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Abstract
Consultants are being hired by a vast majority of companies worldwide everyday, and they are
being used in almost every industry imaginable. Consultants are usually hired to solve a problem
within a company, and when the problem is solved they get paid for the hours they have spent on
the project and then they move on to the next assigned project. This can in many situations be the
efficient way of using consultants, but I think consultants can be used more efficiently
This thesis is based on the hypothesis that there is an unused potential by not using strategic
contracting in collaborating with consultancy agencies. Therefor this thesis seeks to examine and
analyze how it is possible to optimize the contractual agreement made with consultancy agencies.
This will be examined and analyzed by viewing if contracts based on incentives can be used to
increase the relational rent between the cooperating companies.
The thesis will be based on a case, where the consultancy agency will be outsourced to control the
activities in the logistics department of a distribution company, and they will be paid in shares of
the company if they complete the project successfully.
By using incentives in contracts there is a probability of creating a more efficient contract. This can
lead to the increase of relational rent in the partnership, which is the goal of using strategic
contracting in this scenario.
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Kapitel 1 - Problemidentifikation
1.1 Indledning
I denne tids dynamiske og stadigt skiftende internationale arbejdsmiljø er mellemmandsaftaler,
som

for

eksempel

distributions-

og

franchiseaftaler,

generelt

forblevet

uændrede.

Mellemmandsaftaler er generelt beskrevet som ægtepagter, med det formål at stipulere
betingelserne i tilfælde af en opløsning af samarbejdet. Disse konventionelle kontrakter har
primært til formål at regulere de tvister, der opstår mellem parterne i samarbejdet, samt beskrive
hvordan materielle og immaterielle aktiver fordeles mellem parterne ved en opløsning. Herudover
har kontrakter af denne form ikke reelle betingelser for at opbygge relationen mellem de
kontraherende 1. I kontrast til denne konventionelle måde at kontrahere på er der strategisk
kontrahering. Strategisk kontrahering er karakteriseret ved, at målet er at generere relationsrente
ved at bruge proaktive bestemmelser fremfor reaktive bestemmelser i kontrakten – baseret på det
”strategiske fit” og ressource komplementaritet mellem kontraktpartnerne. Derudover har
strategisk kontrahering til formål at beskytte den viden, som de deler med hinanden, samt at lave
relationsspecifikke investeringer, således at der ikke opstår opportunistisk adfærd mod hinanden.
Dermed er der tale om et partnerskab baseret på strategiske overvejelser, hvor de gennem
kontraheringen kan opnå en eller flere mulige konkurrencemæssig(e) fordel(e). Strategisk
kontrahering er i større grad blevet inkorporeret på arbejdsmarkedet. Som eksempel kan dette ses
på den måde, som SimCorp insisterede på at få indføjet en call option2 i sine IT outsourcingkontrakter, med henblik på at beskytte betydelige investeringer, da SimCorp lavede offshore
outsourcing af softwareudvikling til to ukrainske leverandører 3 . Et andet eksempel er i
samarbejder, hvor for eksempel en franchisetager forventes at foretage betydelige
relationsspecifikke investeringer ved overtagelsen af en franchise, hvor det kan være relevant at
tilbyde en put option4.
1

Petersen, B. & K. Østergaard (2018) ”Reconciling formal contracts and relational governance through Strategic
Contracting”, s. 1.
2
En call option er en kontraktlig reguleret mulighed for, men ikke forpligtelse til, fremtidig overtagelse af
specificerede aktiver (fx maskiner, bygninger, medarbejdere) fra samarbejdspartner til en på forhånd aftalt pris
3
Jensen, P.Ø. and B. Petersen (2013), "Global sourcing of services: Risk, process, and collaborative architecture",
Global Strategy Journal, 3 (1), 67-68
4
En put option er en kontraktlig reguleret mulighed for, men ikke forpligtelse til, fremtidig overdragelse af
specificerede aktiver til samarbejdspartner til en på forhånd aftalt pris

5

1.2 Problemstilling
I kontrast til de ovennævnte eksempler på bestemmelser i kontrakter, der skal være med til at
sikre fleksibilitet og engagement i samarbejdet, ser man i konsulentbranchen mere brug af
konventionel kontrahering i partsforholdet. Dette kan forklares ved, at virksomheder indimellem
mangler løsninger på problemer, og der vil virksomhederne enten ansætte nye medarbejdere,
eller hyre konsulenter med de nødvendige kompetencer. Konsulenterne kommer ind når der er
behov for dem, og tager derefter videre til næste opgave, når denne er løst. Dette virker til at
være efficient i nogle sammenhæng, men jeg mener, at der muligvis er et uudnyttet potentiale
ved ikke at gøre brug af strategisk kontrahering i kontrakten. Strategisk kontrahering bygger på
den centrale præmis, at der mellem kontrahenterne eksisterer komplementære ressourcer, hvis
fælles anvendelse gennem kontraktrelationen, kan anvendes til at opnå en overnormal profit, der i
økonomisk teori betegnes som relationsrente 5 . Det grundlæggende perspektiv der søges
undersøgt i afhandlingen vil være, hvordan udformningen af kontrakten mellem en virksomhed
der hyrer konsulenter, vil være med til at kunne opnå denne relationsrente i partsforholdet.
Afhandlingen tager sit udsæt i en case samt en hypotese om, at der er et uudnyttet potentiale ved
ikke at gøre brug af strategisk kontrahering i konsulentbranchen. Gentandsfeltet for afhandlingen
er en analyse af udformningen af en efficient kontrakt. Økonomisk vil det blive undersøgt,
hvordan det at skabe incitament i kontraktudformningen i et samarbejde, kan være med til at øge
værdien i samarbejdet, og derved være med til at skabe relationsrente. Juridisk vil selve
kontraktudformningen blive gennemgået, og det vil blive undersøgt, hvordan man ved hjælp af
aktier som vederlag kan skabe relationsrente i partsforholdet.
For at kunne opnå bedre forståelse, og i bedste fald få svar på hypotesen, søges der gennem
denne afhandling at besvare nedenstående problemformulering.

5

Tvarnø. Christian D., & Østergaard, K. Relationelle aftaler i et markedsperspektiv, Working Paper Maj 2018, s. 13.
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1.3 Problemformulering
Hvordan kan man ved hjælp af incitamentsstrukturer optimere konsulentaftalen, og dermed øge
relationsrenten i partsforholdet?
•

Hvordan kan incitamentsstrukturer øge relationsrenten i samarbejdet?

•

Hvordan skal en kontrakt konstrueres således der skabes relationsrente i partsforholdet?

•

Hvilke muligheder/begrænsninger er der for at optimere samarbejdet i forbindelse med
gældende ret, som er udledt af økonomisk teori?

For at kunne besvare overstående problemformulering, vil der med udgangspunkt i den
erhvervsjuridiske metode foretages en tværfaglig analyse af, hvordan incitamentsstrukturer i en
kontrakt kan være med til at sikre samarbejdet og opnå en øget relationsrente.

