsteorien forstås som human 

aktivspecificitet. I den situation, hvor der foreligger et strategisk fit vil det økonomiske afkast i en 

alternativ kontraktrelation således være lavere. Dette vil alt andet lige indebære, at Leverandøren og 

Kunden har incitament til at forblive i kontraktrelationen, da dette vil medføre det et højere afkast 

end alternativet. 

Dyer og Singh definerer vidensdeling, som ”a regular pattern of interfirm interactions that permits 

the transfer, recombination, or creation of specialized knowledge”65. Igennem en transparent og 

effektiv vidensdeling opnår parterne en højere grad af en interorganisatorisk følelse, hvilket er med 

til at sikre en højere fælles nytte. Det vil være optimalt for parterne allerede ex ante at gøre sig tanker 

om, hvordan effektiv vidensdeling bør organiseres, for igennem strategisk kontrahering at sikre dette 

igennem brugen af proaktive bestemmelser i IT-udviklingskontrakten. Disse proaktive bestemmelser 

skal indeholde hvordan, hvor hyppigt samt hvor meget parterne er forpligtet til at dele viden med den 

anden part. Ex post vil parterne således udvikle regelmæssige mønstre, igennem rutiner, der skaber 

det bedste grundlag for en effektiv vidensdeling. Den vigtigste kilde til vidensdeling er hyppig dialog 

samt en effektiv fælles IT-platform, der gør det muligt på en let og ukompliceret måde at tilgå nye 

dokumenter og eventuelle mødereferater, for hele tiden at være ajourført. 

 
65 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 665. 



KAPITEL 2: DET STRATEGISKE SAMARBEJDE OG K03-KONTRAKTEN 
 

Side 24 af 86 
 

Viden opdeles af Dyer og Singh i to kategorier: Information og know-how. Information defineres af 

Dyer og Singh som “easily codofiable knowledge that can be transmitted ”without loss of integrity” 

once the syntactical rules required for deciphering it are known66". Information, der skaber merværdi 

i relationen, kan for eksempel være kendskab til hinandens præferencer, arbejdsprocedurer og -

systemer. Leverandøren kan således sende budgetoversigter, så Kunden ved, hvad Leverandøren har 

af indtægter og udgifter i forbindelse med IT-udviklingen, således Kunden har et overblik over, 

hvordan projektet skrider frem, samt om de økonomiske rammer for projektet overholdes. Kunden 

kan imødekomme dette ved selv at bidrage med viden om de nyeste politiske krav, der måtte være til 

IT-projektet, således projektet fra den ene dag til den anden ikke bliver lukket ned på baggrund af en 

politisk beslutning. På den måde sikres Leverandøren, at arbejdet ikke er spildt og samtidig har 

Leverandøren tillid til, at det der udvikles, lever op til Kundens forventning og krav. Herudover er 

det en fordel for begge parter at dele omkostninger, udviklingsmetoder, teknologi osv. Ved at dele 

denne viden skabes en fælles  tillid mellem parterne. Information kan forholdsvist let deles imellem 

Kunden og Leverandøren igennem brugen af fælles IT-platforme mv.  

 

Know-how er mere kompleks viden og defineres af Dyer og Singh som ”tacit, ”sticky”, complex and 

difficult to modify"67 og er derfor mere vanskelig at overføre fra en person til en anden. Dette skyldes, 

at know-how kan ses som en akkumulering af erfaring, viden og evner, som mange mennesker ikke 

er bevidste om, at de har og derfor ikke kan se værdien i at dele. Know-how er ikke alment tilgængeligt 

og kan med fordel deles for at udvise tillid og troværdighed i samarbejdet. Forskning har påvist, at 

samarbejdspartnere der effektivt overføre viden imellem sig, har størst mulighed for at opnå 

interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele i forhold til virksomheder, der ikke 

formår at dele denne viden imellem sig68. 

 

Vidensdeling er værdifuld og det er vigtigt for Kunden og Leverandøren at sikre, at deling af 

information og know-how bliver udnyttet på optimal vis. Et vigtigt element i vidensdelingsprocessen 

er, parternes evne til at absorbere den viden, de kommer i besiddelse af, samt at de udvikler evnen til 

at genkende værdifuld viden.  Dyer og Singh opstiller to subprocesser, der påvirker vidensdelings-

processen. Første subproces omtales som partner-specific absorptive capabilities (partnerspecifik 

 
66 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 665. 
67 Jf. Ibid., s. 665. 
68 Jf. Dyer, Jeffrey (1997). Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize 
transaction value, Strategic Management Journal, 18, 535-556. 
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absorptions-kapacitet)69, der handler om, at parterne har den nødvendige kapacitet og ikke mindst 

vilje til  at absorbere den viden de opnår. I mangel heraf vil den delte viden gå til spilde og 

vidensdelingsprocessen ikke være effektiv. Dyer og Singh anfører, at ”The greater the partner-

specific absorptive capacity is, the greater the potential will be to generate relational rents though 

knowledge sharing”70, hvoraf kan udledes, at partnerspecifik absorptionskapacitet spiller en 

afgørende rolle for vidensdelingens effektivitet.  

Kontrahenterne skal være i stand til at observere og udnytte hinandens know-how. Kontrahenterne 

kan med fordel tidligt i samarbejdet introducere alle de samarbejdende personers funktioner og 

ekspertise, således alle i samarbejdet ved, hvem der ved hvad. Dette vil mindske parternes distance 

og gøre udvekslingen af strategisk information lettere. 

 

Den anden subproces vedrører incitamentet til at vidensdele og udveksle strategisk information med 

sin medkontrahent72. I denne subproces ligger bl.a. at parterne skal kunne se formålet med 

vidensdelingen. Dyer og Singh fremhæver, at transaktionsomkostningerne bliver lavere, jo mere 

effektiv vidensdelingen er, imellem parterne, fordi vidensdeling reducerer den asymmetriske 

information, der reducerer muligheden for at udvise opportunistisk adfærd og dette mindsker behovet 

for sikkerhedsforanstaltninger73, der skal sikre, at parterne ikke misbruger den delte information. 

Udvekslingen af information og know-how er essentiel for at skabe et informationsgrundlag mellem 

parterne, der i bedste fald skaber nye forretningsmæssige muligheder for både Kunden og 

Leverandøren. Den effektive vidensdeling kan sikres igennem en fælles kommunikationsplan, der 

anvendes som et strategisk redskab, der skaber incitament til at bidrage til det gode samarbejde og 

øge sin performance for derved at øge sandsynligheden for et vellykket projekt. 

 

K03-kontrakten indeholder en række bestemmelser, hvis indirekte formål synes at understøtte 

vidensdelingen, men indeholder ingen eksplicitte bestemmelser, herunder fx en gensidig 

kommunikationspligt, der forpligter parterne til vidensdeling. Det følger af K03-kontrakten afsnit 

10.1, at ”Kunden har et medansvar for Projektets gennemførelse, og Kunden er forpligtet til at deltage 

 
69 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 665-666.  
70 Jf. Ibid. s. 666. 
72 ”Incentives to encourage transparency and discourage free riding”, jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The 
relational view: Cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage. Academy of Management 
Review, 23, 660-679, s. 666. 
73 Benævnes af Dyer og Singh som ”safeguards”. Sikkerhedsforanstaltning er min egen oversættelse. 
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aktivt i projektet som forudsat i den agile metode …” Videre følger det af punkt 10.2 at ”… skal 

Kunden afsætte den fornødne tid og dedikere nødvendige medarbejderressourcer på alle relevante 

niveauer …”. Det erkendes således i kontrakten, at en succesfuld udvikling ofte kræver begge parters 

involvering. Af denne bestemmelse kan udledes, at Kunden og leverandøren har erkendt, at det 

kræver begge parters involvering. Det kan være svært for Leverandøren at håndtere en situation, hvor 

Kunden ikke medvirker i det omfang, det er påkrævet. Leverandøren vil her ofte være henvist til at 

løse opgaver selv efter bedste evne, hvilket kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for løsningen og 

Kundens forretning. Det må dog antages, at Kunden har en betydelig interesse i et deltage 

konstruktivt, da den endelige forretningsmæssige værdi for Kunden af slutresultatet i høj grad 

afhænger af kvaliteten i Kundens egne bidrag. Kundens egen indsats har således væsentlig betydning 

for Kundens udnytte af Leverandørens ressourceforbrug. Manglende medspil fra Kunden vil i praksis 

indebærer en reduceret opfyldelsesgrad af de øvrige krav og en ringere værdi for Kunden af de 

opfyldte absolutte krav. Det følger af K03-kontraktens punkt 10.4, at ”Leverandøren skal løbende 

påse, at Kunden deltager i Projektet som aftalt…  Leverandøren skal straks give skriftligt besked til 

Kunden, såfremt Kunden ikke deltager i Projektets gennemførelse som aftalt […]”.  Der påhviler 

således Leverandøren en pligt til at gøre opmærksom på, at Kunden ikke overholder sine forpligtelser 

og som følge heraf kan forudse at der indtræder en risiko for forsinkelse i relation til Kundens 

manglende deltagelse.   

 

Ved skabelse af et unikt fællesskabsorienteret samarbejde, hvor unik og komplementær viden deles 

med henblik på at skabe et svært substituerbart produkt i markedet, vil Kunden og Leverandøren 

kunne effektivisere IT-udviklingssystemet, herunder videreudvikle den eksisterede viden, skabe nye 

idéer og opnå bredere erfaring. 

 

2.4 Komplementære ressourcer 
Den tredje kumulative betingelse angår komplementære ressourcer, hvorved forstås at Kunden og 

Leverandøren er i stand til at udnytte hinandens ressourcer74. Dyer og Singh definerer komple-

mentære ressourcer, som ”endowments as distinctive resources of alliance partners that collectively 

 
74 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 666. 
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generate greater rents than the sum of those obtained from the individual endowments of each 

partner”75. 

I IT-samarbejdet baseret på K03-kontrakten er der er behov for at anvende komplementære 

ressourcer, som den enkelte part ikke selv besidder. I IT-samarbejdet vil de centrale komplementære 

ressourcer typisk bestå i humane aktiver. Denne terminologi er som nævnt hentet i 

transaktionsomkostningsteorien og er velegnet til at illustrere, hvilke centrale komplementære 

ressourcer, der skal indgå for at udøve strategisk kontrahering. De humane aktiver komplementære 

ressourcer består i, at de deltagende parter, herunder IT-udviklere, projektledere m.fl., der 

repræsenterer hhv. Kunden og Leverandøren, har forskellige fagligheder, erfaring, overblik og 

vidensdybde mv, som kan udveksles igennem IT-samarbejdet med henblik på at realisere formålet 

med samarbejdet, nemlig dels at udvikle et nyt IT-software og dels at opnå relationsrente.  

 

Til identifikation af de komplementære ressourcer vurderes ressourcernes synergi-sensitivitet. Ved 

synergi-sensitivitet forstås graden i hvilken grad, de specifikke ressourcer fra en part kan bidrage til 

at realisere synergieffekter i kombination med ressourcer fra den anden part. Det vil sige, at jo flere 

synergi-sensitive ressourcer, jo mere værdifulde, sjældne og vanskelige vil de være at efterligne76.   

Dyer og Singh inddeler identificeringen af komplementære ressourcer hos medkontrahenten i tre 

områder:  

1. Tidligere partnerskabsoplevelser 

2. Intern søgning og evalueringsekspertise 

3. Evnen til at opsøge og indhente information om potentielle partnere77. 

 
Tidligere partnerskabsoplevelser vedrører kontraktpartens erfaring med at indgå i et strategisk 

samarbejde. En erfaren kontraktpart vil i højere grad vide, hvilken organisering der fører til 

værdiskabelse. I IT-udviklingssamarbejdet vil dette handle om, hvorvidt Kunden og Leverandøren 

har erfaring med den agile projektmetode. 

Intern søgning og evalueringsekspertise referer til virksomhedens investeringer i det at foretage en 

intern analyse og evaluering for at klarlægge egne ressourcebehov. Kunden bør således nedsætte en 

arbejdsgruppe, der har til formål at identificere, hvilke kritiske opgaver, Leverandøren skal varetage. 

 
75 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 667.  
76 Jf. Ibid., s. 667. 
77 Jf. Ibid., s. 667-668.  



KAPITEL 2: DET STRATEGISKE SAMARBEJDE OG K03-KONTRAKTEN 
 

Side 28 af 86 
 

Når ressourcebehovet er identificeret, vil informationssøgningen omkring en potentiel 

samarbejdspartner kunne specificeres for derigennem at finde den ideelle samarbejdspartner. Det 

specielle for IT-udviklingsprojektet er at det vil være underlagt udbudsreglerne og derfor vil Kunden 

ikke være fri til selv at vælge samarbejdspartner. Dog bør Kunden alligevel gøre sig disse tanker ex 

ante, således Kunden sikrer sig, at der reelt er behov for et samarbejde med Leverandøren og 

yderligere kan Kunden lade disse overvejelser være en del af kravene i udbudsmaterialet, således det 

strategiske fit alligevel i størst mulig grad opnås.  

Heraf kan afledes, at betingelsen om komplementære ressourcer angår screening-processen ex ante, 

hvis formål er at finde en kontraktpart med strategisk fit. De nævnte processer forudsætter en 

indledende allokering af transaktionsomkostninger og vil henføres under kontraktomkostninger. 

Transaktionsomkostningerne er således ikke direkte knyttet til selve kontrakten, men udgør en 

væsentlig forudsætning for Kunden i bestræbelsen på at opnå relationsrente. Når den rigtige 

Leverandør er fundet, er det vigtigt, at både Leverandøren og Kunden er i stand til at udnytte 

hinandens komplementære ressourcer. 

 

Betingelsen om komplementære ressourcer angår screeningsprocessen ex ante. Dog forsvinder 

vigtigheden af de komplementære ressourcer ikke efter kontraktindgåelse. Her er det som nævnt 

vigtigt, at Kunden og Leverandøren i fællesskab indleder effektive processer for vidensdeling i 

henhold til at sikre, at parterne opnår det fulde udbytte af hinandens komplementære ressourcer. Fordi 

denne betingelse gør sig direkte gældende ex ante kontraktindgåelse indeholder K03-kontrakten 

følgeligt ingen bestemmelser, der støtter denne betingelse.   

 

2.5  En effektiv styringsform og sikkerhedsforanstaltninger 
Den fjerde og sidste betingelse, som Dyer og Singh opstiller omhandler valget af en effektiv 

styreform. Styreformen for Leverandøren og Kunden er K03-kontrakten.  

Dyer og Singh associerer en effektiv styringsform med parternes håndtering af konflikter og opstiller 

i forbindelse hermed sikkerhedsforanstaltninger, der kan medvirke til en effektiv styringsform, 

herunder bestemmelser om tredjepartshåndhævelse, igennem domstolsprøvelse, og de selv-

håndhævende bestemmelser baseret på tillid78. De førstnævnte referer til den retstilstand, som i 

tilfælde af tvivl vil kunne udledes af tredjepart, fx voldgift eller domstolene. Tredjepartshåndhævelse 

 
78 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 669.  
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indebærer lavere transaktionsomkostninger ex ante sammenholdt med de selvhåndhævende 

bestemmelser, da der i kontraktgrundlaget ikke skal formuleres en løsningsprocedure. I tilfælde af 

konflikt vil en part kunne påberåbe konflikten afgjort af den aftalte retsinstans og det er selvsagt ikke 

virke fremmende for tillidsforholdet eller det gode samarbejde. Herudover vil tredjepartshåndhævelse 

være svært at benytte sig af, når nogle forhold er uverificerbare for retsinstansen, men observerbare 

for medkontrahenten79, fordi nogle kontraktbestemmelser er så vage, at overtrædelser heraf reelt ikke 

kan håndhæves ved en retsinstans, men stadigvæk have stor påvirkning på kontraktforholdet.    

Selvhåndhævende bestemmelser kan anvendes, hvor kontrakten benyttes som styringsværktøj og 

parterne i fællesskab forventes at kunne løse en konflikt. Dette vil medføre mindre friktion og større 

sandsynlighed for samarbejdets forsættelse. Transaktionsomkostningerne er højere i kontrakt-

konciperingsfasen, da der skal vedtages løsningsprocedurer imellem Kunden og Leverandøren. 

Derudover bør Kunden og Leverandøren indskrive sikkerhedsforanstaltninger i kontrakten, 

hvorigennem parterne forpligter sig til relationen. Der sondres imellem formelle og uformelle 

sikkerhedsforanstaltninger80.  

 

Formålet med formelle sikkerhedsforanstaltninger er at begrænse opportunistisk adfærd. Det kan bl.a. 

være bestemmelser om krav vedrørende relationsspecifikke investeringer. Derved opstår et gensidigt 

incitament til at investere i samarbejdet og samtidigt mindskes risikoen for en samarbejd-

sødelæggende opportunistisk adfærd. Formelle sikkerhedsforanstaltninger omfatter ligeledes en 

forpligtelse til at foretage symmetriske relationsspecifikke investeringer, hvorved parterne gensidigt 

har mulighed for at eksponere modpartens relationsspecifikke investeringer81. Udfordringer heri er, 

at det i et IT-udviklingssamarbejde kan være svært ex ante at fastslå værdien af den 

relationsspecifikke investeringer ex ante i forhold til værdien af investeringerne ex post. Således kan 

der opstå en situation, hvor den ene parts investeringer viser sig at have en langt lavere værdi end 

antaget ex ante.  

En anden formel mulighed for at mindske opportunistisk adfærd kan være at mindske parternes 

adgang til at kræve ændringer i aftalen senere i kontraktens løbetid. Hvis det ikke er muligt at ændre 

aftalen, vil det formentlig eliminere muligheden for, at den opportunistiske part misbruger adgangen 

 
79 Jf. Lando, Henrik (2011) ” "How to Allocate Risk in a Large Construction Project: A theoretical framework applied to 
central contract terms”, forthcoming book, 78 pages, s. 19-20.  
80 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 669. 
81 Jf. Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism. Firms, markets and relational contracting, 
New York: Free Press, s. 178.  
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til at tilegne sig en større andel af værdien af samarbejdet. Denne løsning synes dog ikke optimal i 

det  længerevarende strategisk kontraktforhold, idet alternativet til genforhandling formentlig vil være 

ophør af samarbejdet. Genforhandling behandles uddybende i afhandlingens kapitel 6.  

Parterne kan ligeledes udvise credible commitment igennem økonomiske garantier, der skal sikre et 

langvarigt samarbejde82. Disse synes at være i mere overensstemmelse med ønsket om et strategisk 

og langvarigt kontraktforhold. 

 

Bestemmelserne kan udformes på forskellige måder, men nogle af de klassiske bestemmelser, som 

på en troværdig måde kan opbygge tillid i samarbejde og dermed mindske risikoen for opportunistisk 

adfærd være f.eks. vil en lang kontraktperiode, en lang opsigelsesfrist eller aftale om godtgørelse ved 

ophør.  

K03-kontrakten indeholder en udtrædelsesadgang for Kunden mod betaling. Af K03-kontraktens 

punkt 34.1 følger ”Kunden kan på hvilket som helst tidspunkt med et skriftligt varsel på mindst 20 

arbejdsdage ved opsigelse vælge helt eller delvist at udtræde af kontrakten med virkning for 

fremtidige leverancer”. Denne udtrædelsesadgang er et element i princippet om ”Fast to Failure”, der 

grundlæggende skal sikre at et mislykket IT-udviklingsprojekt kan bringes til ophør så hurtigt som 

muligt og ikke først efter et langvarigt forløb, hvor begge parter har lagt betydelige ressourcer og 

dermed og økonomi i projektet83. Fra Kundens perspektiv har en sådan udtrædelsesadgang flere 

fordele, herunder at opsigelse i modsætning til ophævelse kan forhindre en tvist og leverandørens 

erstatningskrav for positiv opfyldelsesinteresse i tilfælde af påstået uberettiget ophævelse begrænses. 