1.4 Synsvinkel
Afhandlingen vil tage sit udgangspunkt i en distributionsvirksomhed, der hyrer en
konsulentvirksomhed til at gøre et stykke arbejde. Dette valg foretages, da det vil være
distributionsvirksomheden, som vil have mere ud af samarbejdet ved hjælp af strategisk
kontrahering i deres udformning af kontrakten. Udgangspunktet er, at distributionsvirksomheden
mener, at der skal tilføres mere fællesværdi end bare at få en konsulentvirksomhed til at løse et
problem/løse en opgave for dem.
Distributionsvirksomheden vil have fokus på, hvordan man ved hjælp af bestemmelser/klausuler i
kontrakten, kan få mere ud af konsulenterne, end man gør ved en konventionel kontrakt. Dette
betyder, at distributionsvirksomheden søger et samarbejde med mere betydning. Dette
indebærer, at samarbejdet ikke bare forventes at øge distributionsvirksomhedens maksimale
nytte, men derudover også bidrage til samarbejdets samlede maksimale fælles nytte. Endvidere
indebærer det, at kontrakten skal udformes med henblik på at opsøge en større fleksibilitet,
således at det undgås, at der opstår en ”ægtepagtskontrakt” som omtalt i indledningen, som er
baseret på de ellers konventionelle kontraktvilkår. Målet bliver derfor at forstå, hvordan
kontrakten her kan bruges til at opnå relationsrente, som med henblik på hypotesen, må være den
efficiente kontrakt.
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Afhandlingen vil forsøge at tage en praktisk indgangsvinkel, selvom afhandlingen vil være
overvejende teoretisk anlagt. For at virkeliggøre den praktiske indgangsvinkel, vil afhandlingen
været baseret ud fra den case, at en distributionsvirksomhed hyrer en konsulentvirksomhed, og
casen i sit store hele vil omhandle udformningen af kontrakten, hvor distributionsvirksomheden
har bestemmelser/klausuler i kontrakten, som de mener vil være med til at skabe en
relationsrente, som ikke er set i de konventionelle kontrakter. Casen er omtalt i afsnit 1.7.

1.5 Afgrænsning
Der vil i afhandlingen blive afgrænset fra korte samarbejdskontrakter, da der i praksis ikke
nødvendigvis er behov at bruge strategisk kontrahering ved opgaver, der kan løses i løbet af en
kort tidhorisont. Det er nærliggende at undersøge længere samarbejder, da strategisk
kontrahering netop har sin styrke i samarbejder der strækker sig over en længere periode, og hvor
man kan opnå en stærkere relation, hvilket kan øge relationsrenten.
Formålet er at vise, hvordan parterne agerer indenfor gældende ret, udledt af den retsdogmatiske
metode. Der vil ikke blive lavet nogen retsøkonomisk analyse af fordele og ulemper ved gældende
ret. Der tages derfor heller ikke stilling til, hvorvidt særregler er ønskelige.
Erhvervsforholdet i afhandlingen er mellem private parter, og det lovmæssige udgangspunkt vil
være dansk ret. I afhandlingen vil det være parternes aftalefrihed jf. DL 5-1-1 og 5-1-2, som vil
være væsentlige for proaktive bestemmelser i kontrakten.
Der vil i afhandlingen blive afgrænset fra brugen af Handelsagentloven (HAL). Distributøren kan
anses som en mellemand, men i nærværende afhandling undersøges forholdet mellem
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden. De kontraherer sammen, og der er derfor
ikke tale om en tredjemandsaftale eller nogen der agerer som agenter for andre parter.
I afhandlingen undersøges og analyseres forskellige former for aktier som vederlag, og der vil
derfor blive afgrænset fra skattemæssige konsekvenser af at få vederlag af aktier. I afhandlingen
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bliver købsoptioner for eksempel brugt til at påvise hvordan de kan bruges som et incitament i et
samarbejde, og der er de skattemæssige konsekvenser ikke interessante, og derfor er dette ikke
inkluderet.
Der vil også blive afgrænset fra konkurrencemæssige konsekvenser af samarbejdet. At skabe en
konkurrencefordel på et markedet betyder ikke nødvendigvis, at dette begrænser konkurrencen
på markedet, eller at der kan opstå misbrug af en dominerende stilling. Dog er det stadig det at
øge relationsrenten i partsforholdet der undersøges, hvorfor konkurrencemæssige aspekter ikke
bliver inkluderet i afhandlingen.
Der vil i afhandlingen blive afgrænset fra internalisering, som brug af løsning til at opnå
relationsrente. Et eksempel kunne være, at en konsulentvirksomhed er blevet hyret til at realisere
en bedre drift samt opnå profitmaksimering i en virksomhed. Deres løsning er at skære i
medarbejdere, og derefter for eksempel ansætte nye medarbejdere, der har en billigere
arbejdskraft gennem deres eget selskab i et andet land. På den måde internaliserer de
virksomheden med egen arbejdskraft og opnår dermed relationsrente og vedvarende samarbejde.
Det er nærliggende for afhandlingen at undersøge det forhold som distributionsvirksomheden har
med konsulentvirksomheden. Der vil derfor blive afgrænset fra alle andre forhold end det
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden har. Der er en rig mængde af empiri og
afhandlinger omkring, hvordan en distributionsvirksomhed og deres producent, kan bruge
strategisk kontrahering til at løse forskellige problemstillinger, samt opnå relationsrente 6 .
Producenten vil dog blive brugt i afhandlingen, således at der opnås en forståelse for de
arbejdsopgaver der pålægges distributionsvirksomheden..

6

Se for eksempel ”Holding Distribution Channel Relationships Together: The Role og Transaction-Specific Assets and
Length of Prior Relationship af Allen M. Weiss & Nancy Kurland (1997)
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1.6 Hypotese
Afhandlingen vil være baseret ud fra en case, hvor det søges at svare på problemformuleringen,
som er baseret på den opstillede hypotese omkring et uudnyttet potentiale af strategisk
kontrahering i samarbejde med konsulenter, samt hvordan udformningen af en kontrakt vil se ud,
således der kan opnås relationsrente. Der vil i afhandlingen opstilles forslag, der kan være
essentielle i forbindelse med at opnå relationsrente i partsforholdet (se afsnit 1.7.2).

1.7 Case
For bedre at kunne opstille bestemmelser, principper eller løsninger der kan skabe relationsrente i
partsforholdet, er det relevant at definere, hvilken branche virksomheden som hyrer
konsulentvirksomeden er i. Det er relevant, da konsulenter bruges i vidt omfang af forskellige
brancher, og brugen af konsulenter har nået nye højder. I 2016 brugte danske virksomheder
næsten 20 milliarder kroner på ledelseskonsulenter, og globalt omsatte konsulenter for omkring
1.850 milliarder kroner7. Afhandlingen vil tage afsæt i en case, hvor en distributionsvirksomhed
hyrer

en

konsulentvirksomhed.