I kontraktens nuværende form gælder udtrædelsesadgangen kun for Kunden, hvilket medfører en 

betydelig risiko for Leverandøren. I praksis kan denne udtrædelsesadgang medfører, at Kunden 

udnytter Leverandørens (måske store) relationsspecifikke investeringer. Dette kan udnyttes ved, at 

Kunden igennem en udtrædelsesadgang har en troværdig trussel mod Leverandøren, idet det for 

Leverandøren ikke er ønskeligt at samarbejdet ophører, særligt ikke efter at have foretaget 

relationsspecifikke investeringer og denne trussel medfører en større forhandlingskraft, der kan 

misbruges til at opstille store krav til leverandøren.  

Udtrædelsesadgangen vil formentlig kun have en tidsbegrænset status som troværdig trussel. Dette 

skyldes dels, at opsigelse senere i kontraktrelationen vil medføre betydeligt ekstraomkostningerne for 

Kunden, fordi det af samme afsnit følger ”For udtræden betaler Kunden et vederlag til 

 
82 Weiss, Allen & Kurland, Nancy (1997). Holding Distribution Channel Relationships Together: The Role of 
Transaction-Specific Assets and Length of Prior Relationship. Organization Science, 8, 612-623, s. 613. 
83 Jf. K03-kontraktens vejledning, pkt. 5.12.  
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Leverandøren.” samt dels at udtrædelse vil medføre ekstraomkostninger for Kunden til at finde en ny 

leverandør. Dette ved Leverandøren. For at vederlaget for udtrædelse skal have en egentlig betydning 

for at nedbringe den risiko, som påhviler Leverandøren som følge af udtrædelsesadgangen, bør denne 

afspejle Leverandørens ekstra omkostning ved at bære denne risiko. Denne omkostning kan ex ante 

kontraktindgåelse være svært at værdiansætte, fordi især basere sig på Leverandørens risikoprofil, 

der på dette tidspunkt er ukendt for Kunden. Dette vederlag vil således alt andet lige baseres på et 

skøn. 

 

Modsætningen til en udtrædelsesadgang vil være uopsigelighed, der vil være en af de stærkeste 

credible commitments, som Kunden ville kunne give Leverandøren om et længerevarende og 

tillidsfuldt samarbejde, hvilket vil kunne give Leverandøren de rette incitamenter til at investere 

aktivspecifikt. Men en bestemmelse om uopsigelighed vil også kunne medføre, at Leverandøren ikke 

har de optimale incitamenter til at præstere en højere indsats, end hvad der er højest nødvendigt ifølge 

kontrakten84. Uopsigelighed kan derfor ende med at være en meget byrdefuld garanti for Kunden, 

som vil være bundet af Leverandøren, også selvom Leverandøren levere en lav indsats. Hvis 

Leverandøren udviser opportunistisk adfærd og leverer en lav indsats, vil dennes omdømme eventuelt 

skades som følge heraf, hvilket taler imod at levere en lav indsats. Uopsigelighed er en meget 

ufleksibel forpligtelse, som potentielt kan medføre en trussel om modsatrettede hold-ups, da 

Leverandøren, efter at Kunden har anmodet om en ændring i medfør af kontrakten, vil kun kræve en 

større betaling herfor, når Leverandøren ved, at Kunden ikke kan opsige samarbejdet i kontraktens 

løbetid, medmindre kontrakten misligholdes. Uopsigelig er således ikke en optimal 

beskyttelsesforanstaltning og parterne bør i stedet overveje at aftale en lang opsigelsesfrist på 

eksempelvis 12 måneder, som alt andet lige må antages at være længere end et rimeligt varsel, som 

baggrundsretten foreskriver. Dette vil give parterne det rette incitament til at foretage aktivspecifikke 

investeringer samtidig med, at begrænse risikoen for hold-up. 

 

Uformelle sikkerhedsforanstaltninger eksisterer i kontraktforhold, der er baseret på en gensidig tillid, 

kan bl.a. opbygges igennem vidensdeling. De uformelle sikkerhedsforanstaltninger har til formål at 

sikre, at parterne føler sig mere trygge, da de giver hinanden en garanti for, at deres økonomiske 

investeringer rent faktisk fører til hensigten, og derved udvikles der over tid tillid og troværdighed i 

 
84 Idet der ellers vil være tale om misligholdelse og i tilfælde af væsentlig misligholdelse, ville Kunden være berettiget til 
at ophæve samarbejde og kræve erstatning, hvilket ikke er ønskeligt i det strategiske samarbejde.   
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IT-udviklingssamarbejdet. Ifølge teorien om relationsrente er de uformelle 

sikkerhedsforanstaltninger mere effektive og mindst omkostningsfulde i forhold til formelle 

sikkerhedsforanstaltninger i forhold til at sikre mulighed for relationsrente. Dette uddybes i 

afhandlingens afsnit 2.6. Dette skyldes, at goodwill og tillid mindsker transaktionsomkostningerne, 

der i vedrører forhandling og overvågning. Fordelen vil selvhåndhævelse er, at udfordringer sjældent 

vil udvikle sig til tvister, fordi parterne når at løse dem inden. 

 

I K03-kontrakten baserer konfliktløsningen på en hybrid mellem uformelle og formelle 

sikkerhedsforanstaltninger. Af K03-kontraktens afsnit 37.3.1 følger, at ”Såfremt der opstår en 

uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne med en positiv, 

samarbejdede og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger”. Dette er et udtryk for en uformel 

sikkerhedsforanstaltning, idet denne mulighed baserer sig på tillid mellem Kunden og Leverandøren. 

Videre følger af K03-kontraktens afsnit 37.3.2, at ”Hvis der ikke opnås enighed i konflikt-

løsningsorganet og der er uenighed om fortolkningen af Kontraktens bestemmelser, kan hver Part 

anmode en uafhængig tredjepart om at afgive en vejledende udtalelse om spørgsmålet” Herefter 

følger af afsnit 37.3.3, at ”Hvis der ikke opnås enighed i konfliktløsningsorganet, skal tvisten på 

begæring fra en Part søges løst ved mediation […]. Hvis Parterne ikke inden 5 Arbejdsdage.” Her 

fastsættes således en begrænset tidsfrist. Dette er en fordel, så konflikten ikke trækkes i langdrag. 

Afslutningsvist følger af K03-kontraktens afsnit 37.3.4, at ”Hvis enighed ikke kan opnås, kan hver af 

Parterne indbringe tvisten til endelig afgørelse ved voldgift”. Det fremgår ikke eksplicit, hvorvidt 

disse konflikttrin skal følges i en bestemt rækkefølge. Der lægges nærmere op til, at såfremt der ikke 

opstår enighed i konfliktløsningsorganet, så kan der vælges mellem de næste konflikt-

løsningsmuligheder. Det har ikke været muligt at finde svar på dette spørgsmål og derfor antages, at 

Parterne som udgangspunkt har mulighed for at vælge, hvorvidt konflikten skal løses ved inddragelse 

af en mediator eller direkte ved voldgiftsretten.  

 

2.6 Transaktionsomkostninger i forbindelse med etablering af samarbejdet 
Afhandlingen har fokus på at udvikle IT-udviklingskontrakten mod at være mere proaktiv, således 

kontraktforholdet mellem parterne får karakter af at være et strategisk partnerskab igennem udøvelse 

af Dyer og Singhs kumulative betingelser. Hertil kræves, at parterne foretager investeringer i de 

økonomiske bindinger, hvilket medfører en stigning i transaktionsomkostninger i forhold til den 

konventionelle kontrakt. Dette skyldes, at parterne igennem investeringer i sikkerheds-
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foranstaltninger skal beskytte de økonomiske bindinger mod opportunistisk adfærd, herunder truslen 

om hold-up. I Jeffrey Dyer´s artikel ”Effective interfirm collaboration: How firms minimize 

transaction costs and maximize transaction value”85 undersøges forholdet mellem aktivspecificitet 

og transaktionsomkostninger med udgangspunkt i bilindustrien. Her fandtes, at Toyota og Nissan 

havde højere aktivspecificitet, men deres transaktionsomkostningerne var lavere sammenlignet med 

GM, Chrysler og Ford. Dyer forklarer dette på baggrund af interviews af flere ansatte i både Toyota 

og Nissan. Dyer gør gældende, at de markant lavere transaktionsomkostninger skyldes, at der sker en 

udvidet interorganisatorisk vidensdeling. Denne udvidede vidensdeling reducerer den asymmetriske 

information. Dette bevirker at samarbejdet i mindre grad skal styres af formelle sikkerhedsfor-

anstaltninger, fordi der er en højere grad af tillid mellem parterne. Dyer argumenterer for, at tillid 

som sikkerhedsforanstaltning, er effektiv i en endelig lang tidshorisont. 

 

I det følgende afsnit analyseres transaktionsomkostningerne, der er forbundet med at investere i de 

fire kumulative betingelser, som Dyer og Singh opstiller med henblik på at opnå relationsrente. 

 

2.6.1 Investeringer i relationsspecifikke investeringer 
På grund af usikkerhed og begrænset rationalitet har Kunden og Leverandøren ex ante 

kontraktindgåelse ikke mulighed for kende det optimale niveau af relationsspecifikke investeringer86. 

En høj grad af vidensdeling og tillid resulterer i et større niveau af relationsspecifikke investeringer, 

fordi parterne opdager og etablere nye processer igennem specialiserede investeringer. Niveauet af 

de relationsspecifikke investeringer afhænger i høj grad af Kunden og Leverandørens valg af 

sikkerhedsforanstaltninger. Symmetriske relationsspecifikke investeringer fungerer som et 

økonomisk rationale for et samarbejdende, længerevarende forhold, fordi symmetriske relations-

specifikke investeringer fungerer som gidselsituation, hvor Kunden og tage Leverandørens 

investeringer som sikkerhed for sin egen investering og omvendt. Transaktionsomkostningerne stiger 

i takt med de relationsspecifikke investeringer, men når der er skabt et tillidsfuldt samarbejde imellem 

parterne, vil disse investeringer fungere som et signal om credible commitment og disse vil således 

være selvforstærkende. 

 
85 Dyer, Jeffrey (1997). Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize 
transaction value, Strategic Management Journal, 18, 535-556.  
86 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 549-550.  
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Figur 3 viser sammenhængen mellem investeringer i aktivspecificitet og transaktions-omkostninger, 

når sikkerhedsforanstaltningerne baseres sig på tillid og credible commitment. Kurven knækker, når 

der er etableret det nødvendige niveau af tillid og de relationsspecifikke investeringer er foretaget og 

investeringerne vil i sig selv fungere som et signal om credible commitment. Yderligere viser kurven, 

at transaktionsomkostningerne herefter falder i takt med at der foretages yderligere aktivspecifikke 

investeringer. 

  

Figur 3: Forholdet mellem relationsspecifikke investeringer og transaktionsomkostninger87.  

 
2.6.2 Effektiv vidensdeling 
Den effektive vidensdeling kan reducere den asymmetriske information i sådan en grad, at der 

tilnærmes perfekt information imellem parterne. Asymmetrisk information er en nødvendighed for at 

handle opportunistisk88. Dette medfører et fald i parternes mulighed for at handle opportunistisk ved 

fx at skjule relevant information. En effektiv og stor vidensdeling vil give parterne en stor indsigt i 

hinandens forretninger og Kunden kan let finde ud af, hvorvidt Leverandørens omkostninger er høje 

eller lave. Ydermere vil vidensdelingsprocessens omkostninger over tid falde, idet der imellem 

parterne opstår et fælles sprog og en know-how om hinandens processer og ressourcer. Vidensdelings-

omkostningerne vil i begyndelsen af samarbejdet være høje, men vil over tid nærme sig en konstant 

lav omkostning. Dette medfører, at Kunden uagtet sin udtrædelsesmulighed efter K03-kontrakten har 

mindre incitament til at forlade samarbejdet.     

  

 
87 Jf. Dyer, Jeffrey (1997). Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize 
transaction value, Strategic Management Journal, 18, 535-556, s. 551.  
88 Jf. Ibid., s. 549.  
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2.6.3 Valget af sikkerhedsforanstaltninger 
Tillid og goodwill vil som sikkerhedsforanstaltninger antages at have en højere etablerings-

omkostning end de formelle sikkerhedsforanstaltninger, men vil have en faldende vedligeholdelses-

omkostning over længere tid89. Tillid fungerer som en selvhåndhævende mekanisme, der i teorien 

kan fungere som sikkerhedsforanstaltning mod opportunistisk adfærd i uendelig tid. Modsætningsvist 

kan sluttes at formelle sikkerhedsforanstaltninger kun kontrollere opportunisme i en begrænset 

tidsperiode, nemlig i kontraktens løbetid. Ved kontraktens udløb må parterne igen finde en løsning 

på at håndtere risikoen for opportunistisk adfærd og vil igen skulle bruge omkostninger i forbindelse 

hermed.   

Brugen af selvhåndhævende sikkerhedsforanstaltninger i længerevarende kontrakter medfører lavere 

søge-, kontrakt-, overvågning- og håndhævelsesomkostninger, hvilket på lang sigt samlet må antages 

at medføre lavere transaktionsomkostninger90. Dette skyldes, at disse transaktionsomkostninger 

opvejes med, at Kunden i kortere kontraktforhold skal bruge betydelige søge- og kontrakt-

konciperingsomkostninger hver gang en ny Leverandør udvælges. 

 

2.7 Sammenfatning 
Dyer og Singh argumenterer for, at jo flere relationsspecifikke omkostninger, der foretages i et 

strategisk samarbejde, jo større er muligheden for at opnå relationsrente. K03-kontrakten indeholder 

ikke bestemmelser, der forpligter hverken Kunden eller Leverandøren til at foretage 

relationsspecifikke investeringer. De relationsspecifikke investeringer medfører, at der opstår 

økonomiske bindinger mellem Leverandøren og Kunde og de bliver således afhængige af hinanden. 

I forbindelse med disse investeringer stiger transaktionsomkostningerne igennem etablering af 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal modvirke opportunistisk adfærd og hold-up. 

Sikkerhedsforanstaltningerne kan enten foretages som formelle eller uformelle foranstaltninger. 

Valget af de forskellige typer af sikkerhedsforanstaltninger har forskellig ex ante omkostning og 

resulterer i forskellige transaktionsomkostninger over forskellige tidshorisonter91. Derfor har valget 

af effektive sikkerhedsforanstaltninger stor indflydelse på de samlede omkostninger i transaktionen 

og det er nødvendigt at se transaktionsomkostningerne i et sammenhængende perspektiv fremfor at 

definere omkostningerne som enten ex ante eller ex post omkostninger. Transaktionsomkostningerne 

 
89 Denne påstand er svær at verificere i praksis, men vil antages i denne afhandling. 
90 Jf. Dyer, Jeffrey (1997). Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize 
transaction value, Strategic Management Journal, 18, 535-556, s. 549.  
91 Jf. Ibid., s. 537. 



KAPITEL 2: DET STRATEGISKE SAMARBEJDE OG K03-KONTRAKTEN 
 

Side 36 af 86 
 

ex post i tilfælde af, at sikkerhedsforanstaltningerne baseres sig på tillid og credible commitment. 

Dyer argumenterer for, at de relationsspecifikke investeringer vil fungere som credible commitment 

og at jo flere investeringer, der løbende foretages, jo mere credible commitment udvises. På denne 

måde virker relationsspecifikke investeringer selvforstærkende. 

Dyer og Singh argumenterer ligeledes for, at parterne igennem effektiv vidensdeling kan minimere 

informationsasymmetrien og derved mindske risikoen for opportunistisk adfærd. Når parterne 

tilnærmelsesvist har fuld information om hinanden, så vil parterne ikke kunne udnytte den andens 

investeringer eller viden, fordi denne part er vidende om, at den anden part kan gøre det samme. På 

den måde opstår en gidselsituation og det vil ikke gavne nogen af parterne at bryde samarbejdet. 

Investeringer i de fire kumulative betingelser vil føre til et samarbejdet er mere værdifuldt end det 

andet bedste valg af samarbejdspartner og der er således grundlag for at opnå relationsrente. 

Dyer argumenterer for, at transaktionsomkostningerne forbundet med at udvikle et strategisk 

samarbejde i takt med at der foretages relationsspecifikke investeringer, men at kurven vil knække, 

når der opnås det nødvendige niveau af tillid og credible commitment. Således argumenterer Dyer 

for, at transaktionsomkostningerne ikke nødvendigvis stiger progressivt med de relationsspecifikke 

investeringer.  

 

På baggrund af en analyse af udvalgte og relevante bestemmelser i K03-kontrakten kan det 

sammenfattes, at K03-kontrakten i dens nuværende udformning ikke indeholder bestemmelser, der 

indeholder de nødvendige mekanismer til at sikre opfyldelse af de kumulative betingelser. Derfor er 

der et behov for, at K03-kontrakten suppleres med bestemmelser med henblik på at muliggøre 

opnåelse af relationsrente i K03-kontrakten. 
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3 KAPITEL 3 

EFTERFØLGENDE ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER 
 
3.1 Introduktion 
Dyer og Singhs teori om relationsrente forholder sig ikke til indtrædelse af efterfølgende ændrede 

omstændigheder og er således ikke belyst i kapitel 2. Jeg antager i denne afhandling, at efterfølgende 

ændrede omstændigheder er uundgåeligt dels på baggrund af K03-kontraktens varighed og dels på 

grund af kontraktgenstandens kompleksitet. Muligheden for indtrædelse af efterfølgende ændrede 

omstændigheder kan potentielt være skadende for samarbejdet og medføre, at Kunden og 

Leverandøren underinvesterer i kontraktrelationen og dermed umuliggøres opnåelse af relationsrente.  

Afhandlingens problemformulering har særligt fokus på efterfølgende ændrede omstændigheder og 

derfor introducerer jeg dette begreb i følgende kapitel. Det er nødvendigt at introducere og afdække 

grænserne for dette begreb, da dette har betydning for, hvordan eventuelle bestemmelser, der skal 

regulere efterfølgende ændrede omstændigheder, bør udformes.  

Indledningsvist introduceres teorien om den inkomplette kontrakt. Teorien om den inkomplette er 

relevant at inddrage, fordi den kan forklare, hvorfor K03-kontrakten uanset Kundens og 

Leverandørens vilje ikke er komplet. Herefter afdækkes efterfølgende ændrede omstændigheder som 

begreb. Grænserne for dette begreb vil være gennemgående for hele afhandlingen. Afslutningsvist 

analyseres reguleringen af efterfølgende ændrede omstændigheder i K03-kontrakten.  

 

3.2 Den inkomplette kontrakt  
For at forstå den inkomplette kontrakt, defineres først og fremmest den komplette kontrakt. Den 

komplette kontrakt vil indeholde alle observerbare variable. Alle observerbar variable forudsættes at 

kunne kontraheres og dermed indgå i kontrakten. Håndhævelsen af den komplette kontrakt er 

fuldstændig og perfekt, fordi den fulde observerbarhed medfører fuld verificerbarhed. Ved 

konciperigen af den komplette kontrakt er nøgleantagelsen, at parterne er fuldstændigt rationelle. I 

teorien kan der spenderes uendelige transaktionsomkostningerne på at koncipere den komplette 

kontrakt. I praksis forholder det sig anderledes.  
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Først og fremmest forudsættes Kunden og Leverandøren at være begrænset rationelle. Herudover er 

en vis grad af asymmetrisk information omkring potentielle fremtidige situationer. Dette medfører, 

at det er umuligt at anticipere alle mulige eventualiteter, der måtte kunne påvirke kontraktens 

opfyldelse. Det er ganske enkelt ikke muligt at forudse alle fremtidige omstændigheder, der kan 

påvirke kontraktrelationen – positivt som negativt, og heller ikke hvor meget eller hvordan. Som følge 

af antagelsen om opportunisme vil fortolkningen af K03-kontraktens bestemmelser ligeledes være 

forskellig. At kontrakten er inkomplet, medfører en usikkerhed for Kunden og Leverandøren, fordi 

der kan opstå omstændigheder, der grundlæggende påvirker begge parters forventning til 

samarbejdet. Når K03-kontrakten ikke indeholder bestemmelser, der slet ikke regulerer efterfølgende 

ændrede omstændigheder, kan kontrakten anses for at være helt åben. Dette må alt andet lige medføre 

en større usikkerhed for parterne end hvis parterne i fællesskab træffer beslutning om at efterfølgende 

ændrede omstændigheder skal reguleres af K03-kontrakten. Herved reduceres denne usikkerhed. Ved 

at træffe beslutning om, at K03-kontrakten skal regulere efterfølgende ændrede omstændigheder kan 

kontrakten anvendes som et proaktivt styringsinstrument, hvorved udgangspunktet om den 

inkomplette kontrakt bliver udnyttet effektivt.  