Distributionsvirksomheden

vil

implementere

proaktive

foranstaltninger og incitamentsstrukturer i kontrakten, således at der opnås et mere efficient
samarbejde, og hvor der kreeres værdi for begge i partsforholdet. Forholdet der søges undersøgt
er mellem distributionsvirksomheden og den hyrede konsulentvirksomhed. Det er ikke
nærliggende for afhandlingen at undersøge det forhold, som distributionsvirksomheden vil have
over for en tredje part, som eksempelvis den producent de distribuerer til, men det forhold og den
relationsrente, der kan opnås i forholdet mellem virksomheden og konsulentvirksomheden. Der vil
dog blive henvist til producenten for at kunne opnå en forståelse for, hvilket slags arbejde
konsulentvirksomheden

skal

hjælpe

distributionsvirksomheden

med,

dette

fremgår

i

afgrænsningen i afsnit 1.4. Dette betyder at casen på sin vis er skabelsen af en efficient kontrakt
mellem distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden.

7

https://finans.dk/erhverv/ECE9456610/forbruget-af-konsulenter-svulmer-til-nye-hoejder/?ctxref=ext - besøgt d. 2.
marts 2019
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1.7.1 Mangler i partsforholdet
For at kunne identificere, hvilke bestemmelser der kunne være med til at skabe relationsrente, er
det essentielt at finde frem til, hvorfor der ikke nødvendigvis findes relationsrente i forvejen. For
at opnå en bedre forståelse for dette, anses det også essentielt at vide, hvad en
konsulentvirksomhed først og fremmest hjælper distributionsvirksomheder med. I det
overordnede perspektiv er en distributørvirksomhed en del af en større forsyningskæde. En
forsyningskæde bruges til at se på en vare og dens vej fra selve produktionen til forbrugeren.
Forsyningskæden bruges altså som et system til at visualisere et produkts rejse – fra
materialeudvinding til fremstilling, levering og salg af et produkt til forbrugere8.
Virksomheder hyrer konsulenter til at få alle elementerne i forsyningskæden til at spille sammen,
og baserer sig herved på forholdet og relationerne mellem en forsyningskædes forskellige
virksomheder. Disse konsulenter arbejder indenfor Supply Chain Management, og de dækker over
ledelse af alle virksomheders processer på tværs af forsyningskæden9.
En forsyningskæde er forskellig fra produkt til produkt. Et illustrativt og ukompliceret eksempel, er
eksempelvis én liter mælk. I eksemplet starter forsyningskæden hos landmanden, som derefter
går videre til et mejeri, og herefter til et supermarked, hvor slutbrugeren køber mælken. Et andet
eksempel kunne være en mobiltelefon. Her starter forsyningskæden hos en fabrik, der sælger
mobiltelefoner videre til en engros-virksomhed. Herefter køber en grossist eller en forhandler et
parti af mobiltelefoner, som herefter sælges videre til en forbruger

Figur 1. (Egen tilvirkning)

Traditionelt set har en konsulent i denne sammenhæng flere virksomheder at forholde sig til. I den
nærværende afhandling vil det ikke være hele forsyningskæden der er nærliggende at undersøge,

8
9

Christiansen, P. E. & Hald, K. S, ”Logistik & Supply Chain Management”, 3. Udgave, (2018), Trojka, s. 22.
R. A. Finn et al (2013), ”International markedsføring”, 4. Udgave, 4. Oplag, Trojka, s. 560
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men forholdet mellem en konsulentvirksomhed og distributionsvirksomheden, som er et af de
mange led i forsyningskæden.
Mange virksomheder bruger konsulenter, når der for eksempel er behov for specifikke
ekspertkompetencer, som virksomheden ikke selv besidder, eller når der er behov for en ”second
opinion” på en strategi eller eksisterende løsning. I et distributionsøjemed kunne det her være et
valg af strategi i en produktions- og logistikflow10. Hvad der er essentielt, og som jeg mener der
mangler, findes i udformningen af kontrakten. Manglerne i et samarbejde mellem en
distributionsvirksomhed og konsulenter findes ikke nødvendigvis i det færdige resultat, eller når
konsulenterne laver overleveringen af projektet til virksomheden, men i stedet ex-post. Dette vil
sige, når samarbejdet i et kontraktøjemed er afsluttet, eller efter kontraktens indgåelse. Det er
her, der bør være bestemmelser i kontrakten, der sørger for videregående samarbejde, og derved
øget værdi i partsforholdet. Det er derfor nærliggende at konkretisere, hvad slags arbejde
distributøren i forsyningskæden har med at gøre. Det er producentens opgave at udvælge
distributionskanalen11 til sit produkt.
En producent skal før udvælgelsen af distributør tage stilling til, hvordan distributionen skal
foregå. Dette kan være ved direkte distribution, som er når producenten distribuerer sine
produkter uden mellemmænd, eller indirekte distribution, som er distribution med et eller flere
mellemled til kunderne12. Herudover skal producenten vælge en distributionskanal i forbindelse
med at få deres produkt ud til det kundesegment de har. Der findes flere forskellige slags
distributionskanaler, dette kan eksempelvis være egne sælgere, der sælger produkterne direkte til
slutkunden via personligt salg, eller det kan være valg af en distributør. Da afhandlingen tager
afsæt i en case baseret på en distributionsvirksomhed, vil dette være den distributørkanal der er
valgt.

10

https://scm.dk/s%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-mest-v%C3%A6rdi-ud-af-supply-chain-konsulenter - besøgt 14. marts
Ved distributionskanal forstås et antal gensidige og afhængige organisationer, som har til formål at gøre et produkt
tilgængeligt for forbrugeren
12
R. A. Finn et al (2013), ”International markedsføring”, 4. Udgave, 4. Oplag, Trojka s. 552
11
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Distribution forbindes ofte med den fysiske flytning af varen fra producenten til slutbrugeren. Det
er dog ikke kun den fysiske flytning det drejer sig om. Det er også et spørgsmål om, hvilke andre
dele af distributionsvirksomhedens værdikædefunktioner, der skal kunne udføres for
producenten. Distributøren kan blandt andet bruges til at indsamle informationer omkring
kundesegmentet og de markedsmuligheder, der kan forekomme for producenten. Derudover kan
distributører også benyttes i forbindelse med markedsføringen af produktet, her i forbindelse med
kontakten til eventuelle mellemhandlere og de endelige forbrugere. Derudover har distributøren
også til opgave at fortage forhandlinger i forbindelse med den fysiske transport, finansiering af
lagerbygninger samt lagring af produkterne med mere13. Det er her Supply Chain Management
konsulenter kan bruges af distributøren til netop at klarlægge strategi for de forskellige slags
opgaver, som distributøren står overfor. Det er også i forbindelse med de ovenstående
arbejdsopgaver, og det samarbejde distributionsvirksomheden og konsulenterne har, at man kan
implementere yderligere bestemmelser i kontrakten, der sørger for at øge værdien i samarbejdet.