Det er vigtigt, at Leverandøren og Kunden ex ante kontraktindgåelses og i fællesskab udformer de 

respektive bestemmelser klart og tydeligt, så der ikke opstår fortolkningsvanskeligheder eller 

uenighed om anvendelsesområdet i tilfælde af at en efterfølgende ændret omstændighed måtte 

indtræffe og den relevante bestemmelse derved vil blive påberåbt ex post. Således spiller sproget en 

betydelig rolle92. Dette vil naturligt indebære større transaktionsomkostninger i kontraktforhandlings-

fasen, men kan være relations- og værdiskabende i den forstand, at konfliktløsningsomkostninger 

mindskes ex post.  

 

3.3 Efterfølgende ændrede omstændigheder 
I dette afsnit defineres efterfølgende ændrede omstændigheder som begreb. Denne definition og 

grænserne herfor anvendes i afhandlingens videre behandling af efterfølgende ændrede omstændig-

heder. Efterfølgende ændrede omstændigheder er ikke direkte omfattet af dansk materiel ret, men er 

omtalt i lex mercatoria, hvorfor der tages udgangspunkt heri. Det erindres, at lex mercatoria består 

 
92 Vigtigheden af den sproglige dimension behandles ikke uddybende i denne afhandling, men der henvises til artiklen 
Østergaard, Kim (2016). Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og letlæseligt sprog i 
Børge Dahl, Thomas Riis, & Jan Trazakowski (red.), Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, s. 557-570. København: 
Ex Tuto Publishing. der sætter stort fokus på vigtigheden af sprogbruget i forbrugerkontrakter. Denne tankegang kan med 
fordel også anvendes i konciperingen af K03-kontrakten lyset af, at flere ikke-jurister skal have glæde af kontrakten.   
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af en samling ikke-nationale retsregler. For at disse har retsvirkningen i kontraktforholdet skal disse 

indskrives aktivt i kontrakten. Med udgangspunkt i PECL afsnit 6:11193 kan udledes, at  efterfølgende 

ændrede omstændigheder indtræffer efter aftaleindgåelsestidspunktet. Derudover fremsættes det, at 

muligheden for den ændrede omstændighed på kontraktindgåelsestidspunktet er ukendt for parterne. 

Slutteligt gælder det, at den ændrede omstændighed ændrer ligevægten i kontrakten betydeligt.  

 

I denne definition sondres ikke mellem hvorvidt efterfølgende ændrede omstændigheder skal have 

eksogen eller eksogen karakter, hvorfor det sluttes, at efterfølgende ændrede omstændigheder både 

kan optræde som eksogen og endogen omstændighed. Sondringen mellem disse er betydelig, fordi 

eksempelvis definitionen og muligheden for hardship efter lex mercatorias indhold kun fokusere på 

eksogene efterfølgende ændrede omstændigheder, mens den mest betydelige trussel for IT-

udviklingssamarbejdet i K03-kontrakten må synes at have endogen karakter, idet samarbejdet og 

kontraktens opfyldelse i særlig høj grad er baseret på relationsspecifikke investeringer og 

humanspecificitet.  

I det følgende introduceres og defineres eksogene og endogene ændrede omstændigheder. 

 

3.3.1 Eksogene ændrede omstændigheder  
Ved eksogene ændrede omstændigheder forstås, omstændigheder, der ligger uden for Kundens og 

Leverandørens kontrolsfære. For eksogene faktorer gælder, at disse påvirkes af politiske, 

nationaløkonomiske eller andre lignende forhold, der hverken kan tilskrives Kunden eller 

Leverandøren. Således kan eksogene ændrede omstændigheder omfatte prisreguleringer på råvarer, 

valutaregulering osv. Fælles for disse er, at de er svære for Kunden og Leverandøren at påvirke, men 

at disse stadigvæk bør indgå som en del af den overvejelser ex ante kontraktindgåelse.  

Eksogene omstændigheder behandles i juraen under force majeure og i retspraksis. I retspraksis 

spiller eksogene forhold en særlig rolle i spørgsmålet om urimelighed efter AFTL §36, der behandles 

uddybende i afhandlingens afsnit 5.2 om hardship.  

Eksogene ændrede omstændigheder vil have en særlig indflydelse, når det gælder brugen af 

gevinstklausuler, idet man bedst kan forestille sig, at en gevinstmulighed opstår på grund af ændrede 

eksogene omstændigheder94.  

 
93 Den fulde version af PECL punkt 6.111 er vedlagt afhandlingen og kan findes i bilag 1.  
94 Se bl.a. UfR 2003.23 H (Tintin-dommen) og UfR 2012.3007 H (Pandora-dommen), der behandles dybdegående i 
afhandlingens afsnit 5.2.2.1 og   
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3.3.2 Endogene ændrede omstændigheder 
IT-udviklingssamarbejdet er i særlig høj grad baseret på de involverede parter i projektet, der besidder 

specialiseret viden og kompetencer. Med andre ord bygger projektets gennemførelse i høj grad på  

humanspecificitet og effektiv vidensdeling. Samarbejdet påvirkes direkte af kernemedarbejderne og 

deres kompetence, faglighed og know-how. Opfyldelsen af K03-kontrakten og udøvelsen af strategisk 

kontrahering vil derfor være følsom over for udsving, i form af fratrædelse, orlovsperioder og i sidste 

ende også strukturelle ændringer i virksomheden, der medfører ændringer i projektets kompetence-

sammensætning. De endogene omstændigheder kan således defineres som forhold, der påvirker 

kontraktens opfyldelse, indefra. 

Når Kunden og Leverandøren foretager aktivspecifikke investeringer i human aktivspecificitet i form 

af kernemedarbejdere, vil den endogene risici hovedsageligt omfatte risikoen for  hold-up men 

risikoen for kernemedarbejderes fratrædelse vil have en afgørende rolle.   

For K03-kontrakten, der antages at have en lang løbetid, synes de endogene ændrede omstændigheder 

at have særlig stor indflydelse. Særligt i de tilfælde, hvor de endogene ændrede omstændigheder 

medfører, at kontrakten bliver mere byrdefuld at opfylde for den ene part. I tilfælde af at en 

kernemedarbejder hos Leverandøren går på barselsorlov, vil Leverandøren være forpligtet til at 

erstatte denne medarbejders kompetencer og erfaring. Men hvad hvis Leverandøren ikke kan finde 

en sådan medarbejder? I det tilfælde, hvor Kunden besidder en medarbejder med disse kompetencer, 

vil det give økonomisk god mening at benytte sig heraf, for at sikre at projektet bliver gennemført til 

tiden, uanset at Leverandøren skal kompensere Kunden herfor.  

En gevinstklausul vil i praksis fungere med hensyn til endogene ændrede omstændigheder, såfremt 

at parterne i fællesskab udnytter deres kompetencer og den effektive vidensdeling til, at der opstår en 

mulighed, der ikke ex ante var forudset. 

 

3.4 Regulering af efterfølgende ændrede omstændigheder i K03-kontrakten  
K03-kontrakten indeholder ingen eksplicitte bestemmelser, der direkte regulerer hverken positive 

eller negative efterfølgende ændrede omstændigheder.  

Af K03-kontraktens afsnit 5.2.1 fremgår, at kontrahenterne foretager tilpasninger af de næste 

iterationer på baggrund af erfaringer fra eventuelle tidligere iterationer og indenfor de overordnede 

rammer af Leveranceplanen. Som følge heraf er muligheden for at tage højde for efterfølgende 
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ændrede omstændigheder meget begrænset i henhold til de enkelte iterationer, idet planlægningen 

heraf er begrænset til leveranceplanen, der som følge af antagelsen om begrænset rationalitet ligesom 

kontrakten antages at være inkomplet. Herudover gælder for Leverandøren en afhjælpningspligt 

vedrørende fejl både ved absolutte krav og øvrige krav, som ikke er bortfaldet, jf. afsnit 5.2.1.1, jf. 

afsnit 25.3.1. Hvorvidt dette er optimalt afhænger af, hvem har parterne der bærer denne risiko 

billigst. I udgangspunktet er rationalet bag, at Leverandøren har størst kendskab til produktet, hvilket 

taler for, at afhjælpningspligten skal pålægges Leverandøren. Uagtet at Leverandøren i 

planlægningen af næste iteration kan gennemtrumfe absolutte krav95 over øvrige krav og herigennem 

sikre opfyldelsen heraf, kan opstående fejl skyldes den offentlige ordregivers manglende 

samarbejdsvillighed, hvilket medfører at Leverandøren bærer en uforholdsmæssig stor del af ansvaret 

for kontraktens opfyldelse.    

Desuden findes der i K03-kontraktens afsnit 30 et meget bredt force majeure-begreb. Herefter kan 

”hverken leverandøren eller kunden anses for ansvarlig over for den anden Part for så vidt angår 

forhold, der ligger uden for Partens kontrol og som parten ikke ved Kontraktens underskrift 

henholdsvis en aftale om ændringer, burde have taget i betragtning”. Den offentlige ordregiver har 

hverken ret til erstatning eller godtgørelse som følge af force majeure, men har ret til at annullere 

kontrakten helt eller delvist, såfremt aftalt overtagelse overskrides med 60 arbejdsdage som følge 

heraf, jf. kontraktens afsnit 30, 7. pkt., hvorved Leverandøren i en række tilfælde vil være den 

økonomiske risikobærer for uforudsete omstændigheder. Hertil kommer den offentlige ordregivers 

ændringsret, jf. kontraktens afsnit 6.1.1, hvorefter den offentlige ordregiver kan indgive en 

ændringsanmodning. Kontrakten opstiller 2 former for ændringsanmodninger, herunder agile 

tilpasning og egentlige ændringer. Sondringen herimellem synes afgørende, idet agile tilpasninger 

der pr. definition ligger indenfor leverancens omfang, mens der ved egentlige ændringer indgås aftale 

om levering af yderligere ydelser96, jf. kontraktens afsnit 6.2.1 og afsnit 6.3.1.    

Håndteringen af uforudsigelige risici synes i min optik at være ubehandlet og rummer betydelig plads 

til forbedringer, fordi transaktionsomkostningerne forbundet hermed er høje97. Ingen kontrakter kan 

 
95 Ifølge K03-kontraktens juridiske vejledning er leverandøren forpligtet til at opfylde de absolutte krav, mens de øvrige  
96 Ifølge afsnit 6.3.1 fremgår, at det på kontraktindgåelsestidspunktet er det forudsat, at det fastlagte vederlag for den 
samlede Leverance kan ændres ved Egentlige Ændringer med op til […] %. Det er endvidere forudsat, at de aftalte 
leveringstidspunkter for Leverancen som følge heraf tilsvarende kan ændres med samlet op til […] Arbejdsdage. Heri 
ligger ikke en ret for Parterne til at kræve en Egentlig Ændring foretaget 
97 Der er transaktionsomkostninger forbundet med at indskrive klausuler om såvel forudsigelige som uforudsigelige risici. 
Det særlige ved de uforudsigelige risici er dog, at transaktionsomkostningerne ved at skulle indskrive disse i 
kontraktgrundlaget teoretisk kan være unedeligt høje, hvis formålet hermed er at opnå en komplet kontrakt. 
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på kontraktindgåelsestidspunktet anses for at være komplette, idet rationelle parter vil lade kontrakten 

stå åben i tilfælde af, at omkostningerne  ved en ex ante risikoallokering er højere end omkostningerne 

ved ex post at allokere det ændrede tab multipliceret med sandsynligheden for et sådant tab98. Hondius 

og Grigoleit anfører,”Renogotiation of the contract remains a viable ex post option to capture the 

benefits of the original contract whenever appropriate”. Det vil i praksis nærmest være umuligt for 

Kunden og Leverandøren at forudsige dels omkostningerne, der er forbundet med at allokere det 

ændrede tab og dels at forudsige sandsynligheden for tabet. At lade kontrakten stå fuldstændig åben 

på dette grundlag vil således udelukkende basere sig på en teoretisk beregning og vil i praksis 

formentlig have en meget lille anvendelighed. 

K03-kontrakten forholder sig fuldstændig tavst til positive efterfølgende ændrede omstændigheder, 

der kan komme til udtryk i en gevinstmulighed, som hverken Kunden og Leverandøren havde set 

komme. En sådan mulighed vil således i praksis ikke kunne gøres anvendelig efter kontrakten. Dog 

vil hverken Leverandøren eller Kunden modsætte sig at anvende en sådan mulighed, hvis den først 

er opstået, uanset at dette ikke fremgår eksplicit af kontrakten. Dog vil Kunden og Leverandøren ikke 

have mulighed for at benytte sig af en sådan mulighed og den anden part modsætter sig dette, idet 

denne ikke er forpligtet til dette, jf. K03-kontrakten. 

I et strategisk samarbejde, hvor det altovervejende fokus er at skabe merværdi giver det ingen mening 

at bruge op til endeligt mange transaktionsomkostninger på at skrive den komplette kontrakt, der 

tager højde for alle fremtidige efterfølgende ændrede omstændigheder. Kontrakten vil derfor som 

udgangspunkt være inkomplet og skal i tilfælde af tvivl udfyldes af baggrundsretten. I det følgende 

præsenteres den regulering, som Kunden og Leverandøren falder tilbage på. 

 

3.5 Sammenfatning 
Som følge af en antagelse om, at efterfølgende ændrede omstændigheder er uundgåeligt i langvarige 

kontraktforhold, herunder K03-kontrakten definerer jeg i dette kapitel efterfølgende ændrede 

omstændigheder. Denne definition vil blive anvendt i afhandlingens videre behandling herom. Som 

en konsekvens af Kunden og Leverandørens begrænsede rationalitet kan der i teorien afholdes 

 
98 Hondius, Ewoud, and Christoph Grigoleit, eds. (2011). Unexpected Circumstances in European Contract Law. The 
Common Core of European Private Law. Cambridge: Cambridge University Presss, s. 50-51 og Erling Eide og Endre 
Stavang (2008). Rettsøkonomi, Cappelen akademisk forlag, s. 349, om det rasjonelle kontraktshull. 
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uendeligt mange transaktionsomkostninger – uagtet at selv i dette tilfælde vil kontrakten ikke blive 

komplet. Dette giver ikke mening i strategisk kontrahering, hvor fokus er værdiskabelse.  

I nærværende kapitel blev fastslået, at efterfølgende ændrede omstændigheder kan vise sig som 

eksogene og endogene omstændigheder. Denne sondring er vigtigt, fordi eksogene ændrede 

omstændigheder kan opfanges af en force majeure-bestemmelse, men endogene ændrede 

omstændigheder synes at skulle reguleres for sig selv, for at være reguleret af kontraktgrundlaget.  

Ved en analyse af, hvordan K03-kontrakten forholder sig til efterfølgende ændrede omstændigheder 

kan konkluderes, at K03-kontrakten indeholder en meget bred force majeure-bestemmelse og denne 

vil i praksis skulle udfyldes af andre retskilder. Eksogene omstændigheder, der ikke opfanges af force 

majeure bestemmelsen samt endogene omstændigheder synes ikke at være reguleret af K03-

kontrakten. I det tilfælde, at Kunden og Leverandøren lader kontrakten stå åben med hensyn til 

ændrede omstændigheder vil baggrundsretten skulle anvendes til udfyldelse. Argumentet for at lade 

kontrakten stå åben vil være, at transaktionsomkostningerne ex ante vil være højere end de 

transaktionsomkostninger der ex post  at allokere det ændrede tab multipliceret med sandsynligheden 

for et sådan tab. I praksis vil det nærme sig en umulighed at beregne dette, hvorfor beslutningen om 

at lade kontrakten stå fuldstændig åben med hensyn til efterfølgende ændrede omstændigheder synes 

at basere sig på et meget teoretisk grundlag. 
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4 KAPITEL 4 

REGULERING AF EFTERFØLGENDE ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER I 
DANSK RET 
 
4.1 Introduktion  
I tilfælde af manglende regulering af efterfølgende ændrede eksogene eller endogene omstændigheder 

i K03-kontrakten vil reguleringen heraf som udgangspunkt hvile på baggrundsretten. I fraværet af lex 

specialis udgøres baggrundsretten af obligationsrettens almindelige del og  dens retsfigurer. Formålet 

med dette kapitel er at foretage en retsdogmatisk analyse af, hvordan efterfølgende ændrede 

omstændigheder reguleres af obligationsretten med henblik på at afdække parterne retsstilling som 

følge heraf. Dette kapitel behandler således efterfølgende ændrede omstændigheder, der som følge af 

at K03-kontrakten er inkomplet, ikke reguleres af kontrakt-grundlaget. 

Den retsdogmatiske analyse sondrer ikke imellem, hvorvidt kontrakten er blevet mere byrdefuld som 

følge af eksogene eller endogene ændrede omstændigheder, men skeles der til dansk retspraksis ses 

det oftere at være eksogene ændrede omstændigheder, der giver særligt anledning til konflikter99. 

 

4.2 Pacta sunt servanda - udgangspunktet i dansk ret  
En af juraens grundsætninger, at indgåede aftaler skal holdes, udtrykt igennem den romerretlige 

maksime Pacta Sunt Servanda, indeholdt i dansk ret i AFTL §1100, DL-5-1-1 og  DL 5-1-2101. 

Opfyldelse af aftalens skal ske efter dens indhold uden hensyntagen til om begivenheder, der 

indtræder efter aftaleindgåelse, griber radikalt ind i muligheden for at opfylde kontrakten. Pacta Sunt 

Servanda udtrykker et grundlæggende formueretligt (kontraktretligt) princip, hvis nærmere 

implementering beror på retsordenens mere detaljerede regler, f.eks. om de enkelte typer af 

skyldforhold. I de forskellige retssystemer findes forskellige retsmidler og håndhævelsesmuligheder, 

som sikrer, at det som udgangspunkt bedst kan betale sig at opfylde en indgået kontrakt. Løftegiver 

vil i tilfælde af ikke-opfyldelse, som udgangspunkt enten kunne tvinges til at opfylde kontrakten efter 

naturalopfyldelse eller betale erstatning op til positiv opfyldelsesinteresse. 

 
99 Se bl.a. UfR 2004.2518 V (Den lejede mark-dom) og UfR 2003.23 H (Tintin-dommen) , der behandles uddybende i 
afhandlingens afsnit 5.2.2.1 og  5.3.2.1.  
100 Lovbekendtgørelse nr. 193 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område  
101 Jf. Danske Lov nr. 11000 af 15/04/1683 som ændret ved lov nr. 383 af 22/05/1996, § 116, lov nr. 336 af 14/05/1992, 
§ 17, lov nr. 469 af 30/06/1993, § 3 og lov nr. 522 af 06/06/2007.  
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Pacta Sunt Servanda fører til, at indholdet i en kontrakt bør anses som statisk og uforanderligt. 

Domstolene skal i princippet give kontrakten de juridiske retsfølger, der følger heraf. Heraf afledes 

at muligheden for efterfølgende omstændigheder udelukkes. Efterfølgende omstændigheder skal i 

stedet vurderes med udgangspunkt i tidspunktet, hvor aftalen blev retligt bindende. Er kontrakten 

ukomplet vil domstolene dog kunne udfylde og fortolke kontrakten med retsfigurer fra 

obligationsrettens almindelige del og dermed modificerer princippets rigiditet.     