1.7.2 Forslag til at opnå relationsrente i partsforholdet
Konsulenterne vil naturligvis være hyret til at optimere netop de ovenstående arbejdsområder en
distributionsvirksomhed har forelagt. Som beskrevet ovenstående, ligger manglerne i
partsforholdet ikke nødvendigvis i det færdige samarbejde, som sker ved overleveringen af
konsulentanbefalingen, men i forbindelse med, at arbejdet slutter herefter, og der i denne
forbindelse ikke skabes yderligere fællesværdi. For at kunne skabe en yderligere fællesværdi, og
derved

også

opnå

relationsrente

i

partsforholdet,

vil

dette

kunne

opnås

fra

distributionsvirksomhedens side af, ved at skabe en incitamentstruktur i samarbejdet. En måde
hvorpå dette kan lade sig gøre, vil kunne være ved en flytning af ansvarsgrundlaget, som sker ved
en overdragelse af konsulentanbefalingen til konsulenterne selv (samt generel udvidelse af
omfanget af løsningsmulighederne). Dette betyder, at distributionsvirksomheden vil hyre
konsulentvirksomheden til både at finde løsningen/lave strategier indenfor et område i
virksomheden, og samtidigt give konsulentvirksomheden den fulde magt over, hvordan
løsningsmodellen skal inkorporeres i virksomheden, og hvor de selv står for løsningen. Dette
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R. A. Finn et al (2013), ”International markedsføring”, 4. Udgave, 4. Oplag, Trojka s. 551
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indebærer på sin vis, at distributionsvirksomheden foretager en outsourcing af en del af
virksomheden til konsulentvirksomheden, og hermed flytter ansvaret til konsulentvirksomheden.
For at konkretisere forslaget, vil distributionsvirksomheden i afhandlingen outsource
konsulentvirksomheden til sin logistikafdeling. Logistikafdelingen i distributionsvirksomheden
udføres af salgsfunktionen og omfatter de logistikaktiviteter, der styrer det færdige produkt fra
kundeordremodtagelsen, plukning af varer fra lageret, og transport til kundens leveringssted14.
I forbindelse med, at distributionsvirksomheden outsourcer afdelingen til konsulentvirksomheden,
betyder dette også, at konsulentvirksomheden nu ikke er ansat til en tidsbaseret opgave, men i
stedet ansættes til at styre denne aktivitet for distributionsvirksomheden på ubestemt tid. Dette
understreger, at der kommer til at foreligge et længerevarende samarbejde, hvor
konsulentvirksomhedens præstation i samarbejdet stemmer direkte overens med det udbytte, de
får ud af at løse problemstillingen i den nærliggende del af distributionsvirksomheden. For at
understøtte, at konsulentvirksomheden har incitament til at udføre opgaven på bedst mulig vis, vil
incitamentstrukturens aflønning baseres på vederlag af aktier af distributionsvirksomheden. Dette
fremmer incitamentet for konsulentvirksomheden, fordi deres resultater både vil øge værdien for
distributionsvirksomheden, og ligeså dem selv. Dette er også med til at skabe tillid i
partsforholdet. I en konventionel kontrakt ses ofte en kort kontraktlængde og opsigelsesvarsler,
diverse opsigelsesklausuler, ingen kompensation ved ophør, udlevering af indsamlede
kundeoplysninger og mange andre standardklausuler, som ikke beriger samarbejdet. Den
konventionelle kontrahering handler derfor mest om kontrol og værdideling ved kontraktens
ophør15. Ved strategisk kontrahering drejer det sig nærmere om beskyttelsen og værdiskabelsen i
samarbejdet. Det vigtige her, er balancen mellem kontrol og beskyttelsen, og ved at begge parter
indgår i generiske relationsspecifikke investeringer, opnås der en større tillid i partsforholdet,
hvilket vil kunne øge værdien af samarbejdet. Dette signalerer også engagement i partsforholdet,
hvilket samtidigt bruges som et middel til at skabe incitamentsforenelighed, og hindrer dermed
opportunistisk adfærd16.
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I forbindelse med, at konsulentvirksomheden outsources til at styre logistikafdelingen, er det
nærliggende at tilføje ”hold-up safeguards” i kontrakten. En hold-up safeguard, der kunne være
relevant, er ”credible commitments”. Credible commitments er, når der ydes juridiske og/eller
økonomiske garantier for et langvarigt samarbejde17 og kan udmøntes i en kontrakt via en lang
kontraktperiode, lang opsigelsesfrist, eller ved for eksempel at indsætte realoptioner i kontrakten.
Dette er en kontraktlig reguleret mulighed for, men ikke forpligtigelse til, fremtidig overtagelse
eller overdragelse af specificerede aktiver. Dette hænger sammen med, at konsulentvirksomheden
ved outsourcing skal styre alle de aktiviteter i logistikafdelingen, og kan derved også beskytte
eventuelt

specifikke

investeringer

foretaget

i

forbindelse

i

samarbejdet

med

distributionsvirksomheden. Der kan også være tale købs- og tegningsoption, og dette er behandlet
i den økonomiske analyse og den juridiske analyse.

1.7.3 Opsummering
For at opsummere forslaget, så er det en outsourcing af konsulentvirksomheden, som derved
overtager aktiviteterne i logistikafdelingen hos distributionsvirksomheden. Detaljerne i forslaget er
derfor en flytning af ansvarsgrundlaget, hvor konsulentanbefalingen til distributionsvirksomheden
overdrages til konsulentvirksomheden. Derudover vil aflønningen/vederlaget bestå i aktier i
distributionsvirksomheden. Dette taler for en incitamentstruktur, hvor begge parter opnår værdi i
samarbejdet ved en fælles indsats. Derudover vil der med implementering af hold-up safeguards,
også blive skabt en større tillid i partsforholdet.

1.8 Afhandlingens struktur
Kapitel 1 : Problemidentifikation
Problemidentifikation omkring emnet, problemformulering, synsvinkel og afgræsning.
Kapitel 2: Metode og teori
I dette kapitel bliver afhandlingens metode og teori beskrevet.
17
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Kapitel 3: Økonomisk analyse
Her behandles den økonomiske analyse. Analysen vil have sit udgangspunkt i principalagentteorien, hvor forskellige situationer af samarbejdet vil blive analyseret. Formålet med
analysen

er

at

undersøge

hvorvidt

incitamentsstrukturer

i

samarbejdet

med

konsulentvirksomheden kan være med til at øge relationsrenten i partsforholdet.
Kapitel 4: Juridisk analyse
Forskellige konstruktionsformer af kontrakter bliver behandlet her. Der vil med inspiration fra
aktieoptionsloven blive konstrueret forskellige kontrakter med henblik på at undersøge hvorvidt
incitamentsstrukturer, baseret på aktievederlag, kan øge relationsrenten i partsforholdet.
Kapitel 5: Integreret analyse
I dette kapitel bliver der foretaget en erhvervsjuridisk analyse. I den erhvervsjuridiske analyse vil
konklusionerne fra den økonomiske analyse og juridiske analyse blive sammenfattet. I forbindelse
med sammenfatningen af konklusionerne vil det blive undersøgt hvordan gældende ret giver
muligheder/begrænsninger for problemejeren, og dette udledes igennem økonomisk teori og
tankegang. Formålet med analysen er at prøve at løse nogle af de problemer der er blevet
konkluderet til at eksistere i de foregående analyser.
Kapitel 6: Sammenfattende konklusion, diskussion og perspektivering
Her vil der blive præsenteret en sammenfattende konklusion, diskussion og perspektivering.
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Kapitel 2 - Metode og teori
2.1 Erhvervsjuridisk metode
Opgaven søges besvaret igennem den erhvervsjuridiske metode, som fraviger fra den
fagmonopolære tilgang, som ellers gælder indenfor jura og økonomi. Der søges i analysen i stedet
et interdisciplinært perspektiv på at løse problemformuleringen, via en integration af økonomi og
jura. Den økonomiske teori, skal herved medvirke til at berige juraen, herunder også de
overvejelser, som parterne har ved koncipering af kontrakten, således at den økonomiske teori,
skaber grundlag for udøvelsen af strategisk kontrahering.
Problemejeren er i den erhvervsjuridiske metode fastlagt ved at være en given virksomhed. Dette
adskiller sig fra den retsøkonomiske metode, hvor analyseniveauet er på et samfundsmæssigt
niveau. Derfor er det også mest berettiget, at det er denne metode der bruges, da det ikke er
samfundet som helhed der skal undersøges18. Den retsøkonomiske metode havde været mere
nærliggende, såfremt det søges undersøgt at analysere gældende ret ud fra et efficiens synspunkt.
Problemejeren vil i denne fremstilling være distributionsvirksomheden, der søger at hyre
konsulenter til virksomheden, hvilket også fremgår af afsnit 1.4.
Udgangspunktet for distributionsvirksomheden vil være at forstå, hvordan gældende ret giver
begrænsninger og muligheder for at kunne optimere samarbejdet ud fra de perspektiver, som kan
udledes gennem økonomisk teori. Dette er også fremgangsmåden for den erhvervsjuridiske
metode. Gældende ret bliver bestemt ved hjælp af retsdogmatikken, og herefter kan der
analyseres ud fra økonomisk teori, som søger at berige forståelsen af den juridiske problemstilling,
som er til stede. Problemstillingen forsøger at fremstille det potentiale, som strategisk
kontrahering har, og hvordan man kunne bruge den samme fremgangsmåde i konsulentbranchen,
for at opnå relationsrente.

2.2 Juridisk metode
For at finde frem til gældende ret bruges den retsdogmatiske metode. Gældende ret er et udtryk
for det resultat, som en domstol vil komme frem til, ved anvendelse af retskilderne og
18
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retsdogmatisk analyse19. Den retsdogmatiske fortolkning omfatter den juridiske metode ved hjælp
af, hvilken retskilde der analyseres og anvendes. Derved forstås ved retsdogmatiske fortolkning,
som den anvendelse af de tilstedeværende retskilder, som domstolene og enhver anden der er
blevet forelagt et juridisk problem, følger20. Udgangspunktet er derfor, at analysen af retskilderne
analyseres i en bestemt rækkefølge – dette betyder dog ikke, at rækkefølgen i den analyse der
foretages bestemmer, at der er en rangorden mellem retskilderne. Grundlaget er således, at der
ikke forefindes en rangorden mellem retskilderene, men inden for retskilden ”reguleringer”, findes
dog et hierarki grundet lex-superior princippet 21,22 . Dette anses ikke relevant i nærværende
opgave, da der ikke er speciallovgivning indenfor konsulentbranchen.
Da der ikke er nogen speciallovgivning på området, vil den reguleringsmæssige ramme falde
tilbage på den almindelige obligationsret. Der forefindes ingen offentlig retspraksis omkring
proaktive kontrakter indenfor konsulentbranchen. Det kan tænkes, at dette skyldes, at strategisk
kontrahering forskningsmæssigt stadig er et relativt nyt forskningsfelt23, og af den grund også
anses aldeles nyt indenfor erhvervslivet. Dette sammenholdt med den, højst sandsynlige høje grad
af fortrolige forretningsoplysninger, som vi ikke er bekendt med, hvis der bliver gjort brug af
strategisk kontrahering i konsulentbranchen. Af denne grund er der heller ingen retssædvaner
indenfor området. I forhold til forholdets natur, kan det nævnes, at det nøjsomt kan bidrage til en
forståelse, da man kan anskue parternes overordnede forhold og udfordringer.
Formålet er for distributionsvirksomheden, der hyrer konsulentvirksomheden, er at forstå,
hvordan kontrakten kan hjælpe med at sikre begge parter et bedre samarbejde, ud fra de
interesser, der er defineret i den økonomiske teori, og som danner grundlag for den integrerede
analyse. Det vil sige, at den juridiske del i denne afhandling har et proaktivt retligt perspektiv,
hvori kontrakten skal forsøge at skabe relationsrente. Den proaktive jura gøres anvendelig
19
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gennem brug af bestemmelser/incitamentsstrukturer, der kan være med til, foruden at minimere
risikoen og muligheden for at en part kan udvise opportunistisk adfærd24, også kan skabe en øget
relationsrente, og herved give parterne øget fællesværdi.

2.3 Økonomisk metode og teori
Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i den deduktive metode. Dette er begrundet ved,
at der vil blive analyseret ud fra teori og den opstillede hypotese, om at der er et uudnyttet
potentiale ved ikke at bruge strategisk kontrahering i konsulentbranchen, fremfor at der skabes
teori ud fra behandling af konkret data.
Metoden består i, at man starter ud med en række love og udsagn, uden at konkretisere, hvor
disse stammer fra, og herefter forsøges der deduktivt at udlede implikationer, der enten fungerer
som ”forklaringer” eller ”prædiktioner”. Termen deduktion betyder at ”føre bort fra”, hvilket
implicerer, at man tager udgangspunkt i nogle bestemte udsagn (præmisser) og arbejder sig væk
fra disse for at opnå en konklusion25. Metoden kan isoleret set ikke bruges til at vise, at en teori
eller en række udsagn er sande, men det tilbyder en række slutningsregler der sikrer, at såfremt
præmisserne er sande, så er konklusionen også sand26.
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i den nyinstitutionelle økonomiske teori. Det er her essentielt
at forstå skelnen i mellem denne og den neoklassiske økonomiske teori. Fælles for de to
økonomiske retninger er, at analyseniveauet er markedet, og analyseenheden er virksomheden.
Derudover arbejder begge økonomiretninger med på forhånd fastlagte aktørforudsætninger27.
Dette adskiller sig metodisk fra den retsdogmatiske metode, som principielt er uafhængig af
aktørforudsætninger28. I den neoklassiske teori anses aktørerne for at være på et marked med
fuldkommen konkurrence, for at være fuldt rationelle, hvor der er perfekt information, der
24
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26
Knudsen, Christian: Økonomisk metodologi, Bind 1: Virksomhedsteori & Forklaringstyper, 2. Udgave, 1994, s. 58
27
Østergaard, K. (2003). ”Metode på cand.merc.jur. studiet, Julebog 2003”, s. 272
28
Østergaard, K. (2003). ”Metode på cand.merc.jur. studiet, Julebog 2003”, s. 274
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bevirker, at virksomhedens beslutninger kan analyseres uafhængigt af hinanden. Produktet på
markedet er homogent, antallet af sælgere er stort og der er fri adgang og afgang på markedet. På
et sådant beskrevet perfekt marked eksisterer der ikke transaktionsomkostninger29. Til forskel
herfra, er udgangspunktet i den nyinstitutionelle økonomi, at aktørerne er begrænset rationelle og
vil maksimere egne interesser. Erkendelsen af, at aktørerne ikke er fuldt rationelle kan anvendes
ved, at aktørerne vil prøve at formindske den begrænsende rationalitet ved at indhente flere
oplysninger.