 
4.3 Den obligationsretlige regulering af efterfølgende ændrede omstændigheder  
Østergaard opstiller det, som han betegner som juridiske løftestænger, der kan påberåbes af en 

kontraktpart, der ønsker at blive helt eller delvist frigjort fra sine kontraktretlige forpligtelser, som 

følge af disse er blevet urimeligt byrdefulde efter indtrædelse efterfølgende ændrede omstændigheder. 

Disse løftestænger har hjemmel i obligationsrettens almindelige del og de dertilhørende 

grundsætninger, der primært omfatter generalklausulen i AFTL §36, der kan begrunde justering eller 

ophævelse af kontrakten som følge af urimelighed. Bestemmelsens karakter af at være at en 

generalklausul medfører, at denne primært er en opsamlende bestemmelse. Til forskel fra andre 

retssystemer reguleres ændrede omstændigheder ikke eksplicit af baggrundsretten. 

Udfyldningsbidragene vil således være forudsætningslæren, AFTL §36, KBL §24 om force majeure, 

loyalitetsforpligtelsen og den nyere retsfigur nærmest til at bære risikoen, hvis retsfølge er en hel 

eller delvis tilsidesættelse af kontraktens forpligtelser som følge af efterfølgende ændrede 

omstændigheder. 

I det følgende analyseres, hvordan baggrundsretten håndterer efterfølgende ændrede omstændigheder 

med fokus på Østergaards juridiske løftestænger. Afhandlingen behandler ikke fortolkningslæren, da 

denne synes at være mindre relevant i besvarelse af afhandlingens problemformulering.   

 
4.3.1 Forudsætningslæren 
Der er uafhængigt af  AFTL udviklet en række retsgrundsætninger, der udspringer af retspraksis og 

kan siges at være undtagelser til det grundlæggende princip om, at aftaler skal overholdes, pacta sunt 

servanda, herunder forudsætningslæren. Forudsætningslæren er en betegnelse for løftemodtagerens 

beslutningsgrundlag og dermed for bevidste eller ubevidste forventninger til den ydelse, som denne 

part har fået tilsagn til.   

Når man i dansk ret taler om forudsætningslæren, er det læren i den udformning, som i begyndelsen 

af 1900-tallet blev givet af Henry Ussing, der sigtes til. Ifølge denne lære bliver løftegiver ikke bundet 
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af sit løfte, hvis hans (urigtige eller bristede) forudsætning var bestemmende, kendelig og relevant på 

aftaleindgåelsestidspunktet. Opfyldelsen af disse betingelser diskuteres ikke nærmere i afhandlingen. 

 

En kontraktpart, eller løftegiver, der som følge af bristede forudsætninger er blevet bragt i en ugunstig 

situation i kontraktforholdet, kan ikke altid ændre på sin retsstilling efter kontraktens ordlyd, hvorfor 

denne part må inddrage andre retsfigurer for at blive løst fra sit løfte. Selvom det er muligt at opsige 

kontrakten med et passende varsel, så er det ikke altid en attraktiv løsning for løftegiver. Løftegiver 

kan have interesse i at blive løst fra sit løfte under henvisning til at forudsætningerne for løftet er 

svigtet. Dette kan ske under henvisning til enten at forholdene var anderledes ved løftets afgivelse, 

end løftegiveren regnede med eller fordi forholdene udviklede sig på en anden måde end han havde 

regnet med. Sidstnævnte betegnes bristede forudsætninger. Som undtagelse er det vigtigt at 

fremhæve, at forudsætningslæren ikke omfatter risikoen for egne forudsætninger, jf. UfR 2005.761 

S, hvor en investor, ikke efter det er gået galt, kan slippe ud af investeringsaftalen under henvisning 

til han havde forudsat, at det ville gå godt.  

 

I forudsætningslæren sondres mellem betingelser og forudsætninger. En betingelse vil være 

udtrykkeligt formuleret under forhandlingen, mens en forudsætning er noget, som i det væsentlige 

forbliver uudtalt og medkontrahenten kan således ikke direkte tvinges til at tage stilling til den 

konkrete forudsætning, hvorfor denne part ikke ubetinget skal respektere denne102.  Man sondrer 

yderligere mellem på den ene side de tilfælde, hvor løftet er afgivet af fejlagtige eller urigtige 

forudsætninger og på den anden side tilfælde, hvor forudsætningerne for løftet senere brister. 

Vildfarelse i forbindelse med kontraktindgåelse vil kvalificeres som urigtige forudsætninger, hvor en 

senere udvikling, som løftegiver ikke har taget i betragtning vil kvalificeres som bristede 

forudsætninger. Forudsætningslæren har således stor relevans, når der tales om efterfølgende ændrede 

omstændigheder, fordi domstolene under påberåbelse af forudsætningslæren kan frakende et løftes 

gyldighed, hvis de bristede forudsætninger var kendelige, bestemmende og relevante for løftegiver.  

 

Denne anvendelse er på grund af sin meget upræcise karakter er meget omdiskuteret i den 

retsvidenskabelige litteratur103.  

 
102 Jf. Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2017). Aftaler og mellemmænd, København: Karnov Group, 7. 
udgave, s. 191 ff. og Andersen, Mads Bryde (2013) Grundlæggende aftaleret, København: Gjellerup, 4. udgave, s. 58 ff.  
103 Jf. Andersen, Mads Bryde (2013) Grundlæggende aftaleret, København: Gjellerup, 4. udgave, s. 57 f.  
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I forhold til at kunne anvende forudsætningslæren ved indtrædelse af efterfølgende ændrede 

omstændigheder og udøvelse af strategisk kontrahering er det ikke blot nødvendigt at udlede, at 

forudsætningslæren kan anvendes til frakende et løfte gyldighed og dermed virke som en 

nedjusteringsmekanisme, men også udlede, hvorvidt der kan ske opjustering af en parts 

forpligtelser104. Svaret på dette er usikkert. Ifølge Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i 

Aftaler og Mellemmænd peger praksis på, at dette synes muligt. Dog har forfatterne svært ved at 

afgøre, hvorvidt en sådan opjusteringsmekanisme kan kvalificeres under den rene forudsætningslære, 

men tankegangen udspringer heraf105.   

 

Det kan på baggrund af ovenstående samt dommene UfR 1985.334 H/2 og UfR 1993.923 H udledes, 

at forudsætningslæren baseres sig på en vis grad af forudsigelighed. Det udledes af dommen UfR 

1985.334 H/2, at en parts status som professionel skærper forpligtelsen til på kontraktindgåelses-

tidspunktet at erkende en risiko for forudsætningsændringer.  

Forudsætningslæren betinger principielt en analyse af parternes subjektive vilje på aftaleindgåelses-

tidspunktet. I forhold til uventede ændrede omstændigheder vil parternes subjektive viljer være svære 

at fastlægge i en K03-kontrakt, der netop baserer sig på at kontraktens genstand udvikles over tid. 

Parternes subjektive vilje vil derfor have en meget lille betydning i resten af K03-kontraktens løbetid.   

 

På baggrund af ovenstående overvejelser kan det sammenfattes, at anvendelsen forudsætningslæren 

efter min vurdering ikke er optimal i relation til at udøve strategisk kontrahering, idet der er tale om 

en retsfigur, der ikke fremmer samarbejdsforholdet. Ydermere vil retsvirkningen være en hel eller 

delvis tilsidesættelse af en parts forpligtelsen, hvilket i samarbejdet baseret på strategisk kontrahering 

ikke synes nødvendigvis at være den bedste løsning for parterne.   

   

4.3.2 Aftalelovens §36 
En aftale kan ”ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med 

redelig handlemåde at gøre den gældende”, jf. AFTL §36, stk. 1. AFTL §36 betegnes som 

generalklausul, fordi påberåbelsesmuligheden ikke afhænger af aftaletypen inden for formueretten, 

 
104 Eksempler at anvendelsen af forudsætningslæren: UfR 1985.334 H/2, hvor en EDB-leverandør måtte bære risikoen 
for, at kundens drifts- og prismæssige forudsætninger for kontrakten svigtede, hvorfor kundens ophævelse af kontrakten 
var berettiget. Der blev dommen lagt vægt på, at EDB-leverandøren burde have en professionel viden om muligheden 
for prisstigningen. UfR 1993.923 H vedrørte et salg af fast ejendom, som ikke blev anset som uforbindende i forhold til 
købers konkursbo. Her mente dommerne, at forudsætningerne for aftalen var bristede.  
105 Jf. Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2017). Aftaler og mellemmænd, København: Karnov Group, 7. 
udgave, s. 196.  
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hvilket gør denne bestemmelse til lex generalis. Bestemmelsen er vidtgående og baserer sig på en 

retlig standard i form af en urimelighedsnorm. AFTL §36 blev indført med henblik på at give 

domstolene hjemmel til at tilsidesætte aftaler indgået under omstændigheder, hvor den ene part, typisk 

erhvervsdrivende, har misbrugt sin overlegne stilling over for den anden, typisk en forbruger107. 

Bestemmelsen kan finde anvendelse mellem to professionelle parter. Dog er anvendelsen snæver, idet 

begge parter bør have mulighed for at foretage de nødvendige foranstaltninger og indsamle den 

fornødne viden til at kunne overskue konsekvenserne ved at indgå i kontraktforholdet. Det afgørende 

kriterium i AFTL §36 er urimelighed. Det er ikke svært at forestille sig, at der kan fremkomme 

urimelighed i kontraktforhold, hvor den ene part igennem sin status som professionel er betydeligt 

stærkere end en forbruger. Men urimelighed kan også forekomme i hvad der umiddelbart ligner 

jævnbyrdige aftaleparter, hvor en part misbruger sin styrkeposition til at fremkalde uafbalancerede 

aftalevilkår. I UfR 2009.2800 SH begrundede Sø- og Handelsretten tilsidesættelsen af en 

konkurrenceklausul indgået mellem to transportvirksomheder med, at den blev pålagt uden betaling, 

uden vederlag og i en ”take-it-or-leave-it”-situation108. Disse elementer kan således udgøre en 

målestok for, hvad der af domstolene betegnes som et uafbalanceret aftalevilkår.    

 

I dommen UfR 2004.2518 V109 statuerede Vestre Landsret en skærpelse af en forpligtelse med 

hjemmel i AFTL §36. Dommens afgørelse synes ikke ligefrem at støtte det videre samarbejdsforhold. 

Retsvirkningen af at påberåbe forudsætningslæren og §36 er partiel eller fuldstændighed 

tilsidesættelse af en forpligtelse. Hvor der statueres partiel ugyldighed opretholdes kontrakten, men 

på ændrede vilkår. Her må det formodes at mindst en af kontrahenterne ikke er tilfreds med den 

pågældende retsposition, som gældende ret indebærer. Med denne viden bør parterne i et 

kontraktforhold forholde sig mere proaktivt og kritisk til indholdet af denne i lyset af, at de under 

aftalefriheden har alle muligheder for at indsætte bestemmelser, der løser problemstillingen om 

efterfølgende ændrede omstændigheder juridisk og økonomisk mere rationelt i lyst af 

transaktionsomkostnings-teorien. 

 

I forhold til K03-kontrakten, der antages at have en lang løbetid og dermed en betydelig 

sandsynlighed for at indtræder efterfølgende ændrede omstændigheder synes særligt AFTL §36, stk. 

 
107 Jf. Andersen, Mads Bryde (2013) Grundlæggende aftaleret, København: Gjellerup, 4. udgave, s. 419.  
108 Jf, Andersen, Mads Bryde (2013) Grundlæggende aftaleret, København: Gjellerup, 4. udgave s. 423.  
109 UfR 2004.2518 V omhandler en langvarig kontrakt, hvor vederlaget for ydelsen var utidssvarende og som følge deraf 
var urimelig. Vestre Landsret hævede vederlaget under henvisning til urimelighed efter AFTL §36.  
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2 at være relevant. Efter  AFTL §36, stk. 2 følger ”ved afgørelsen af stk. 1 tages hensyn til forholdene 

ved aftalens indgåelse, aftalens indtræden og senere indtrufne omstændigheder” (mine 

fremhævninger). Det vil i sin natur stride imod det agile paradigme og naturstridigt i øvrigt at kunne 

udarbejde en fuldkommen kravspecifikation og en komplet kontrakt, der tager højde for tænkelige 

omstændigheder. Som følge af kontraktens længde kan  man i praksis godt forestille sig, at der som 

konsekvens af subjektiv fortolkning af nogle faste bestemmelser, der på aftaleindgåelsestidspunktet 

var rimelige og afbalancerede, ved fremkomsten af efterfølgende ændrede omstændigheder kan 

forekomme ikke-ønskelige situationer. Dog vil påberåbelsen af AFTL §36 indebærer en hel eller 

delvis tilsidesættelse af en forpligtelse, i form af en skærpelse eller lempelse, og erstatningspligt op 

til den negative kontraktsinteresse. 

I forhold til samspillet mellem forudsætningslæren og AFTL §36, så er opstiller AFTL §36, stk. 2 

nogle formelle kriterier for anvendelsen af AFTL §36. Efter bestemmelsens ordlyd skal der tages 

højde for forholdet i forbindelse med kontraktens indgåelse, indhold og ændrede omstændighed. 

AFTL §36 indeholder både en rimelighedsbetragtning og et relevansskøn efter forudsætningslæren, 

hvis formål er at skabe mest mulig lighed mellem kontraktparterne. Retsvirkning af begge retsfigurer 

er hel eller delvis lempelse af kontraktforpligtelserne. 

 

AFTL §36 er en bred generalklausul med et bredt anvendelsesområde, men synes at have en 

begrænset anvendelse i forhold professionelle kontraktparter. AFTL §36 er i sin helhed risiko-

begrænsende for parterne, hvilket giver bestemmelsen karakter af at være reaktiv, der ikke tilfører 

samarbejdet egentlig værdi. Bestemmelsen supplerer således ikke den strategiske kontrahering. 

 

4.3.3 Loyalitetsforpligtelsen 
Aftaleparterne bør have en fælles opfattelse af, at en aftales genstand er værdifuld og 

beskyttelsesværdi. I fællesskab har parterne således interesse i at bevare disse værdier, der i dansk ret 

har rodfæstet sig som den obligationsretlige loyalitetsforpligtelse110. Loyalitetsforpligtelsen anskues 

i lighed med andre retlige standarder som urimelighedsstandarden efter AFTL §36 som en dynamisk 

obligationsretlig grundsætning, hvor udgangspunktet er, hvad der må anses som bona fides111 112. Det 

dynamiske element kommer til udtryk i, at grænserne for loyalitetsforpligtelsen ændrer sig i forhold 

 
110 Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser. 4. udgave 
København: Karnov Group, s. 28-29 
111 Bona fides er latin og betyder ”at være i god tro”.  
112 Madsen, Christian Frank og Kim Østergaard (2019). Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger 
ved tilsidesættelse. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 27(3), 116-130, s. 116 
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til de gældende samfundsnormer for redelig handlemåde i kontraktforhold113. Loyalitetsforpligtelsen 

består af en række forskellige delforpligtelse, hvis relevans er forskellig under hensyntagen til den 

konkrete kontrakt. I praksis anvendes loyalitetsforpligtelsen ved fortolkning eller udfyldning, samt 

ved tilsidesættelse/ændring af kontraktvilkår, der strider imod kravet om redelighed. Loyalitets-

forpligtelsen består af en række forskellige delforpligtelse, hvis relevans er forskellig under hensyn-

tagen til den konkrete kontrakt114. De forskellige delforpligtelser har forskellig relevans afhængig af 

tidspunktet i kontraktens livscyklus. Kontraktens livscyklus omfatter tre overordnede tidsfaser, 

herunder den prækontraktuelle fase115, kontraktens løbetid og hvis det er relevant tidsrummet efter 

kontraktens ophør116. 

Det følger af loyalitetsforpligtelsen, at kontraktparter har en pligt til at optræde loyalt og redeligt over 

for hinanden samt at varetage hinandens interesser og forhindre at modparten lider unødige tab. Der 

er således tale om en forpligtelse, der ligger udover det konkrete indhold af en aftale, naturalia 

negotii. Forpligtelsen er på den måde pålagt kontrahenterne uanset, at denne ikke har været genstand 

for forhandling ex ante. 

 

K03-kontrakten synes at indeholde flere elementer, der skal understøtte loyalitetsforpligtelsen. Disse 

bestemmelser kan tilsammen ses som en erkendelse af, at samarbejdet i særlig høj afhænger af en 

loyal adfærd. Af K03-kontraktens afsnit 8.1 følger, at ”Parterne skal samarbejde med en positiv, 

professionel og ansvarlig holdning samt hver især yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det 

bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og 

sædvanlig ved gennemførelse af et projekt baseret på agil udvikling.”. Der må være en formodning 

for, at forståelsen af, hvad der ligger indenfor rammerne af det bedst mulige resultat samt positiv, 

professionel og ansvarlig holdning afhænger af, hvem der læser og fortolker denne sætning.  

Videre følger, at ” Parterne har gensidigt en forpligtelse til uden ugrundet ophold og i henhold til de 

aftalte beslutningsprocesser at påpege eventuelle åbenbare Fejl i materiale udarbejdet af den anden 

Part samt øvrige forhold, der kan have betydning for Projektets rette gennemførelse i 

overensstemmelse med Tidsplanen og Kontrakten i øvrigt.” Afslutningsvist følger, at ” Parterne skal 

 
113 Lando, Ole, Thuesen, Elisabeth, Tvarnø, Christina D. & Østergaard, Kim  (2006). Udenrigshandelens kontrakter: 
Internationalt gældende samt vesteuropæisk og amerikansk ret om kontraktforhold i almindelighed og om løsørekøb, 
agentur og eneforhandling, 5. udgave, København: DJØF forlag, s. 45 ff. 
114 Disse pligter kommer til udtryk i biforpligtelserne; oplysningspligten, underretningspligten, reklamationspligten, 
samarbejdsforpligtelsen, tabsbegrænsningspligten, afværgeforpligtelsen samt omsorgsforpligtelsen. 
115 Perioden, der i den retsøkonomiske litteratur betegnes ex ante positionen.  
116 De sidste to nævnte perioder er i den retsøkonomiske litteratur betegnet som ex post positionen. 
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loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation”. På grund af bestemmelsen meget bredde 

rækkevidde, synes denne bestemmelse nærmere at indeholde en hensigtserklæring snarere en klar og 

definitiv forpligtelse til at samarbejde. Uanset, at loyalitetsforpligtelsen er udtrykt i meget ukonkrete 

vendinger, bør både Leverandøren have for øje, at der gælder en loyalitetsforpligtelse, idet denne i 

dansk anses for at være en præceptiv grundsætning. Loyalitetsforpligtelsen bør ses i sammenhæng 

med, at K03-kontrakten baserer sig på en høj grad af loyalitet, afhængighed og processuelle 

bestemmelser, som parterne kan bevæge sig indenfor mod deres fælles definerede mål. Dette øger 

loyalitetsforpligtelsens betydning, der synes altafgørende for et godt samarbejde. 

De yderligere tiltag, der synes at underbygge loyalitetsforpligtelsen er flere samarbejdsbestemmelser, 

herunder K03-kontraktens afsnit 8.3, hvorefter det følger, at ” […] med henblik på at formidle det 

nødvendige samarbejde, etablerer Parterne en samarbejdsorganisation med deltagelse af 

repræsentanter fra Leverandøren og Kunden samt eventuelle andre”. K03-kontrakten synes således 

at indeholde en række betydelige proaktive tiltag, der skal underbygge hensynet til, at K03-kontrakten 

indgås med en gensidig forståelse for, at samarbejdet spiller en betydelig rolle for projektets succes.  