Såfremt

disse

er

tilgængelige,

vil

dette

være

forbundet

med

transaktionsomkostninger30. For at skabe en konkret og relaterbar forståelse af forholdet mellem
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden, er det derfor mest nærliggende at
anvende den nyinstitutionelle økonomiske teori, da det netop er transaktionsomkostningerne der
vil være en del af aktørernes beslutningsgrundlag.
Med henblik på de antagelser, at kontrahenterne er begrænset rationelle, og af den grund har en
manglende evne til at kunne forudsige alle fremtidige begivenheder, hvilket medfører
transaktionsomkostninger, er det nærliggende at undersøge, hvordan inkomplette kontrakter og
de juridiske løsninger på efterfølgende omstændigheder, kan løses mere juridisk og økonomisk
rationelt, med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien31. I anvendelse af denne teori,
opereres der normalt med de transaktionsomkostninger, der betragtes som ex ante og ex post
transaktionsomkostninger. Oftest benyttes de 4 K’er til dette. Ex ante omfatte kontakt-,
kontraktforhandling-

og

kontraktudfærdigelsesomkostninger

og

ex

post

omfatter

kontrolomkostninger. I forhold til strategisk kontrahering, udvides der med yderligere 2 K’er. Disse
er kontraktjustering og kommunikation. Kontraktjustering kan for eksempel omfatte de
bestemmelser,

der

søges

undersøgt

i

afhandlingen,

og

kommunikation

omhandler

kontrahenternes forpligtigelse til at udveksle strategisk information, med henblik på at fremme
muligheden for at opnå relationsrente32.
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I denne sammenhæng det kan det tænkes, at der eksisterer et principal-agent forhold mellem
parterne. Principal-agent-teorien omhandler det forhold, der er mellem principalen og agenten,
hvor principalen er afhængig af agentens indsats, med henblik på at opnå nytte. I forlængelse af
dette aflønnes agenten baseret på indsatsen 33 . Den førnævnte begrænsede rationalitet og
begrænsede information parterne gør, at det er svært at finde ud af, hvad aflønningen er, da der
kan foreligge både ”hidden action” 34 og ”hidden information” 35 . Disse beskriver principalens
forståelse af, hvorvidt agenten lever op til de forventede krav samt hvorvidt aflønningen er
baseret på agentens høje indsats, eller om det er tilfældigheder der er centrale i resultatet. I
afhandlingen foreligger der et agent-forhold. Distributionsvirksomheden iværksætter en
incitamentsstruktur i samarbejdet, som går ud på, at konsulentvirksomheden selv udfører
konsulentanbefalingen. Det er konsulentvirksomheden selv der står til ansvar for, hvordan
resultaterne bliver opnået, men incitamentet til at opnå resultaterne består netop i aflønningen
fra distributionsvirksomheden, som er i aktier. Det er derfor nærliggende at undersøge dette
principal-agentforhold.
Derudover vil måleinstrumentet Key Performance Indicators (KPI) blive brugt til at forstå, hvordan
outsourcingen af konsulentvirksomheden fungerer i praksis. KPI’er kan blive brugt som en
målestok for en virksomheds præstation i relation til deres strategiske mål og målsætninger36.
Forslaget i afhandlingen skal netop undersøge konsulentvirksomhedens præstation, og i
forbindelse med dette også undersøge, hvorvidt der bliver skabt relationsrente i partsforholdet.
Afslutningsvis, skal spilteori anvendes, i begrænset mængde, for at kunne lave en analyse som vil
inddrage konkrete og virkelighedsnære omstændigheder. I forlængelse af samarbejdet kan der
opstå usikkerhed i partsforholdet, og denne usikkerhed kan være med til at der bliver afholdt
relationsspecifikke investeringer i samarbejdet og der kan opstå opportunistisk adfærd. Derudover
33
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vil spilteori blive brugt til at forklare de rationelle valg virksomhederne/spillerne vil foretage i
strategiske beslutninger, og dette kan være med til at vurdere hvilke strategier der er mest
efficiente.
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse
3.1 Indledning
Siden midten af 1990’erne har aflønning med aktiebaserede incitamentsprogrammer vundet
betydelig udbredelse i Danmark37. Der er flere forskellige formål med at aflønne med aktieløn. Det
er for eksempel en måde, hvorpå man kan skabe incitamenter for medarbejdere til at træffe
beslutninger, der i højere grad tilgodeser aktionærenes interesser. Derudover er det med til at
knytte medarbejderne til virksomheden, og samtidig udskydes lønudgifter og/eller konverteres
lønnen til værdistigning på aktier. Det er nødvendigt for virksomheden, der ønsker at
implementere en incitamentsstruktur i et kontraktforhold, at overveje, hvilke motivationer der er
for at etablere dette incitamentsprogram. Baggrunden for aktielønsordningen er afgørende for
den udformning af aflønningsprogrammet virksomheden har i sinde at lave38. I den nærliggende
afhandling tages der ikke udgangspunkt i aktieaflønning af en medarbejder, men det tilstræbes at
drage inspiration fra aktieoptionsloven, som gør dette. Dette er behandlet i den juridiske analyse.
Der er i den økonomisk analyse tale om incitamentsstrukturer, som er baseret på et samarbejde
mellem distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden. Der er derfor tale om
aktievederlag, og ikke aktieaflønning. I analysen vil de blive undersøgt, hvordan en
incitamentstruktur i en kontrakt fungerer i praksis, og hvordan det kan være med til at bevirke, at
konsulentvirksomheden yder en tilfredsstillende indsats, samt hvordan dette kan lede til en øget
relationsrente. Der vil blive taget udgangspunkt i principal-agentteorien, fordi der er tale om
forholdet mellem de to virksomheder, og hvordan distributionsvirksomheden kan skabe
motivation og incitament hos konsulentvirksomheden. Ved at skabe incitament hos
konsulentvirksomheden, kan distributionsvirksomheden i samarbejde med dem opnå et større
overskud, der kan medføre en stigning i aktiekursen. Dette taler også for, at der kan blive skabt
relationsrente i partsforholdet, fordi den værditilvækst der bliver skabt, skaber værdi hos begge
parter.
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3.2 Principal-agent forholdet og incitamentsdannelse i forholdet
Forholdet mellem distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden er karakteriseret ved, at
der foreligger et principal-agent forhold. Dette er udledt af, at distributionsvirksomheden
(principalen) outsourcer konsulentvirksomheden (agenten) til at varetage aktiviteterne i
logistikafdelingen i distributionsvirksomheden. Dette betyder, at konsulentvirksomheden er
befuldmægtiget til at udføre arbejdet i logistikafdelingen på vegne af distributionsvirksomheden39.
Det søges i det nærliggende kapitel at undersøge, hvordan distributionsvirksomheden ved hjælp af
aktievederlag, kan medvirke til at give konsulentvirksomheden incitament til at yde en
fyldestgørende indsats i samarbejdet, hvilket vil være med til at kunne øge relationsrenten i
partsforholdet. Det er derfor nødvendigt, at der bliver gjort rede for de generelle principper i
denne teori, som er relevante for den nærværende case, hvorefter principal-agentteoriens
forskellige variabler bliver behandlet i relation til at skabe incitament samt hvordan aktievederlag i
form af optioner også kan være med til dette.

3.3 Principal-Agent teorien
Principal-agentteorien udspringer af konflikterne, der kan opstå i forbindelse med, at
samarbejdspartnere har forskellige risikoprofiler, og derved opstår der problemer i forhold til
risikodeling i samarbejdet. Principal-agentteorien har derfor fokus på at finde den mest efficiente
kontrakt mellem principalen og agenten, givet ved de faktorer kontrakten skal indgås under40.
Principal-agentteorien bruger kontrakten som en metafor til at beskrive det forhold, hvor en af
parterne ansætter en anden part til at lave et stykke arbejde. Det er essentielt at vide, at principalagentteorien oftest bruges til at finde den mest efficiente kontrakt fra principalens synspunkt, og
ikke den mest efficiente kontrakt fra begges synspunkt, hvilket medfører, at den efficiente
kontrakt maksimerer principalens nytte - og ikke den samlede nytte41. Dette er dog ikke hensigten
i arbejdsforholdet, fordi der også skal tages hensyn til agentens nytte. Ligesom principalen vil
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maksimere sin nytte, vil agenten også have i sinde at maksimere sin egen nytte. Dette betyder, at
agenten vil deltage i samarbejdet med principalen, så længe agenten ikke er stillet bedre i andre
samarbejder, eller hvis agenten ikke har incitament til at fortsætte samarbejdet. Dette betyder, at
når den efficiente kontrakt skal findes, er der flere omstændigheder der gør sig gældende end
maksimering af egen nytte42 . Agentens nytte er vigtigt for principalens nytte, fordi agentens
arbejdsindsats er med til at afgøre, hvor stor en værdi der kan skabes for principalen, og for
samarbejdet.
For at konkretisere dette, er det nødvendigt for distributionsvirksomheden at skabe det rette
incitament for konsulentvirksomheden til at yde den arbejdsindsats, der er nødvendig for at
bibeholde samarbejdet, og derved skabe relationsrente. Hvis distributionsvirksomheden
udelukkende fokuserer på at maksimere sin egen nytte, vil samarbejdet med høj sandsynlighed
ikke kunne fungere, fordi konsulentvirksomheden ikke ville have incitament til at investere i
partsforholdet.
Efficiensbegrebet i principal-agentteorien:
I principal-agentteorien anvendes begrebet pareto-optimalitet i forbindelse med efficiens. Dette
betyder, at ressourcerne er allokeret på den måde, at det ikke er muligt at stille den ene part
bedre, uden at stille den anden part dårligere43. Dette er selvfølgelig svært i praksis, da selv små
ændringer kan stille andre parter dårligere, end før ændringen. Dette kan dog opnås via et andet
efficiensbegreb kaldet Kaldor-Hicks-kriteriet, hvor den optimale tilstand opnås, hvis det er muligt
for dem der bliver stillet bedre at kompensere for dem der bliver stillet dårligere 44 . Det er
essentielt at vide, at en Kaldor-Hicks-efficient situation ikke kræver, at der sker en kompensation,
men det skal være en mulighed. Pareto-optimalitet behandler altså nytten imellem parterne i
forholdet og Kaldor-Hicks-efficiens behandler samfundsnytten. Det er derfor nærliggende at
undersøge
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distributionsvirksomheden en højere nytte, uden at mindske nytten hos konsulentvirksomheden.
Mindskes nytten hos konsulentvirksomheden, vil arbejdsindsatsen mindskes, og dette medfører
også, at distributionsvirksomhedens nytte mindskes. Det er derfor essentielt at der også skal tages
hensyn til konsulentvirksomhedens nytte i forbindelse med at give dem incitament, og ikke kun
distributionsvirksomhedens nytte.

3.4 Agentproblemet
En principal står generelt overfor to agentproblemer i forbindelse med at oprette et samarbejde.
Først og fremmest kan der opstå problemer ex ante kontraktens indgåelse, det vil sige før
principalen har valgt at tilbyde en kontrakt til agenten. Det generelle problem der opstår, handler
om hvorvidt en agent opfylder de kriterier som principalen søger, samt hvilken strategi principalen
vil bruge til at finde det ”strategiske fit” 45 , 46 . Dette kunne være i forbindelse med at
distributionsvirksomheden undersøgte markedet for SCM-konsulenter for at finde ud af, hvem de
fandt egnede til det strategiske fit i samarbejdet. Dette er ikke nærliggende at undersøge i
afhandlingen, da casen tager udgangspunkt i, at distributionsvirksomheden allerede har fundet
den konsulentvirksomhed, de vil tilbyde den ”efficiente kontrakt”. Dernæst

kan der opstå

problemer ex post kontraktindgåelsen (se nærmere i afsnit 3.5), som er når principalen og agenten
er indgået i et samarbejde. De generelle problemer der opstår her er, hvordan principalen skal
evaluere og aflønne agenten arbejdsindsats i en sådan grad, at der bliver skabt motivation og
incitament hos agenten, så målet i samarbejdet bliver ved med at være vedligeholdt. Derudover
skal principalen overveje den strategi, der skal ligges i forhold til at kunne vurdere det arbejde
agenten har lavet, såsom hvordan informationerne omkring arbejdet skal indhentes47.
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Grunden til, at der er et behov for at skabe incitamenter for agenten i samarbejdet, hænger
sammen med en potentiel interessekonflikt mellem principalen og agenten. Agentproblemet
opstår også på baggrund af den ufuldstændige information, der er i samarbejdet48. På grund af
den ufuldstændige information omkring agentens handlinger, er det muligt for agenten at handle
opportunistisk, og i en større grad handle for egne interesser end principalens 49 . Denne
ufuldstændige information kan variere fra forskellige samarbejdssituationer, og om ejerstrukturen
er spredt eller samlet på få ejere. Derudover kan der i forbindelse med en interessekonflikt i
samarbejdet også opstå problemer. Dette behøver ikke nødvendigvis at betyde, at principalen og
agenten modarbejder hinandens interesser, men kan også komme til udtryk ved, at de har
forskellige målsætninger. Det er typisk principalens mål med samarbejdet at maksimere aktiernes
værdi, mens det for agentens vedkommende eksempelvis kan være at mindske risikoen for tab
og/eller afskedigelse og opnåelse af personlige mål50. Herudover kan interessekonflikten opstå,
fordi der er en forskellig holdning til risiko. Det er generelt antaget i principal-agentteorien, at
agenten er mere risikoavers51 end principalen, som nærmere er risikoneutral52,53.
I og med distributionsvirksomheden outsourcer logistikafdelingen til konsulentvirksomheden, er
det med det formål, at de skal udføre arbejdet efter et defineret mål om at maksimere
aktieværdien. I og med, at der kan opstå en interessekonflikt mellem virksomhederne, er det
nærliggende at stille spørgsmåls ved, hvordan distributionsvirksomheden bedst muligt kan
motivere og skabe incitament for konsulentvirksomheden til at udføre opgaven på den måde, som
distributionsvirksomheden foretrækker det. Det er nødvendigt, at distributionsvirksomheden
skaber en samhørighed imellem virksomhedernes interesser. Hvis der kan opnås en ensretning i
deres fælles interesser, vil konsulentvirksomheden i højere grad tilgodese deres fælles mål. Det er
derfor essentielt, at incitamenterne som distributionsvirksomheden skaber, sørger for, at en
48
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interessekonflikt mindskes. Det er derfor også væsentligt, at distributionsvirksomheden har
mulighed for at monitere det arbejde, som konsulentvirksomheden laver. Dette kan være
forbundet