 

Retsvirkningen af at tilsidesætte loyalitetsforpligtelsen udløser adgang til at udøve obligationsrettens 

almindelige misligholdelsesbeføjelser medmindre andet følger af lex specialis117.  

Det er ikke tilfældet i K03-kontrakten og derfor vil loyalitetsforpligtelsen som selvstændig retsfigur 

ikke bidrage til at håndtere efterfølgende omstændigheder.  

 

4.3.4 Force majeure  
Force majeure-begrebet er ikke klart defineret og afgrænset i dansk ret. Reglen findes i købelovens 

§24 som almindeligvis anvendes som udfyldende retsregel, der bygger på princippet om, at ingen kan 

forpligtes til at gøre det umulige.  

Force majeure er i K03-kontrakten reguleret i afsnit 30, 1. pkt. Force majeure-begrebet dækker 

forhold, der ”ligger uden for partens kontrol og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift 

henholdsvis en aftale om ændringer, burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej eller 

burde have undgået eller overvundet”. Force majeure-begrebet i K03-kontrakten er betydeligt bredere 

end force majeure-begrebet i KBL §24, der opstiller krav om artsumulighed, før denne kan påberåbes 

med fritagelse for sine forpligtelser retsvirkning.   

 
117 Madsen, Christian F. & Østergaard, Kim (2019). Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 27(3), 116-130, s. 129 



KAPITEL 4: REGULERING AF EFTERFØLGENDE ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER I DANSK RET 
 

Side 52 af 86 
 

Af K03-kontraktens afsnit 30, 7. pkt. følger, at ”den part, der ikke er ramt af force majeure, kun kan 

hæve hvad angår den eller de konkrete delleverancer, der er berørt af situationen og fremtidige 

delleverancer, såfremt aftalt overtagelse overskrides med 60 arbejdsdage”.  

Force majeure-begrebet angiver, hvordan Kunden og Leverandør er stillet i tilfælde af ændrede 

omstændighed, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke burde have taget i 

betragtning eller undgået. 

 

4.3.5 Nærmest til at bære risikoen  
Nærmest til at bære risikoen er en relativt ubeskrevet retsfigur og har ikke fået ret stor opmærksomhed 

i den juridiske litteratur. Dog har denne retsfigur flere gange været anvendt ved domstolene med 

hensyn til at klarlægge hvem af kontrahenterne, der er nærmest til at bære risikoen for efterfølgende 

ændrede omstændigheder, der har gjort opfyldelsen af kontrakten mere byrdefuld at opfylde, fordi 

dette ikke er reguleret af aftalen119.  

 

Østergaard fremhæver i artiklen ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten – en overset 

obligationsretlig grundsætning?”, at det formentlig ikke kan opstilles en eksplicit regel for, hvornår 

en kontraktpart relativt er nærmere til at bære risikoen for efterfølgende ændrede omstændigheder 

den anden.  

Med udgangspunkt i økonomiske rationaler om informationsasymmetri analyserer Østergaard en 

række domme120 i fastlæggelsen af, hvorvidt domstolene i deres brug af retsfiguren finder løsninger, 

som er økonomisk efficiente. Østergaard finder, at det ikke altid lykkes domstolene. Dog finder 

Østergaard, at der i retspraksis er en stærk sammenhæng mellem nærmest til at bære risikoen og 

anvendelsen af koncipistreglen som fortolkningsparadigme121. Heraf må udledes, at retsfiguren har 

betydning i det tilfælde, at der kontraheres med en professionel part. Som følge heraf er denne part 

underlagt en professionsrisiko, idet den professionelle part anses for bedst egnet til at kvalificere de 

efterfølgende risici end den mindre professionelle part122. I tilfældet mellem den offentlige ordregiver 

 
119 Jf. Madsen, Christian. F., & Østergaard, Kim (2017). Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: En overset 
obligationsretlig grundsætning? Juristen, 99(2), 35-43, s. 43.  
120 Der henvises til dommene UfR 1996.200/2 H; UfR 2001.655 V; UfR 2007.409 H og UfR 2007.3061 H. 
121 Jf. Madsen, Christian F., & Østergaard, Kim (2017). Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: En overset 
obligationsretlig grundsætning? Juristen, 99(2), s. 138 
122 Jf Madsen, Christian F., & Østergaard, Kim (2017). Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: En overset 
obligationsretlig grundsætning? Juristen, 99(2), 35-43, s. 40 – se ligeledes dommen UfR 1996.200/2 H, hvor Den Danske 
Bank selv vurderes nærmest til at bære risikoen for sin egen regnefejl, hvilket i relation til hypotesen kan anses for at 
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og den private Leverandør er denne tankegang formentlig for simpel. Både Kunden og Leverandøren 

er professionelle og har i relation til at indse risici lige vilkår. Leverandøren har i overensstemmelse 

med tankegangen i U.1996.200/2H mulighed for lade prisen på sit tilbud afspejle denne risiko, mens 

Kunden har mulighed for at lade denne risiko indgå som en kontraktbestemmelse, der tager højde for 

en mulig ekstra betaling herfor. 

 

Det overordnede leveranceansvar påhviler Leverandøren, jf. K03-kontraktens afsnit 3.2.1. Ydermere 

skal Leverandøren forestå styringen af projektet under forudsætning af Kundens aktive deltagelse, jf. 

K03-kontraktens afsnit 3.2.3 og skal løbende rådgive Kunden om, hvorledes leverancens egnethed i 

forhold til Kundens forretningsmæssige mål og behov bedst sikres, jf. K03-kontraktens afsnit 3.2.4. 

Uagtet at Kunden har et medansvar for projektets gennemførelse har Leverandøren det overordnede 

ansvar jf. udtrykkeligt angivet i kontrakten, der taler i retning af, at denne part er nærmest til at bære 

risikoen, idet denne Leverandør analogt med Østergaards tankegang om, at den mest professionelle 

er nærmest til at bære risikoen, i den henseende er den mest oplyste og dermed professionelle part. 

Dette støttes yderligere af, at Leverandøren alt andet lige har det største produktkendskab, herunder 

kendskab til systemernes muligheder og begrænsninger i forhold til den offentlige ordregiver. 

Udgangspunktet på således være, at Leverandøren er den part, der er nærmest til at bære risikoen, 

subsidiært den offentlige ordregiver. 

Med hensyn til anvendelsen af retsfiguren nærmest til at bære risikoen i tilfælde af omstændigheder, 

der ikke reguleres af kontrakten, er denne retsfigur synes at være reaktiv og retsfiguren vil ikke være 

egnet i relation til at udøve strategisk kontrahering og eller at fremme relationen. 

 

4.4 Sammenfatning  
I Danmark eksisterer et grundlæggende princip, hvorpå alle formueretlige aftaler hviler, nemlig at 

aftaler skal overholdes - pacta sunt servanda. I erkendelsen af, at dette princip ved indtrædelse af 

ændrede omstændigheder ikke er optimalt er der i obligationsretten indført modifikationer eller hvad 

Østergaard benævner som juridiske løftestænger Disse løftestænger er lempelsesregler og medfører, 

at en kontraktpart kan blive frigjort fra sine forpligtelser, som følge af efterfølgende ændrede 

omstændigheder har gjort opfyldelsen mere byrdefuld, hvis ikke umulig.  

 

 
være en påregnelig risiko ved bankdrift. Ved påregnelig forstås, at det er muligt for Den Danske Bank at indføre denne 
risiko i bankens prisfastsættelse. 
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Forudsætningslæren og AFTL §36 har et stort sammenfald, men for begge retsfigurer gælder, at de i 

sin natur har en meget begrænset evne til at håndtere ændrede omstændigheder efficient. Dette samme 

gælder for retsfiguren ”nærmest til at bære risikoen”. Loyalitetsforpligtelsen i sig selv kan ligeledes 

ikke bruges som selvstændig retsfigur til efficient at håndtere efterfølgende ændrede omstændigheder, 

men kan i form af de IT-retlige forpligtelser i kontrakten anvendes som rettesnor for god adfærd i 

kontraktens løbetid. Loyalitetsforpligtelsen synes at være den mest nærliggende bestemmelse til at 

imødekomme efterfølgende ændrede omstændigheder, men er som selvstændig retsfigur ikke 

tilstrækkelig til at støtte udøvelsen af strategisk  kontrahering, da parterne ikke pålægges en egentlig 

forpligtelse til bl.a. at kommunikere Udvekslingen af strategisk information understøttes således ikke 

og relationsrente kan ikke skabes.  

På baggrund af den retsdogmatiske analyse af, hvordan efterfølgende ændrede omstændigheder 

reguleres i dansk ret kan jeg konkludere, at obligationsrettens juridiske løftestænger er utilstrækkelig, 

hvad angår udøvelsen af strategisk kontrahering. Strategisk kontrahering bygger på mekanismer, der 

skal støtte relationen mellem Kunden og Leverandøren. Dette gør obligationsretten samlet set ikke. 

Dette kan dels begrundes i obligationsrettens reaktive karakter, men også dens retsvirkninger, der 

ikke understøtter det gode relationelle samarbejde.    
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5 KAPITEL 5 

PROAKTIV REGULERING AF EFTERFØLGENDE ÆNDREDE 
OMSTÆNDIGHEDER  
 
5.1 Introduktion  
I dette kapitel introducerer jeg med udgangspunkt i lex mercatoria muligheden for en proaktiv 

regulering af efterfølgende ændrede omstændigheder. Dette kapitel indeholder en analyse og 

vurdering af det retlige indhold af den proaktive regulering, der ud fra en normativ betragtning bør 

omfattes af K03-kontrakten med henblik at sikre et værdiskabende og tillidsfuldt samarbejde. 

Konklusionen på denne analyse vil i kapitel 6 anvendes til at opstille mulige konkrete kontrakttiltag, 

der skal proaktivt skal regulere efterfølgende ændrede omstændigheder.  

 

Anvendelse af proaktive bestemmelser, der skal regulere efterfølgende ændrede omstændigheder i 

kontraktforholdet kan anses som en erkendelse af eksistensen af begrænset rationalitet i forhold til at 

kunne forudsige ændrede omstændigheder og at et forsøg herpå vil medføre afholdelse af uforholdsvis 

store transaktionsomkostninger123. Hardship- og gevinstklausulen behandles i to særskilt. 

Indledningsvist behandles hardship.  

 

5.2 Hardship  

5.2.1 Introduktion  
Brugen af hardshipklausulen vil indebære en afvigelse fra det juridiske grundprincip pacta sunt 

servanda124. Hardship kan anvendes som et formaliseret værktøj, der skal fungere som en justerings- 

og afhjælpningspligt. Hardshipklausulen vil i praksis kunne afhjælpe den risiko, der er forbundet med 

efterfølgende ændrede omstændigheder, som parterne ikke har eller burde have kendskab på 

aftaleindgåelsestidspunktet, hvorfor parterne ikke kunne eller burde kunne tage højde for dette i 

kontrakten125. Disse efterfølgende ændrede omstændigheder skal i sammenhæng med hardship ændre 

 
123 Østergaard, Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. 
København: Djøf Forlag, s. 438.  
124 Jf. Østergaard, Kim & Petersen, Bent (2020). The Application of Hardship and Gain Provisions in Strategic 
Contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, s. 5.  
125 Østergaard, Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
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balancen som den fremstod på aftaletidspunktet væsentligt, således det kan synes urimeligt for den 

ene part at levere under sådanne omstændigheder. 

 

Anvendelsen af hardship i praksis vil kræve, at bestemmelsen skal indføres aktivt i kontrakt-

grundlaget og kan således ikke påberåbes som udfyldende retsregel i lighed med loyalitets-

forpligtelsen eller force majeure fra obligationsretten. Dette aktive tilvalg kan for parterne indebære 

et ønske om at bibeholde samarbejdet i det omfang det er muligt og derved bruge genforhandling til 

at løse eventuelle konflikter, som oftest opstår i forbindelse med længerevarende og komplekse 

kontraktforhold. Den obligationsretlige regulering af ændrede omstændighed ses ofte at resultere i, at 

samarbejdet ophører, hvilket ikke er ønskeligt i det strategiske samarbejde. Dette forstærkes ligeledes 

af, at der i forbindelse med etableringen af det strategiske arbejde formodes at ske relationsspecifikke 

investeringer, som i tilfælde af kontraktens ophør vil være sunk costs og dermed påføre både Kunden 

og Leverandøren et væsentligt tab. 

 

Anvendelsen af hardshipklausuler handler om i fællesskab at minimere de omkostninger, der er 

forbundet med, at kontrakten er blevet væsentlig mere byrdefuld at opfylde end oprindeligt antaget. 

Denne klausul har i sin natur karakter af at være proaktiv126. 

 

5.2.2 Regulering af hardship i dansk ret.  
Hardship er ikke reguleret i dansk lovtekst og der foreligger i skrivende stund ingen materiel 

lovgivning eller trykt retspraksis i dansk ret, der vedrører fortolkningen og anvendelsen af hardship-

klausuler, hvorfor dette må udledes af andre retskilder, herunder lex mercatoria. Denne fremstilling 

er ikke en udtømmende kortlægning af de internationale retskilder, men skal blot danne en forståelse 

for begrebet hardship og retsvirkningerne af anvendelsen. I lighed med dansk ret, som omtalt ovenfor, 

bygger alle modellovene på princippet om, at en aftale er bindende, der medfører at anvendelsen af 

hardship i kontraktgrundlaget er bindende for parterne. 

 

Hardship er beskrevet i bl.a. Principles on European Contract Law (PECL), UNIDROIT International 

Commercial Contracts127 og United Nations Commission on International Trade Law Legal Guide 

 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. 
København: Djøf Forlag, s. 437.  
126 Ibid., s. 441.   
127 International Institute for the Unification of Private Law Unidroit Principles of International Commercial Contracts 
2010. 
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on Drawing up International Contracts for the Construction of Industrial Works (UNICITRAL)128, 

der for alle gælder at de aktivt kan indskrives I kontrakten for at være gældende for Kunden og 

Leverandøren. 

 

Af lex mercatoria ses hardship beskrevet med nogle milde sproglige afvigelser, men menings-

indholdet må antages at være identisk. I artikel 6.2.2, UNIDROIT lægges i definitionen af indtrædelse 

af en hardshipbegivenhed vægt på kontraktens ligevægt og dermed balance i kontraktforholdet, da 

det følger, at “There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium 

of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value 

of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the 

disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have 

been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) 

the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not 

assumed by the disadvantaged party” (mine fremhævninger). Uagtet, at “hardship” begrebet ikke 

eksplicit fremgår af PECL, behandles ændrede omstændigheder i PECL. AF PECL artikel 6.111 (2) 

fremgår, at “however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change 

of circumstances” (mine fremhævninger). 

  

UNICITRAL behandler hardship eksplicit i kapitel XXII. Af definitionen af hardship fremgår, at ”the 

change resulting in serious adverse economic consequences to that party” (mine fremhævninger). 

UNICITRAL definerer hardship med et større fokus på ekstraordinære begivenheder kombineret med 

et rimelighedshensyn, da hardship herefter ”… means a change in economic, financial, legal or 

technological factors that causes serious adverse economic consequences to a contracting party, 

thereby rendering more difficult the performance of his contractual obligations”129. Mens PECL 

definerer hardship som,”if performance of the contract becomes excessively onerous because of a 

change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the 

contract or terminating it”130. 

 

 
128 United Nations Commission on International Trade Law Legal Guide on Drawing up International Contracts for the 
Construction of Industrial Works, 1988. 
129 UNICITRAL, Chapter XXII. Hardship Clauses. S. 242.  
130 For de fulde definitioner af hardshipklausulen henvises til bilag 2.  
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I forslagene til hardshipklausulen adskiller forslagene fra UNIDROIT og PECL sig en smule ved at 

inddrage risikobegrebet. Af formuleringen fra UNIDROIT fremgår det af artikel 6.2.2. (d) ” the risk 

of the events was not assumed by the disadvantaged party” og af PECL artikel 6:111 (2c) fremgår 

det, at ”the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the party 

affected should be required to bear”. 

 

Af lex mercatoria kan udledes, at hardship er toleddet. Dels behandles det forhold, at ligevægten 

grundlæggende forrykkes som følge af efterfølgende ændrede omstændigheder og dels behandles det 

forhold, at kontrakten bliver urimeligt byrdefuld for den ene kontrahent at løfte. Ifølge Østergaard 

udelukker disse ikke hinanden, men kan også gøres gældende individuelt. For begge forhold gælder, 

at disse både kan skyldes endogene og eksogene forhold.  

 

Østergaard definerer hardship som følger:  

 

”En hardshipklausul er en kontraktbestemmelse, hvorefter kontrahenterne er forpligtet til at 

genforhandle dele af kontraktens indhold, idet opfyldelse heraf er blevet mere byrdefuld som følge af 

en ændrede eksogen omstændighed, som kontrahenterne ikke på kontraktindgåelsestidspunktet kunne 

forudsige som følge af begrænset rationalitet eller skulle alternativt afholde uforholdsmæssige mange 

transaktionsomkostninger til at kunne fastlægge indholdet heraf”131.  

 

Heraf kan udledes, at Østergaards definition lægger sig tæt op ad lex mercatoria. Østergaards 

definition indeholder dels definition af en hardshipbegivenhed og dels på hvilket grundlag hardship 

kan påberåbes.  

 

I samspil mellem lex mercatoria og Østergaards definition kan der for anvendelsen af 

hardshipklausulen opstilles tre kumulative betingelser: 

- Betingelse 1: Forhold der væsentligt forrykker balancen i kontraktforholdet og gør det 

urimeligt byrdefuldt for en part at opfylde132, 

 
131 Jf. Østergaard, Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. 
København: Djøf Forlag,  s. 441.   
132 Dette punkt har tillige betydeligt sammenfald med et af elementerne i den retsmisbrugsregel, der opstilles af Evald, 
Jens (2001). Retsmisbrug i formueretten. København: Djøf Forlag, s. 336. Pkt. 2c har følgende formulering: ”Retsmisbrug 
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- Betingelse 2: Hvor de pågældende forhold ikke er eller med rimelighed kunne have være 

taget i betragtning ved kontraktindgåelse133, og 

- Betingelse 3: Hvor begivenheden er udefrakommende (eksogen), som kan karakteriseres 

uundgåelig og uden for den bebyrdende parts kontrolsfære134. 

 
 

Sidstnævnte betingelse er diskuteret af Østergaard, idet han introducerer muligheden for at endogene 

begivenheder også bør omfattes135. Dette behandles mere omfattede i afhandlingens kapitel 6. 

 

5.2.2.1 Dansk retspraksis vedrørende hardship 
Der findes ingen trykt retspraksis, der eksplicit tager stilling til fortolkning eller brugen af 

hardshipklausuler indenfor dansk ret136. Det vides således ikke, hvordan domstolene vil fortolke og 

anvende en sådan klausul, i tilfælde af at kontrahenterne ikke kan løse konflikten indbyrdes igennem 

forhandling. Dog foreligger der retspraksis, hvor betingelserne for hardship synes at være til stede, 

men i stedet bedømt efter AFTL §36. I dommen U.2004.2518 V137 (den lejede mark dom) omhandler 

en lejeaftale fra 1847 i forhold til et landbrugsareal. Lejeaftalen indeholdt ikke bestemmelser om 

opsigelse af aftalen eller regulering af lejen. Da den nuværende ejer (U) købte ejendommen var han 

bekendt med vilkårene i lejeaftalen. Hvert år havde lejer betalt et beløb, der i dag (i 2004) svarer til 

10 kr. pr. år. Ejendomsskatterne udgjorde midlertidig 800 kroner pr. år. Lejeren forklarede, at han 

siden 1998 havde udlejet arealet for 8000 kr. pr. år. Da der ikke forelå oplysninger i forhold til hvad 

markedslejen måtte være, kom Landsretten frem til, at markedslejen måtte være 8000 kr. pr. år. Under 

henvisning til et at eje lejebeløb på 10 kr. var urimeligt lavt fastsatte Landsretten i medfør af AFTL 

§36, lejen til 8000 kr. pr. år. 

 

 
foreligger, når en ret udøves … under omstændigheder, som betyder, at der er et væsentligt misforhold mellem 
rettighedshaverens interesse i at udøve retten og ulemperne for den forpligtede” 
133 Der skal være tale om risici, der ikke er en normal del af et sådan kontraktforhold. Ret beset er der tale om at anlægge 
en adækvansbetragtning, jf. Wegener, Christian (1998) ”Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold”, utrykt 
kandidatafhandling, Københavns Universitet. 
134 Østergaard, Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. 
København: Djøf Forlag, s. 444.  
135 Ibid., s. 441. 
136 Ibid., s. 441.   
137 UfR 2004.2518 V, Niels Tarpgaard Nielsen mod Evald Skarregård, Vestre Landsrets dom af 29. juni 2004 i anke.  
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Lejebeløbet i kontrakten fandtes at være urimeligt lavt ud fra de daværende markedsvilkår, hvorfor 

lejen af Landsretten blev skærpet. Muligheden for aftalejustering kan derfor foretages med hjemmel 

i AFTL §36. Dommen falder ind under hardship, fordi det som følge af ændringer i markedsprisen 

på landbrugsarealer bliver betydeligt mere byrdefuldt for lejeren at præstere sine forpligtelser 

igennem en højere leje. Ændringen af lejen er stor, men denne ændring burde ikke have karakter at 

af være uforudset af lejeren. Lejeren burde have indset, at lejebeløb på 10 kr. pr. år ikke er i 

overensstemmelse med markedsvilkårene. Hardship synes heller ikke at kunne påberåbes af 

udlejeren, idet han kendte til lejeaftalen ved overtagelse af landbrugsarealerne. Uagtet at det 

uforudsete element ikke synes opfyldt kan hardship dog stadigvæk have relevans for retsforholdet, 

idet hardship som nævnt er toleddet og dermed også omfatter situationer, hvor omkostningen for den 

ene part stiger betragteligt. Derfor vil påberåbelse af hardship og den heraf følgende genforhandling 

kunne løse konflikten ved at finde et passende lejebeløb. Uagtet at lejen til fordel for ejeren er blevet 

sat op, så fordrer en retssag som denne ikke til et fremtidigt samarbejde og det formodes at 

lejeforholdet er blevet opsagt senere. Dette kunne have været undgået ved brug af hardship. 

 

I U.2000.656 H (Sebastian-dommen) tillod en komponist at få en væsentlig forhøjelse af sit aftalte 

honorar, så det blev tilpasset den omstændighed, at den pågældende ballet mod forventning ikke blev 

opført. Højesteret bemærker, at ”den manglende opførelse har således afgørende forrykket den 

forudsatte balance mellem Knud Christensens indsats og vederlaget derfor”. Ydermere bemærkes, at 

”[…] opstod en ekstraordinær situation, som ikke kan lægges nogen af parterne til last” og sidst at ” 

at Knud Christensen og [….] derved påtog sig risikoen for kun at oppebære bestillingshonoraret, 

såfremt balletten ikke blev opført.” Uagtet at grundbestanddelene af sædvanlige, aftalte 

hardshipklausuler ikke er en del kontraktgrundlaget mellem parterne, bliver disse anvendt. Om 

betingelserne for at statuere hardship i den nævnte dom er opfyldt eller ej, er det dog almindeligvis 

vanskeligt at afgøre, da det afhænger af et samlet skøn over de konkrete omstændigheder138. 

 

5.2.3 Samspillet mellem hardship og obligationsrettens almindelige del  
Der er visse sammenfald mellem hardship og force majeure. For begge tilfælde gælder, at det er tale 

om eksogene faktorer, der påvirker parterne evne til at opfylde kontrakten. En hardshipbegivenhed 

vil dog adskille sig fra en force majeure-begivenhed, da hardship-begivenheden ikke kræver fysisk 

 
138 Edlund, Hans Henrik (2006). Udtræden eller tilpasning af langvarige erhvervskontrakter. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 
1(4), 296-307, s. 300. 
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umulighed for opfyldelse af kontrakten139. Force majeure er en udfyldende retsregel, hvor hardship 

er et aktivt tilvalg i kontrakten. Hardshipklausulen egner sig ikke til at substituere force majeure-

bestemmelsen, men har mere til formål at udvide kontraktens beskyttelse mod ændrede 

omstændigheder, som medfører, at kontrakten bliver uhensigtsmæssig byrdefuld for en af 

kontrahenterne at opfylde, så hardship klausulen komplementerer force majeure-bestemmelsen. 

 

Anvendes hardship-argumentationen i kombination med den traditionelle forudsætningslære, har 

kontrolsfærebegrebet nær sammenhæng med risikoelementet i forudsætningslæren. Det samme har 

spørgsmålet om balancen i kontraktforholdet er ændret væsentligt, således at det er blevet urimeligt 

byrdefuldt for en part at opfylde, hvilket også kan spille ind, når der skal tages stilling til 

forudsætningslærens væsentlighedskriterium140. 

 

5.2.4 Det økonomiske rationale for hardship  
Muligheden for genforhandling vil sædvanligvis kunne indebære en risiko for hold-up og 

opportunistisk adfærd fra Leverandørens side141. Dette er imødegået af UNICITRAL i kapitel XXII 

(C), der anbefaler at, ”that the original terms of the contract are to be modified only to the extent 

required to rectify the imbalance in the contract created by the hardship event”142. Det bemærkes, at 

risikoen for hold-up og opportunistisk adfærd er mindre sandsynlig i strategisk kontrahering 

sammenholdt med konventionel kontrahering. Dette skyldes, at strategisk kontrahering bygger på 

princippet om fælles merværdiskabelse igennem et tæt samarbejde, hvorfor et princip om risikodeling 

igennem en hardshipklausul må anses som et naturligt element i udøvelsen af strategisk kontrahering. 

Det forudsætningsvise tætte samarbejde må medføre, at der i fællesskab findes en løsning på en 

hardship-begivenhed, idet udgangspunktet om komplementære ressourcer indebærer, at den ikke-

bebyrdende kontrahent synes bedst egnet til at fremkomme med en løsning på, hvorledes hardship-

begivenheden reguleres, så de samlede omkostninger hermed bliver minimeret143. 

 
139 Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015) ”Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, beføjelser”, s. 197 
140 Edlund, Hans Henrik (2006). Udtræden eller tilpasning af langvarige erhvervskontrakter. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 
1(4), 296-307, s. 5. 
141 Jf. Casper Majgaard Grønlund & Rune Meldgaard Christensens afhandling med titlen Den Offentlige Bygherres 
Efficiente Håndtering af Efterfølgende Omstændigheder i Totalentreprise (2015), utrykt kandidatafhandling, 
cand.merc.jur, CBS, s. 67. 
142 United Nations Commission on International Trade Law Legal Guide on Drawing up International Contracts for the 
Construction of Industrial Works, s. 246. 
143 Jf. Østergaard, Kim (2014). 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), 3-24, s. 446.  
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5.2.4.1 Det efficiente kontraktbrud  
Grundlæggende indebærer anvendelsen af en hardshipklausul en reallokering af de økonomiske risici 

såvel ex tunc144 som ex nunc145, idet den ikke-hardship bebyrdende kontrahents økonomiske udbytte 

af kontraktrelationen imellem kontrahenterne bliver mindre end forventet ex ante.  

 

Særligt kan realkreditor være skeptisk over at inddrage en hardshipklausul i aftalegrundlaget. Denne 

skepsis bygger dels på, at den omtalte hold-up risiko og på at denne part i egenskab af at være 

realkreditor ikke i samme omfang rammes af en hardshipbegivenhed som realdebitor. Men på 

baggrund af IT-udviklingskontraktens kompleksitet og løbetid og i udøvelsen af strategisk 

kontrahering vil Kunden og Leverandøren i større omfang optræde i egenskab af at være realdebitorer 

snarere end realdebitor og realkreditor vil det økonomiske rationale for at inddrage hardshipklausulen 

i aftalegrundlaget blive mere symmetrisk, idet begge kontrahenter pga. kontraktens løbetid har større 

risiko for at blive ramt af en hardshipbegivenhed. Som en konsekvens af ændrede omstændigheder  

Den opportunistiske kontraktpart, der ikke er ramt af hardshipbegivenheden kan dog have interesse i 

at bryde ud af samarbejdet.    

 

Som følge af  efterfølgende ændrede omstændigheder kan en af parternes omkostning ved at 

overholde sine forpligtelser blive så store og stå i mismatch med værdien af opfyldelsen, at det vil 

være mest efficient for denne part at bryde kontraktforholdet. Dette omtales i økonomisk terminologi 

som teorien om det efficiente kontraktbrud.  

 

”Teorien om det efficiente kontraktbrud foreskriver, at såfremt løftegivers omkostninger ved 

opfyldelse, C, er større end den værdi, V, som korrekt opfyldelse har for løftemodtager, så vil en pligt 

til opfyldelse ikke være efficient. Hvis parterne ønsker Kaldor-Hicks og Pareto-efficiens, bør der ske 

kontraktbrud og erstatning til løftemodtager i overensstemmelse med den (perfekte) positive 

opfyldelsesinteresse. Dette er definitionen på det efficiente kontraktbrud, da løftegier kun har 

incitament til at bryde kontrakten, når 𝐶𝐶 > 𝑉𝑉, idet løftegiver internaliserer løftemodtagers tab af 

nytte ved kontraktbrud, men i egeninteresse til at opfylde kontrakten, når 𝐶𝐶 < 𝑉𝑉.”146 

 

 
144 Latinsk udtryk og betyder ”fra da af” – Når noget gælder med tilbagevirkende kraft, jf. Den Store Danske.  
145 Latinsk udtryk og betyder ”fra nu af” – Når noget gælder for fremtiden, jf. Den Store Danske.  
146 Jf. Casper Majgaard Grønlund & Rune Meldgaard Christensens afhandling med titlen Den Offentlige Bygherres 
Efficiente Håndtering af Efterfølgende Omstændigheder i Totalentreprise (2015), utrykt kandidatafhandling, 
cand.merc.jur, CBS, side 63.   
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I relation til indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder, så synes teorien om det efficiente 

kontraktbrud at have begrænset relevans, idet denne teori kræver, at man kan fastslå parternes 

forpligtelser for at vide, hvorvidt et kontraktbrud er efficient. I praksis vil et kontraktbrud være svært 

at vurdere som efficient. Det skyldes, at det er svært forholde samtlige transaktionsomkostningerne 

for hver af parterne, herunder ex ante omkostningerne, lønomkostningerne mv. ved at indgå i 

samarbejdet op mod værdien for begge parter, der bliver skabt igennem strategisk kontrahering, 

herunder værdien af opnåede viden som følge af udveksling af strategisk kontrahering, værdien af at 

besidde komplementære ressourcer samt det den samlede værdi af det IT-udviklingssystem, der er 

skabt. Dog kan man alligevel i praksis godt  forestille sig, at C bliver så høj, at en kontraktpart i hvert 

fald på kort sigt bør bryde kontrakten. I disse tilfælde vil hardshipklausulen være aldeles anvendelig. 

 

Forpligtelsen til at genforhandle kan ex post medføre, at kontrakten genopretter sin efficiens og 

risikoallokering, hvis omkostningen i forbindelse med de indtrufne ændrede omstændigheder, 

allokeres ved den kontrahent, der bære denne omkostning billigst147. Hermed flyttes grænserne 

ligeledes for, hvornår et kontraktbrud er efficient. Dermed opnår parterne en mere efficient 

risikoallokering som følge af forpligtelsen til genforhandling. Parterne står således bedre allerede ex 

ante, da risikoen for det store omkostninger som følge af ændrede omstændigheder bliver mindre, 

hvorved den samlede risiko falder og kontraktens værdi stiger. 

 

Omkostningen ved genforhandling skal sættes i forhold til omkostningen ved alternativet. I fraværet 

af hardshipklausulen vil den bebyrdende kontrahent skulle benytte nogle af de juridiske løftestænger 

i obligationsretten, herunder AFTL §36 eller force majeure, jf. afhandlingens kapitel 4. Dette vil som 

oftest foregå ved domstolsprøvelse, der her overlades ansvaret for en fair risikoallokering148. Ved at 

overlade dette til domstolenes kompetence efterlades parterne med en større risiko som følge af 

parternes domstolenes imperfekte viden om kontraktforholdets balance og samarbejde i øvrigt, fordi 

domstolene vil falde tilbage på de reaktive grundsætninger. 

 

 
147 Dette kan dog rejse spørgsmålet om, hvem der bære denne omkostning billigst. I forbindelse hermed bør det overvejes 
at indsætte en bestemmelse, der kan fungere som fordelingsnøgle i tilfælde af, at ingen at parterne nødvendigvis er den, 
der kan bære omkostningen bedst.  
148 Jf. Hondius, Ewoud and Christoph Grigoleit, eds. (2011) Unexpected Circumstances in European Contract Law. The 
Common Core of European Private Law. Cambridge: Cambridge University Press, s. 9-10.  
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5.2.5 Transaktionsomkostninger vedrørende hardshipklausulen 
Ved at indskrive hardshipklausulen i IT-udviklingskontrakten bør kontrahenterne have transaktions-

omkostningerne, der er forbundet hermed, for øje. Hardshipklausulen vil særligt hæve kontrakt-

udfærdigelsesomkostningerne fordi dansk ret ikke indeholder standardbestemmelser, som parterne 

kan tage udgangspunkt i og derfor skal parterne selv definere indholdet. Det kan dog forventes, at 

denne omkostning er størst ved første gang, Kunden skal definere indholdet her, hvorefter 

omkostningen gradvist vil falde, som følge af, at Kunden kan genanvende kontraktbestemmelsen i 

ændrede kontraktforhold.  

 

5.3 Gevinstmuligheder 

5.3.1 Introduktion 
I det følgende præsenteres muligheden for at udnytte en opstået gevinstmulighed. Hvor den 

retsvidenskabelige litteratur i Danmark om ændrede omstændigheder må anses for relativt 

velbeskrevet, synes muligheden for at skabe yderligere økonomisk merværdi efter kontrakt-

indgåelsestidspunktet at være forbigået i den retsvidenskabelige litteratur og kun begrænset beskrevet 

i den økonomiske litteratur149. Spørgsmålet om gevinstmulighed i IT-udviklings-samarbejdet er ikke 

reguleret i K03-kontarkten og lex specialis, hvorfor udgangspunktet for Kundens  og Leverandørens 

denne definition må udledes af øvrige retskilder, herunder retspraksis.  

 

Begrebet gevinst er (ligesom hardship) ikke en del af den almindelige obligationsret. Begrebet er 

således ikke klart defineret. Til forskel fra hardship beskrives gevinst ikke i lex mercatoria, hvorfor 

definitionen må udledes på anden vis.  Østergaard og Petersen definerer gevinstklausulen, som ”[…] 

a mutual obligation to renegotiate parts of the existing contract or supplement the contract when an 

economic option that was not part of the original contract emerges (ex post)”150. 

Gevinstbestemmelsen har således det lighedstræk med hardshipbestemmelsen, at begge 

bestemmelser indeholder en forpligtelse til at genforhandle det eksisterende kontraktgrundlag som 

følge af indtrædelse af enten negative omstændigheder, der er tilfældet for hardship eller positive 

omstændigheder, der er tilfældet for gevinst. 

 

 
149 Der henvises den afhandlingens kapitel 3, der i høj grad baserer på Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The 
relational view: Cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage. Academy of 
Management Review, 23, 660-679.  
150 Østergaard, Kim & Petersen, Bent (2020). The Application of Hardship and Gain Provisions in Strategic 
Contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, s. 12 
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5.3.2 Regulering af gevinstmuligheder i dansk ret 
Begrebet gevinstmulighed er ligesom hardship ikke en del af den almindelige obligationsret og synes 

generelt at være forbigået i den retsvidenskabelige litteratur. Ligeledes er begrebet ej omfattet af lex 

mercatoria, hvorfor definitionen som udgangspunkt må udledes igennem andre retskilder. 

 

5.3.2.1 Retspraksis vedrørende gevinstklausuler i dansk ret 
Ligesom for hardship findes der ingen trykt retspraksis, der tager stilling til fortolkning af 

gevinstklausuler i dansk ret. At kontrahenterne eller en af kontrahenterne ikke på kontraktindgåelses-

tidspunktet er opmærksom på den økonomiske gevinstmulighed illustreres bl.a. i UfR 2003.23 H 

(Tintin-dommen). 

Tintin-dommen vedrører det forhold, hvor et forlag får oversat en række udgivelser af Tintin fra fransk 

til dansk af en oversætter, der er ansat i forlaget. Der honoreres ifølge, hvad der på det tidspunkt, var 

kutyme indenfor branchen, med et bestemt beløb pr. side, hvorefter fortjenesten for salget må tilfalde 

forlaget. Da oversætteren i 1975 fratræder sin stilling i forlaget, bekræfter han efter modtagelse af et 

engangsbeløb på 6000 kr., at han har modtaget alt, hvad der tilkom ham og accepterede, at alle 

brugsrettigheder til oversættelserne tilfaldt forlaget. I 1992 påpeger oversætter et klart misforhold 

mellem det, der i sin tid blev betalt mod forventet salg af 2-3000 eksemplarer og de hundredtusinder 

af bind, der senere er solgt. 

Sagsøgte erkender, at oversætteren har haft en særlig betydning i muligheden for genoptrykningen af 

de tidligere eksemplarer, idet sagsøgte fremsætter at, ”[ …] oversættelser af Tintin er noget specielt, 

fremsender jeg et stk. check lydende på kr. 4030,-”. Skønsmanden støtter dette ved at bemærke, ”at 

man kan slutte, at de næppe havde opnået deres popularitet, hvis ikke oversætteren havde ramt et 

flydende og mundret dansk sprog […]”. I forbindelse med modtagelsen af den omtalte check, 

bemærker oversætteren, ”at jeg finder det urimeligt, at Tintin-bøgerne optrykkes igen og igen med 

mine snart 30 år gamle oversættelser, der i sin tid på honoreret med kr. 10,- pr. side, og at dette beløb 

skulle betragtes som engangshonorar for tid og evighed”. 

I medfør af AFTL §36 ønskes aftalen ændret for at tilgodese oversætteren som følge af den gevinst, 

der er oplevet ved det høje salg. Højesteret afviser, at der skal betales et ekstra vederlag med hjemmel 

i AFTL §36, da oversættelsen blev honoreret ud fra kutymerne i forlagsbranchen. Begge parter har 

indgående kendskab heri, hvorfor det stod parterne frit for aftale en anden vederlagsmodel. 
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Af dommen kan udledes, at parter der optræder i egenskab af at være professionelle, må forventes at 

kunne overveje muligheden for gevinst ex ante kontraktindgåelse. Oversætteren skulle således have 

betinget sig, at vederlaget for oversættelsen skulle afhænge af det solgte antal tegneseriehæfter. 

Dommen illustrerer således, hvordan den begrænsede rationalitet kan komme til udtryk i forbindelse 

med en kontrakt, der ikke kan anses som inkomplet i forhold til beregningen af vederlaget som 

betaling af oversætteren, men set fra oversætterens side får et utilsigtet økonomisk udfald, hvor 

hovedparten af den ikke kendte økonomiske gevinst på kontraktindgåelsestidspunktet tilfalder 

forlaget151. 

 

5.4 Økonomiske omstændigheder, hvorunder hardship- og gevinstklausulen giver 
mening  

Østergaard og Petersen opstiller i artiklen “The Application of Hardship and Gain Provisions in 

Strategic Contracting”152 nogle økonomiske omstændigheder, der giver anledning til at anvendelsen 

af hardship- og gevinstklausulen giver økonomisk mening at anvende.  

Først og fremmest skal Kunden og Leverandøren finde det uøkonomisk at forsøge at koncipere den 

komplette kontrakt. Bevidste om deres begrænsede rationalitet bør parternes erkende, at der i teorien 

kan bruges uendeligt mange transaktionsomkostninger på at skrive den komplette kontrakt, hvorfor 

parterne ved, at en bevidst inkomplet kontrakt er det næstbedste alternativ taget transaktions-

omkostningerne i betragtning153. Dog skal Leverandøren og Kunden også holde sig for øje, at 

reguleringen af efterfølgende ændrede omstændigheder overlades til obligationsrettens almindelige 

del. Afhandlingen har i forbindelse hermed fastslået, at den obligationsretlige regulering heraf i lyset 

af strategisk kontrahering ikke synes tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at Kunden og 

Leverandøren holder sig for øje, at de skal foretage et aktivt valg ved at indskrive hardship- og 

gevinstklausulen i K03-kontrakten, for proaktivt at regulere efterfølgende ændrede omstændigheder.  

For det andet skal Kunden og Leverandøren have en interesse i at bibeholde det kontraktuelle 

samarbejdsforhold. Denne interesse kan komme til kendskab, så snart parterne indgår i kontrakten, 

men kommer bedst til udtryk, hvis parterne kommer til at stå i en situation, hvor de enten har valget 

 
151 Jf. Østergaard, K. (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer. I Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller (s. 435-
449). København: Djøf Forlag, s. 447-448.   
152 Østergaard, Kim, & Petersen, Bent (2020). The Application of Hardship and Gain Provisions in Strategic 
Contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation. 
153 Jf. Ibid., s. 10.  
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om at fortsætte samarbejdet eller bryde ud og finde en anden samarbejdspartner154. Givet at K03-

kontrakten har en længerevarende løbetid og kontrakten genstand synes at have en kompleks karakter, 

må det antages, at både Kunden og Leverandøren som alt overvejende udgangspunkt har den 

holdning, at samarbejdet i alle tilfælde helst skal fortsætte. Derfor er denne omstændighed til stede i 

ved konciperingen af K03-kontrakten.  

Sidst skal parterne aktivt have fravalgt muligheden for at indgå i et joint venture som alternativ til 

kontrakten. Joint venture er en reguleringsramme, der ofte ses anvendt, når parterne erkender at det 

vil være relativt nytteløst at forsøge at koncipere en meget kompleks kontrakt155. Muligheden for at 

indgå i joint venture er dog ikke altid mulig. Ved at Kunden har status som offentlig myndighed synes 

det utænkeligt, at denne part har mulighed for at indgå i et joint venture med Leverandøren. Det kan 

dermed fastslås, at muligheden for joint venture er fravalgt og denne omstændighed er således også 

til stede.  

Sammenfattende kan konkluderes, at alle tre omstændigheder, gør sig gældende ved konciperingen 

af K03-kontrakten, hvorfor Kunden og Leverandøren har et stort incitament til at hardship- og 

gevinstklausulen indgå i K03-kontrakten.    

 

5.5 Sammenfatning  
Erkendelsen af at K03-kontrakten er inkomplet og med en forudsætningsvis behørig viden i den 

danske baggrundsret bør Kunden og Leverandøren indse, at der i lyset af udøvelsen af strategisk 

kontrahering er et behov for proaktivt at regulere efterfølgende ændrede omstændigheder. En sådan 

mulighed findes ved at aktivt indskrive en hardship- og gevinstklausul i K03-kontrakten. Brugen af 

hardship- og gevinstklausulen vil medføre en genforhandlingsforpligtelse og vil i sidste ende være et 

redskab til at genoprette K03-kontrakten efficiens efter indtrædelse af efterfølgende ændrede 

omstændigheder. 

Med udgangspunkt i Østergaard og Petersens opstillede omstændigheder, hvorefter det giver 

økonomisk mening at anvende hardship- og gevinstklausuler, konkluderes, at K03-kontrakten 

opfylder alle disse omstændigheder.  

 

 
154 Østergaard, Kim & Petersen, Bent (2020). The Application of Hardship and Gain Provisions in Strategic 
Contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, s. 10. 
155 Jf. Ibid., s. 10.  
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6 KAPITEL 6 

JURIDISKE TILTAG, DER SKAL STYRKE MULIGHEDEN FOR AT OPNÅ 
RELATIONSRENTE 
 
6.1 Introduktion 
I det følgende vil der med udgangspunkt i strategisk kontrahering præsenteres op til flere juridiske 

tiltag, der kan styrke Kundens og Leverandørens mulighed for at opnå relationsrente. Anvendelsen af 

strategisk kontrahering skaber merværdi ideelt set i såvel det interne samarbejdsforhold mellem 

Kunden og Leverandøren såvel afledede positive eksternaliteter i form af øget velfærd ved forbedrede 

handlemuligheder. Denne kontraheringsform inddrager resultaterne fra afhandlingens kapitel 3, 

således den økonomiske teori komplementerer juraen med henblik på at give Kunden og 

Leverandøren de største muligheder for at opnå relationsrente. For længerevarende og komplekse 

kontraktforhold har strategisk kontrahering flere fordele holdt op imod traditionel, konventionel 

kontrahering.  

 
Med udgangspunkt i Dyer og Singhs teori om relationsrente blev i afhandlingen opstillet fire 

kumulative betingelser, der skal sikre relationsrente. K03-kontrakten baserer sig i høj grad på 

konventionel kontrahering og er mangelfuld, hvad angår forpligtelsen til at foretage relations-

specifikke investeringer. Ydermere forholder K03-kontrakten sig tavst til, hvordan en effektiv videns-

delingsproces måtte foregå. K03-kontrakten forholder sig altså slet ikke til nogle af de essentielle 

elementer, der måtte være med til at sikre mulighed for at opnå relationsrente. Med udgangspunkt i 

strategisk kontrahering samt ovenstående økonomiske analyse fremsættes i det følgende tiltag, som 

kan ideelt kan skabe merværdi i kontraktforholdet og som ideelt set i sidste ende ligeledes kan skabe 

afledede positive eksternaliteter i form af øget velfærd for Kunden og forbedrede handlemuligheder 

for Leverandøren. 

 

6.2 Udvidet samarbejdsforpligtelse 
K03-kontrakten bør indeholde en forpligtelse for Kunden og Leverandøren til at samarbejde. 

Forpligtelsen er vigtig, da det er afgørende for samarbejdets succes, at deltagerne fra både kunden og 

Leverandøren indgår en interaktiv proces, hvor de samarbejder på tværs af kompetencer. 
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Forpligtelsen til at samarbejde skal ligeledes ses i lyst af deltagelsen af forskellige fagligheder i 

samarbejdet. For at de deltagende parter kan få det optimale udbytte ud af kompetencer forudsætter 

det samarbejde på tværs af forskellige niveauer, fx IT-projektlederen, juristen og IT-

softwareudvikleren. Manglende samarbejde på tværs af fagligheder øger risikoen for at ny strategisk 

viden går tabt. Samarbejdet mellem de forskellige fagligheder skaber en fælles læringsproces, som 

øger sandsynligheden for skabelsen af absorptionskapacitet.  

Samarbejdsforpligtelsen er en delforpligtelse, som udspringer af loyalitetsgrundsætningen156. 

Samarbejdsforpligtelsen anvendes som et proaktivt styringsværktøj og har til formål at fremme det 

relationelle samarbejde mellem Kunden og Leverandøren. Herme vil samarbejdsforpligtelsen bidrage 

til at skabe incitamentsforenelighed mellem parterne og mitigere risikoen for opportunistisk adfærd, 

som kan opstå på grund af eksistensen af asymmetrisk information og forskellige interesser. 

Samarbejdsforpligtelsen synes således at gavne både Kunden og Leverandøren i K03-kontrakten. 

 

6.3 Gensidig kommunikationsforpligtelse 
 I relation til at sikring vidensdeling af strategisk information med henblik på at skabe et 

informationsgrundlag mellem de deltagende parter, der skal danne grundlag for skabelse af et nyt IT-

udviklingssystem og i bedste fald nye muligheder, synes det relevant at inkorporere en gensidig 

kommunikationspligt. Denne skal supplere loyalitets- og samarbejdsforpligtelsen. Den strategiske 

information udspringer af såvel nye indsigter i en fagmonopolær kontekst, men også i interdisciplinær 

sammenhæng. Det synes udfordrende for Kunden og Leverandøren ex ante at kvalificere indholdet 

af strategisk information, idet denne opstår igennem en interaktiv læringsproces. Den gensidige 

kommunikationspligt er således en forpligtelse, som skal virke som dynamisk med henblik på at 

fremme perfekt information og mindske den asymmetriske information mellem de involverede parter 

i forhold til enkelte fagligheds relevans og i et interdisciplinært perspektiv157. 

 

6.4 Forpligtelse til at investere i vidensdelingsrutiner 
I afhandlingens økonomiske analyse af, hvordan Leverandøren og Kunden i fællesskab får mulighed 

for at opnå relationsrente viste, at investeringer i effektiv vidensdeling er afgørende for skabelse af 

relationsrente. Effektive vidensdelingsprocesser er særligt relevante for IT-udviklingssamarbejdet, da 

 
156 Jf. Madsen, C. F., & Østergaard, K. (2019). Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 27(3), 116-130, s. 10-11.   
157 Jf. Østergaard, Kim og Marie-Louise Holle (2020) ”Kapitel 19: Forskningssamarbejder”, endnu uudgivet, s. 22-24.  
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viden er en vigtig komplementær ressource. På denne baggrund bør K03-kontrakten iagttage en 

klausul, der i forlængelse på samarbejdsforpligtelsen forpligter både Kunden og Leverandøren til at 

foretage investeringer i vidensdelingsprocesserne. Denne forpligtelse vil have til formål at facilitere 

vidensdeling, der følger af den gensidige kommunikationspligt. Vidensdelingsprocesserne bør 

organiseres således, at disse fodrer en fælles læringsproces og herved forbedre rammerne for udnyttes 

af hinandens komplementære ressourcer. Forpligtelsen kan således dels indeholde en forpligtelse for 

Kunden og Leverandøren til at mødes med faste intervaller samt at have en forpligtelse til at dele 

relevant information med hinanden på en fælles IT-platform, således relevant information er 

tilgængeligt for begge parter. 

Kombinationen af den gensidige kommunikationspligt og forpligtelsen til at investere i 

vidensdelingsrutiner vil i forening skabe tillid og fordrer samarbejde. Disse tiltag synes i K03-

kontraktens nuværende udformning at mangle, hvorfor dette tiltag anbefales. 

 

6.4.1 Tavshedspligt  
Vidensdeling er som nævnt central for udøvelse af strategisk kontrahering. For at give Kunden og 

Leverandøren incitament til at dele know-how, der er meget værdifuld, bør en forpligtelse til at 

investere i vidensdelingsrutiner følges af en skærpet tavshedspligt, så Kunden og Leverandøren sikrer 

sig, at den delte information ikke videregives til tredjemand uden samtykke. Tavshedspligten kan 

følge af de underliggende ansættelseskontrakter, der er indgået mellem den enkelte medarbejder og 

dennes arbejdsgiver, men det synes også relevant at præcisere, at den givne viden forbliver imellem 

Kunden og Leverandøren. Denne tavshedspligt kan enten sikres igennem kontraktuelle bestemmelser 

i K03-kontrakten eller vedlægges som en fortrolighedsaftale. Fortrolighedsaftalen bør fastlægge, (1) 

hvilken type informationer, der klassificeres som fortrolig information, (2) hvem den fortrolige 

information må deles med, (3) regler for brug af den fortrolige information, (4) ansvar ved ulovlig 

deling og (5) hvilke misligholdelsesbeføjelser der knytter sig hertil.    

 

6.5 Konfliktløsningsforpligtelse  
I afhandlingens afsnit 2.7 blev K03-kontraktens konfliktløsningsmulighed analyseret. Her blev det 

fastslået, at det var usikkert, hvorvidt K03-kontrakten lægger op til, at parterne selv kan vælge 

imellem de konfliktløsningsmuligheder, der bliver opstillet eller hvorvidt konflikten bør søges løst 

igennem en bestemt rækkefølge.  
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Der er store transaktionsomkostninger og ikke mindst usikkerhed forbundet med at lade en konflikt 

blive løst af en tredjepart. Disse transaktionsomkostninger og risiko taler således for, at parterne 

vælger en tillidsbaseret tilgang til konfliktløsning. Dog skal Kunden og Leverandøren være 

opmærksomme på, at konfliktløsningsforhandlingerne ikke bliver langvarige og forårsager 

overskridelse af kritiske tidsfrister, hvis parterne ikke bliver truet af, at der inddrages en tredjepart. 

Derfor vil den optimale konfliktløsningsmodel være en hybrid mellem selvhåndhævende 

bestemmelser baseret på tillid og tredjepartshåndhævelse. For at nedbringe transaktions-

omkostningerne forbundet med konflikt mest muligt bør konflikten løses i følgende rækkefølge:  

 

- Trin 1: Konflikten indtræder og søges løst af parterne selv inden for max X antal dage. 

- Trin 2: Konflikt søges løst af styregruppen inden for max X antal dage. 

- Trin 3: Mægler inddrages til løsning inden for max X antal dage. 

- Trin 4: Voldgiftsret. 

 

Således har parterne en fastsat tid, hvor de selv kan forsøge at løse konflikten. I tilfælde af, at dette 

fejler inddrages en tredjepart i form af en mægler og i sidste ende bør konflikten afgøres ved voldgift.  

 

Denne tankegang synes ligeledes at gå igen i Østergaard og Christina Tvarnøs anbefaling til 

aftaleparadigmerne i projektet ”Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 

og partnerskaber”158 samt de proaktive konflikthåndteringsværktøjer udarbejdet af Gorrissen 

Federspiel i 2013, jf. advokat Tue Goldschmieding159. 

 

Denne effektive konfliktløsningsmodel vil i overensstemmelse med Dyer og Singhs teori om 

relationsrente medvirke til at generere relationsrente ved enten at sænke 

transaktionsomkostningerne160 eller give parterne incitament til at engagere sig i Dyer og Singhs tre 

øvrige præsenterede betingelser. 

 

 
158 Tvarnø, Christina D., Ølykke, Grith. S., & Østergaard, Kim (red.) (2013). Vækst og værdiskabelse via nye former for 
innovationssamarbejder og partnerskaber. Frederiksberg: Copenhagen Business School Press, s. 232 ff.  
159 Jf. Materialesamling fra forår 2018 i Strategisk Kontrahering i et Internationalt Virksomhedsperspektiv, s. 184 ff.   
160 Jf. Dyer, Jeffrey (1997). Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize 
transaction value, Strategic Management Journal, 18(7), 535-556, side 551.  
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6.6 Genforhandlingsforpligtigelse  
Som beskrevet i kapitel 1, gælder der i dansk ret et princip om aftalefrihed samt et princip om, at en 

aftale er bindende, jf. AFTL §1, DL 5-1-1 og DL 5-1-2. Ved at anvende genforhandling indtræder en 

mulighed for Kunden og Leverandøren til at afvige fra dette udgangspunkt. Fra et strategisk 

perspektiv er formålet således, at Kunden og Leverandøren i fællesskab skal udfinde den optimale 

løsning i forhold til de retsvirkninger, som obligationsrettens almindelige del dikterer. Retsfølgerne 

vil oftest ikke være samarbejdsfremmende og vil i yderste konsekvens føre til endnu mere konflikt 

og opsigelse af samarbejdsaftalen. Dette er fra et strategisk perspektiv det mindst ønskelige, idet de 

relationsspecifikke investeringer vil være sunk.  

I dansk ret eksisterer fri adgang for parterne til at aftale genforhandling i kontraktgrundlaget. I 

forlængelse af loyalitetspligten indebærer dette således en pligt til loyalt at fremkomme med det 

forhandlingsresultat, der ikke ville være nået udenfor kontraktforholdet161. Behovet for gen-

forhandling ses ofte i længerevarende kontraktforhold. Denne påstand finder støtte i transaktions-

omkostningsteorien, hvorefter forhandling om og formulering af en genforhandlingssituation vil 

medføre ex ante – såvel ex post omkostninger, hvorfor behovet for genforhandling må antages at være 

unødvendige i tilfælde med få markedstransaktioner. 

 

6.6.1 Hardshipklausulen i K03-kontrakten  
Udvikling af et IT-softwaresystem baseres i høj grad på Kundens og Leverandørens komplementære 

ressourcer i skikkelse af dyb specialiseret viden klassificeret som human aktivspecificitet. Ifølge Dyer 

og Singhs kumulative betingelser er et succesfuldt samarbejde afhængig af, at der foretages 

relationsspecifikke investeringer. Men som den økonomiske del af afhandlingen viste er der en vis 

risiko forbundet med at foretage disse investeringer, hvis der ikke opstilles sikkerhedsforanstaltninger 

herfor. Med udgangspunkt i afhandlingens kapitel 5, der introducerede hardship indeholder dette 

afsnit en diskussion af, hvordan hardshipklausulen bør affattes i K03-kontrakten samt hvilke forhold, 

der bør omfattes heraf.   

 

Brugen af hardship bør konciperes på en sådan måde, at den medfører en genforhandlings-

forpligtigelse for både Kunden og Leverandøren i forbindelse med indtrædelse af en hardship-

begivenhed. At være villig til at lade en genforhandlingsforpligtelse indgå i kontraktgrundlaget vil 

udvise en stor grad af tillid og credible commitment. I Kunden og Leverandørens tilfælde vil 

 
161 Andersen, Mads Bryde og Joseph Lookofsky (2015) ”Lærebog i obligationsret I”, s. 195.  
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hardshipklausulen tjene begge parter, idet det tidligere er blevet fastslået at parterne i større eller 

mindre grad optræder som realdebitorer og derfor vil den ene part ikke bærer en større risiko end den 

anden part. Derfor synes der at være et symmetrisk motiv for Kunden og Leverandøren til at lade en 

hardshipklausul være en del af K03-kontrakten.    

 

Som fastslået i kapitel 3 sondres imellem endogene og eksogene efterfølgende ændrede 

omstændigheder. Af kapitel 4 kan udledes, at lex mercatoria udelukkende behandler hardship-

begivenheder som eksogene begivenheder.  Med dette udgangspunkt vil jeg i det følgende diskutere, 

hvorvidt både endogene og eksogene bør omfattes af en eventuel hardshipklausul i K03-kontrakten. 

 

I relation til de opstillede betingelser i  lex mercatorias for at anvende hardshipklausulen vil det i 

relation til betingelse 1, der erindres at forlyde: ”Forhold der væsentligt forrykker balancen i 

kontraktforholdet og gør det urimeligt byrdefuldt for en part at opfylde” kan det overordnet siges, at 

det i K03-kontrakten må være meget sandsynligt, at der indtræder efterfølgende ændrede forhold, der 

væsentligt forrykker balancen i kontraktforholdet. En sådant forhold kan manifestere sig på to 

forskellige måder. For det første kan en betydelig stigning i omkostningerne for en kontrahent til at 

opfylde sine forpligtelser antages at falde indunder disse forhold. Denne ændring vil oftest ramme 

realdebitor. Denne omkostningsstigning kan skyldes eksogene forhold, som en stigning i prisen på 

materialer, der er nødvendige til produktionen af varen eller udøvelsen af tjenesteydelsen. For det 

andet kan der ske et betydeligt fald i værdien af den ydelse, der leveres. Dette kan skyldes drastiske 

ændringer i markedsforhold, fx en betydelig stigning i inflationen på en kontraktligt aftalt pris. Faldet 

i værdien af ydelsen skal være objektivt målbart. Den subjektive vurdering heraf har ingen betydning. 

 

I forhold til betingelse to, der erindres at lyde ”Hvor de pågældende forhold ikke er eller med 

rimelighed kunne have være taget i betragtning ved kontraktindgåelse” vil det med en antagelse med 

at Kunden og Leverandøren er begrænset rationelle vil det være højest sandsynligt, at parterne kan 

blive ramt af forhold, der ikke med rimelighed kunne være taget i betragtning på 

kontraktindgåelsestidspunktet. De uforudsete ændrede omstændigheder kan både skyldes endogene 

og eksogene forhold. Det forhold, at en kernemedarbejder i kontraktens løbetid fratræder sin stilling 

og derfor træder ud af projektet, har karakter af at være endogen og kunne ikke på 

kontraktindgåelsestidspunktet for enten Kunden eller Leverandøren med rimelighed have været 

kendt. Det samme gælder for uforudsete orlovsperioder eller akut behov for nedskæringer som følge 
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af store ændringer i markedet. Der er således en gråzone mellem de eksogene og endogene forhold, 

idet de eksogene forhold kan have direkte påvirkning på de endogene forhold. 

 

Betingelse 3, der erindres at lyde ” Hvor begivenheden er udefrakommende (eksogen), som kan 

karakteriseres uundgåelig og uden for den bebyrdende parts kontrolsfære” udelukker som 

udgangspunkt en hardshipbegivenhed fra at omfatte endogene forhold. Denne betingelse er særligt 

relevant at diskutere med hensyn til K03-kontrakten. Samarbejdet imellem Kunden og Leverandøren 

afhænger i stor grad af relationsspecifikke investeringer, der særligt koncentrerer sig om 

humanaktivspecificitet. I denne sammenhæng vil projektets medarbejdere repræsenteret af 

henholdsvis Kunden og Leverandøren være afgørende for, hvorvidt samarbejdet resulterer i et 

succesfuldt og nyt IT-system. Projektets kernemedarbejdere, der besidder kernekompetencer i 

udviklingen af IT-systemet kan risikere at blive syge, skifte job eller i værste fald afgå ved døden og 

det kan afgørende betydning for, hvorvidt udøvelsen af strategisk kontrahering overhovedet lader sig 

realisere. Udover kravet om at forholdet have karakter af at være eksogen, bør det undersøges, hvad 

der nærmere forstås ved en parts kontrolsfære. Kontrolansvaret (norsk ord for kontrolsfære) er ”en 

god internationell kompromiss, som förutsätter at reglerna kommer at differantieras på visse 

kontraktsområden eller avseende vissa förpliktelser. Många oklarheter döljs under den flotta 

formeln”162. 

 

Med udgangspunktet i lex mercatoria og i forhold til det knyttede mål med anvendelsen af 

hardshipklausulen vil det efter min mening give bedst mening, at K03-kontrakten indeholder en 

hardshipklausul, der både omfatter eksogene og endogene efterfølgende ændrede omstændigheder. 

Det er min vurdering, at de endogene efterfølgende ændrede omstændigheder for K03-kontraktens 

opfyldelse er mere følsom overfor endogene ændrede omstændigheder sammenlignet med eksogene 

ændrede omstændigheder, fordi samarbejdet i høj grad hviler på human aktivspecificitet. Med 

udgangspunkt i lex mercatorias betingelse 3 kan det ved fortolkningen af, at forholdet ligger udenfor 

parternes kontrolsfære argumenteres for, at endogene efterfølgende omstændigheder kan være 

omfattet heraf. På baggrund heraf bør K03-kontrakten indeholde en indeholde en klar definition af 

hvilke eksogene og endogene omstændigheder, der anses for at falde indenfor klausulens 

anvendelsesområde. Som omtalt, er omstændigheder ikke kendt på kontraktindgåelsestidspunktet, 

 
162 Jf. Sandvik (2004) Säljarens Kontrolansvar og Håstad i Förhandlingarna via det 36. nordiska juristmötet, Del II, s. 164 
f. 
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men det bestemmelsen formuleres på en sådan måde, at både Kunden og Leverandøren ved, hvad der 

forstås ved at omstændigheden væsentligt skal forrykke balancen, jf. betingelse 1. Bestemmelsen bør 

ydermere fastslå, at omkostningerne forbundet med en hardshipbegivenhed deles ligeligt, således 

samarbejdsforholdet på bedste vis kan fortsætte herefter. Afslutningsvist bør bestemmelsen indeholde 

retsfølgerne ved tilsidesættelse af denne forpligtelse. Her foreslås, at både Leverandøren og Kunden 

får mulighed for at påberåbe sig de almindelige misligholdelsesbeføjelser med mulighed for 

erstatning op til positiv opfyldelsesinteresse.  

Det fastslås således, at indførelsen af en hardshipklausul i K03-kontrakten og i lyset af strategisk 

kontrahering i højere grad vil løse de udfordringer, der opstår som følge af efterfølgende ændrede 

omstændigheder end obligationsrettens retsfigurer.  

 

6.6.2 Gevinstklausulen i K03-kontrakten   
Forholdet til ændrede omstændigheder er i lex mercatoria udelukkende behandlet med udgangspunkt 

i, at de ændrede omstændigheder gør kontrakten mere byrdefuld at opfylde. Det store fokus på det 

byrdefulde forhold skyldes, at dette har et stort fokus i den konventionelle jura, som de fleste 

kontrakter baserer sig på163.  Her er samarbejdspartnerne udskiftelige, hvorfor de fleste kontrakter og 

transaktioner forholder sig til kortsigtede forhold og egenoptimering. Denne tankegang er ikke 

ønskelig i udøvelsen af strategisk kontrahering. Her forventes kontraktforholdet mere at have form af 

at være et partnerskab164, hvor grundtanken er fællesoptimering frem for egenoptimering. Ved et 

stigende interessesammenfald vil muligheden for realisering af relationsrente stige tilsvarende. I en 

erkendelse af ikke at kunne forudse alle tænkelige ændrede omstændigheder i skikkelse af gevinst-

muligheder bør kontrahenterne allerede ex ante tage stilling hertil og lade en gevinstklausul være en 

del af kontraktgrundlaget, således kontraktens balance og efficiens kan genoprettes. For 

kontrahenterne er det essentielt at den opståede gevinst gavner begge parter, eftersom realisering af 

relationsrente opstår som følge af aktivspecifikke investeringer i samarbejdet og gensidigt 

engagement. 

Formålet med at anvende gevinstklausuler i forbindelse med strategisk kontrahering er netop den 

erkendelse, at der på kontraktindgåelsestidspunktet foreligger imperfekt information om fremtidige 

 
163 Petersen, Bent & Østergaard, Kim (2018). Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic 
Contracting. Journal of Business and Industrial Marketing, 33(3), 265-276, s. 265.  
164 Østergaard, Kim (2016) Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nis Jul Clausen et. al. Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten 
Schaumburg-Müller, Djøf Forlag, København, s. 435-449, s. 436. 
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muligheder for yderligere at opnå relationsrente, hvorved der gennem anvendelse af gevinstklausuler 

sikres mulighed for, hvad der betegnes som dynamisk efficiens. 

 

Gevinstklausulen bør konciperes således, at den indeholder en forpligtigelse til at meddele hinanden, 

såfremt der i kontraktens løbetid opstår mulighed for at udnytte en forretningsmæssig og dermed 

økonomisk mulighed. Med en gevinstmulighed for øje bør genforhandlingsklausulen indeholde en 

genforhandlingsforpligtigelse. I UfR 2003.23 H (Tintin-dommen), der er omtalt i afhandlingens afsnit 

5.3.2.1 ville en sådan forpligtelse have forpligtet forlaget til at genforhandle de eksisterende 

kontraktvilkår og oversætteren havde alt andet lige fået betydeligt mere ud af samarbejdet end han 

gjorde. En tilsidesættelse af en sådan forpligtigelse bør formes således, at både Kunden og 

Leverandøren kan påberåbe de almindelige misligholdelsesbeføjelser og i yderste konsekvens opnå 

mulighed for at få erstatning op til positiv opfyldelsesinteresse.  

 
6.6.3 Genforhandlingsforpligtelsen som sikkerhedsforanstaltning 
Dette afsnit indeholder en analyse af, hvordan en genforhandlingsforpligtelse ved hardship- og 

gevinstklausulen kan fungere som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til at sikre de 

relationsspecifikke investeringer samt til at modvirke opportunistisk adfærd. 

 

I forbindelse med anvendelsen af en genforhandlingsforpligtelse skal Leverandøren og Kunden være 

særligt opmærksomme på risikoen for hold-up. Denne risiko anses dog for nødvendig for at kunne 

anvende en hardship- eller gevinstklausul i forbindelse med udøvelsen af strategisk kontrahering. 

Strategisk kontrahering sigter mod at holde transaktionsomkostningerne i forbindelse med 

anvendelsen af genforhandlingsforpligtelsen så lav som muligt. Genforhandlingsmuligheden giver 

Kunden og Leverandøren en gensidig interesse i at opretholde samarbejdet, idet der er investeret i 

samarbejdsgrundlaget med det mål at generere relationsrente.  

Genforhandling er ligesom forhandling baseret på tillid og samarbejdsvillighed166 og kan i lyset heraf 

og i Dyer og Singhs terminologi betegnes som en selvhåndhævende sikkerhedsforanstaltning. I 

tilfælde af manglende tillid imellem Kunden og Leverandøren vil ex post genforhandling ifølge 

transaktionsomkostningsteorien medfører en usikkerhed mellem parterne, fordi genforhandlings-

klausulen grundlæggende indebærer en reallokering af de økonomiske risici såvel ex tunc som ex 

 
166 Schwenzer, Ingeborg og Edgardo Muñoz (2019). Duty to renegotiate and contract adaptation in case of 
hardship, Uniform Law Review, 24(1),149–174, side 160.  
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nunc, idet den ikke-hardship bebyrdende kontrahents økonomiske udbytte af kontraktrelationen 

mellem kontrahenterne bliver mindre end forventet ex ante167. 

 

En gevinstklausul fungerer som en sikkerhedsforanstaltning i forbindelse med etablering af en 

effektiv styringsform, der ifølge Dyer og Singh er en betingelse for at opnå relationsrente. Ifølge Dyer 

og Singh kan en effektiv styringsform bevirke at de samlede transaktionsomkostninger ved udøvelsen 

af de øvrige betingelser sænkes168. 

Kombinationen af brugen af hardship- og gevinstbestemmelsen vil medvirke til at skabe en 

incitamentsstruktur, hvor kontrahenterne anvender som kontrakten som et styringsværktøj til at 

fællesoptimere og opnå relationsrente og i bedste fald vedvarende konkurrencemæssige fordele. 

 

Både gevinst- og hardshipklausulen vil som formelle sikkerhedsforanstaltninger bidrage til, at der 

efter kontraktindgåelse kan foretages aftalesupplering og justering af det bindende udgangspunkt med 

den klare hensigt at opretholde samarbejde, således der kan skabes relationsrente og minimering af 

tab. Ordlyden og udformningen af bestemmelserne bør fremgå af et klart og entydigt retsfaktum med 

dertilhørende retsvirkninger, hvilket afhænger af den konkrete kontraktrelation. Udgangspunktet for 

klausulerne vil således være, at de i sin egenskab af at være sikkerhedsforanstaltninger bidrager til at 

opretholde relationen og minimering af risikoen for hold-up. Brugen af genforhandlingsklausulerne 

vil således øge både Kunden og Leverandørens incitament til at foretage relationsspecfikke 

investeringer. 

 

Hardshipklausulen udgør et reaktivt vilkår, da påberåbelsen foretages efter at den ændrede 

omstændighed er indtrådt. Til trods for dette har bestemmelsen en relationsfremmende effekt, da der 

åbnes en mulighed for at foretage en ny optimal risikoallokering og ex ante gensidigt signalere en 

interesse i relationens succes og opretholdelse. Således vil parternes credible commitment styrkes 

allerede ex ante kontraktindgåelse. 

 

 
167 Jf. Østergaard, Kim (2016). Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 
gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer i Nils Jul Clausen, Jørgen Dahlberg-Larsen, Bent Ole Gram 
Mortensen, & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, 435-449. 
København: Djøf Forlag, s. 442.  
168 Jf. Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679, s. 666.  
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Gevinstklausulen har proaktiv karakter, da den søger at fremme yderligere værdiskabelse i relationen. 

Gevinstklausulen bør suppleres med en bestemmelse om en genforhandlingsprocedure samt en 

konkretisering af den værdideling, der i givet fald skal foretages imellem parterne.   

 

Brugen af hardship- og gevinstklausulen i forening er således nyttig at foretage ex ante i 

kontraktgrundlaget, da der i forhold til solidaritetstankegangen med deling af gevinst og risici, 

udfordringer og muligheder, netop indebærer en deling af gevinst og risiko mellem parterne, hvilket 

skaber incitamentsforenelighed. For at optimere genforhandlingen i begge tilfælde kan der i 

kontraktgrundlaget med fordel indgå en generel konfliktløsningsmodel. For at skabe kongruens bør 

proceduren følge konfliktløsningsmodellen, jf. afhandlingens afsnit 6.2.4. Lige som ved 

konfliktløsning synes det mest optimalt, at genforhandlingen foregår imellem Kunden og 

Leverandøren, da disse har den største indsigt i samarbejdet. Proceduren for genforhandling kan med 

rette inddeles i niveauer og inddrage ekspertassistance på allerede det første trin, hvor 

genforhandlingen starter, hvis der fx er tale om en teknisk kompliceret udfordring. Derudover kan 

der gøres brug af mægler, da den symmetriske interesse, som eksisterer ex ante, kunne ændres ved 

indtrædelse af en hardshipbegivenhed, da det som udgangspunkt må antages, at det kun er en af 

parterne, der bliver bebyrdet. Derfor kan udfaldet blive, at genforhandlingen mislykkes, hvorfor det 

i proceduren med fordel kunne være indskrevet som den mulighed at fortsætte samarbejdet uændret, 

bringe det til ophør eller søge tvistløsning, herunder fx voldgift inden for rammerne af den 

konfliktløsningsmodel, som blev beskrevet i afhandlingens kapitel 2.  

Da der oftest vil eksistere gensidigt ønske om at bevare relationen, vil værn mod trusler og mulighed 

for at inddrage yderligere økonomisk værdi (relationsrente) være ønskeligt. Derfor kan de to 

bestemmelser inddrages i den strategiske outsourcing-relation. Meningen er således, at partnerskabet 

indskriver de nødvendige værn, der gør, at relationen kan bevares uanset hvilken form for 

omstændighed, der måtte indtræde, så længe man ønsker at bestå i relationen, hvis der fortsat synes 

at være mulighed for at generere værdi. De to omtalte klausulbestemmelser kan i fællesskab med de 

udledte seks parametre, udgøre fundamentet for en strategisk outsourcing-kontrakt således, at hvis 

disse forhold inkluderes, vil der være mulighed for at opnå relationsrente. 
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Yderligere bør K03-kontrakten indeholde en bestemmelse om, at Kunden og Leverandøren deler både 

hardshipomkostningerne og gevinstmuligheden ligeligt, således der sker fuld økonomisk solidaritet 

mellem parterne, som det kendes fra et ”fifty-fifty”-joint venture169.  

 

6.7 Sammenfatning 
Formålet med dette kapitel var på baggrund af afhandlingens økonomiske analyse at kvalificere nogle 

juridiske kontraktuelle tiltag, der kan styrke muligheden for at opnå relationsrente i K03-kontrakten. 

Jeg har i kapitlet behandlet tiltag, som i større eller mindre grad støtter Dyer og Singhs kumulative 

betingelser for at opnå relationsrente. Den udvidede samarbejdsforpligtelse og kommunikationspligt 

skal fungere som dynamiske forpligtelser, der har til hensigt at mindske den asymmetriske 

information imellem Kunden og Leverandøren samt at sikre udveksling af den nødvendige 

information og know-how. Ydermere har jeg foreslået at anvende en konfliktløsningsforpligtelse. 

Denne har til formål at sikre en effektiv styreform, hvis formål er at sikre samarbejdet uagtet, at der 

opstår vanskeligheder. I forhold til efterfølgende ændrede omstændigheder har jeg opstillet en 

proaktiv genforhandlingsforpligtelse. Den i vil kontraktforholdet ses afspejlet i en hardship- og 

gevinstklausul. Jeg har afslutningsvist diskuteret, hvorvidt en genforhandlingsforpligtelse kan ses 

som en sikkerhedsforanstaltning mod opportunistisk adfærd og medvirke til at skabe incitaments-

forenelighed mellem Kunden og Leverandøren. Fordi genforhandlingsforpligtelsen er baseret på 

gensidig tillid, vurderes en genforhandlingspligt at dels at fungere udtryk credible commitment og 

dels en formel sikkerhedsforanstaltning og jeg konkluderer hermed, at en genforhandlingsforpligtelse 

kan fungere som et afledt værn mod opportunistisk adfærd. Det kan således konkluderes, at brugen 

af en proaktiv genforhandlingsforpligtelse kan sikre muligheden for at opnå relationsrente, idet en 

genforhandlingsforpligtelse vil medføre en forpligtelse til at genforhandle loyalt uanset om de 

indtrufne efterfølgende ændrede omstændigheder påvirker kontraktforholdet positivt eller negativt. 

Ved en positiv ændrede omstændigheder har både Kunden og Leverandøren med hjemmel i 

gevinstklausulen til at opnå en gevinst, der ikke er forventet på kontraktindgåelsestidspunktet. 

Omvendt sikrer genforhandlingsforpligtelsen i tilfælde af negative ændrede omstændigheder, at 

omkostningerne forbundet hermed deles ligeligt og dermed kan samarbejdet fortsætte og muligheden 

for skabelse af relationsrente vil bestå.  

 
 

169 Østergaard, Kim & Petersen, Bent (2020). The Application of Hardship and Gain Provisions in Strategic 
Contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, s. 10.  
 



 

Side 80 af 86 
 

7 KAPITEL 7 

SAMLET KONKLUSION 
Med udgangspunkt i en proaktiv og tillempet anvendelse af den erhvervsjuridiske metode undersøgtes 

i afhandlingen, hvorvidt gældende ret giver mulighed for at opnå relationsrente i et IT-

udviklingssamarbejde baseret på K03-kontrakten. Med udgangspunkt i Dyer og Singhs teori om 

relationsrente og igennem en analyse af udvalgte og relevante bestemmelser i K03-kontrakten kan 

det fastslås, at K03-kontrakten i dens nuværende form ikke giver mulighed for at opnå relationsrente 

og bør suppleres. 

Med afhandlingens særlige fokus på efterfølgende ændrede omstændigheder foretog jeg en 

retsdogmatisk analyse af, hvordan Kunden og Leverandøren retsstilling er ved indtrædelse af 

efterfølgende ændrede omstændigheder er. Den retsdogmatiske analyse viste, at efterfølgende 

ændrede omstændigheder ikke synes tilstrækkelig i lyset af strategisk kontrahering. Med dette 

udgangspunkt analyseredes muligheden for at anvende proaktive tiltag, der regulerer efterfølgende 

ændrede omstændigheder i overensstemmelse med strategisk kontrahering. Igennem anvendelse af 

en hardship- og gevinstklausul kan Kunden og Leverandøren i højere grad overkomme de 

udfordringer, der opstår i forbindelse med indtrædelse af efterfølgende ændrede omstændigheder.  

Med udgangspunkt i afhandlingens juridiske og økonomiske analyse kvalificeres i afhandlingens 

kapitel 6 proaktive tiltag, der dels skal sikre incitamentsforenelighed og dels skal sikre opnåelse af 

relationsrente. I forbindelse hermed diskuteredes, hvorvidt en genforhandlingsforpligtelse givet ved 

hardship- og gevinstklausulen ved indtrædelse af efterfølgende omstændigheder kan fungere som 

sikkerhedsforanstaltning mod opportunistisk adfærd og sikring af relationsrente. På baggrund af 

denne diskussion kan konkluderes, at en genforhandlingsforpligtelse i lyset af strategisk kontrahering 

kan udgøre en sikkerhedsforanstaltning og dermed bør Kunden og Leverandøren lade 

genforhandlingsforpligtelsen være en del af K03-kontrakten.   
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