med

omkostninger

for

distributionsvirksomheden,

da

de

vil

sikre

at

konsulentvirksomheden arbejder ud fra deres fælles mål.
Ud fra ovenstående, kan der opstilles nogle variabler for nogle af de forudsætninger, som gør det
muligt for distributionsvirksomheden at skabe incitamenter hos konsulentvirksomheden, så der
handles i overensstemmelse med hinandens interesser. Agentproblemet kan opstå, hvis disse
forudsætninger ændres, således at det ikke er sikkert, at der vedligeholdes interesser i
samarbejdet, og dette bevirker, at kontrakten ikke bliver efficient. I forbindelse med, at det kan
opstå, at der er forskellige mål samt at der er asymmetrisk information, som gør det er svært for
distributionsvirksomheden at overvåge konsulentvirksomhedens handlinger, kan det være svært
at få kontraheret sig frem til den efficiente kontrakt. Dette kan være med til at skabe splid i
samarbejdet, især fordi principal-agentteorien har den forudsætning, at begge parter i
samarbejdet er motiveret af egne interesse og mål54.
Agentteorien opstiller nogle måder, hvorpå man kan mindske efficienstabet i forbindelse med
agentproblemer. For at mindske efficienstabet har principalen nogle omkostninger, disse er
betegnet som agentomkostninger55. Dette kan defineres ved de omkostninger principalen har for
at strukturere den efficiente kontrakt med agenten, samt moniteringsomkostninger med mere.
Agentomkostningen i afhandlingen vil være den incitamentsbaserede vederlagskontrakt.
Omkostningen vil afhænge af de øvrige forhold, der er kendetegnet med agentrelationen. De
forskellige faktorer er:
1) Kan agentens indsats observeres
2) Eksogene faktorer
3) Parternes risikoprofil
4) Asymmetrisk information
54
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5) Fuld/begrænset rationalitet
De forskellige faktorer afhænger naturligvis af, hvordan principal-agentforholdet er opstillet. Der
vil kort blive gjort rede for de forskellige faktorer i forhold til distributionsvirksomheden og
konsulentvirksomheden.

3.4.1 Kan konsulentvirksomhedens indsats observeres
Distributionsvirksomheden outsourcer sin logistikafdeling til konsulentvirksomheden, og fordi de
gør dette, vil der også være tale om et tæt og kommunikativt samarbejde, fordi de resultater
konsulentvirksomheden skaber, vil være mulige at observere for distributionsvirksomheden. Det
vil sige, at konsulentvirksomheden kan observere konsulentvirksomheden, næsten uden
omkostninger, og dette gør det også nemmere for distributionsvirksomheden at sammensætte en
kontrakt med aktievederlag. Dette vil sige, at hvis det er forudsat, at der er fuld viden mellem
virksomhederne, så kan distributionsvirksomheden give aktievederlaget ud fra det resultat, som
konsulentvirksomheden har skabt. Dette betyder, at det er yderst håndgribeligt at skabe en
incitamentsforenelighed mellem virksomhederne i samarbejdet. Det vil blive antaget i
afhandlingen, at distributionsvirksomheden kan observere resultatet, men de kan ikke observere
og vurdere indsatsen med garanti.
Dette er på sin vis med til at skabe incitament hos konsulentvirksomheden, netop fordi deres
resultater er observerbare, men der kan stadig være andre faktorer som gør, at incitamentet ikke
nødvendigvis kan vedligeholdes. Dette kan for eksempel være eksogene faktorer i samarbejdet,
hvorfor dette vil blive redegjort for.

3.4.2 Eksogene faktorer
Eksogene faktorer er de forhold, som der i principal-agentforholdet ikke kan tages højde for56.
Dette kan være forhold, som konsulentvirksomheden ikke kan have indflydelse på i forhold til
deres arbejdsindsats. Der er altså tale om eksogene faktorer der bevirker, at det kan være svært,
eller ligefrem umuligt, at måle konsulentvirksomhedens arbejdsindsats i forhold til det de rent
56
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faktisk har ydet. Et konkret eksempel kunne være, at andre distributionsvirksomheder har udviklet
et nyt software/en ny strategi til at forbedre deres logistik på, således de har skabt en bedre
kundeoplevelse, som gør, at kunderne vælger konkurrenterne fra. Dette kan medføre, at
konsulentvirksomheden, på trods af en høj arbejdsindsats, stadigvæk ikke kan skabe de resultater,
som der ønskes i samarbejdet, og det kan kræve længere tid end forventet at opnå de resultater,
de gerne vil opnå. Det kan også være, at andre led i forsyningskæden som konsulentvirksomheden
på sin vis også skal interagere med, ikke har gjort et ligeså godt stykke arbejde som
konsulentvirksomheden, og derved kan konsulentvirksomheden ikke opnå det ønskede resultat,
grundet disse omstændigheder.
Eksogene faktorer kan således påvirke det samlede resultat, og den arbejdsindsats, som
konsulentvirksomheden yder. Derfor er det essentielt, at når distributionsvirksomheden vil
konstruere den incitamentsbaserede aktievederlagskontrakt, at de eksogene faktorer er
inkluderet i konciperingen af kontrakten. For at kunne opnå den efficiente kontrakt, hvor
aktievederlaget er afstemt til at være præget af arbejdsindsats og eksogene faktorer, er det
essentielt også at se på parternes risikoprofiler i samarbejdet.

3.4.3 Parternes risikoprofil
I forbindelse med, at der skal laves en kontrakt til konsulentvirksomheden, hvor aktievederlaget
skal afhænge af resultatet, som er influeret af arbejdsindsatsen og de eksogene faktorer, er det
nærliggende også at kigge på, hvordan risikoen for disse faktorer skal fordeles mellem parterne.
Det vil sige, hvem skal bære risikoen for konsulentens dårlige arbejdsindsats, og hvem skal bære
risikoen for eksogene faktorer. Som tidligere beskrevet, har principalen traditionelt en neutral
risikopræference, og agenten anses for at være risikoavers57. Hvis en agent er risikoarvers, vil det
sige, at agenten ikke vil satse deres løn for at opnå en højere løn, hvorimod principalen vil være
indifferent med hensyn til dette.
Hvis konsulentvirksomheden antages at være risikoavers, vil de kræve en risikopræmie for at
påtage sig risikoen, og dette vil distributionsvirksomheden ikke have et krav om. Det er derfor
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mest efficient for samarbejdet, at distributionsvirksomheden påtager sig risikoen, hvis dette er
muligt.

3.4.4 Asymmetrisk information
Asymmetrisk information er kendetegnet ved, at en part har mere information end den anden
part. Dette kan lede op til en ubalance i forholdet og kan inddeles i to grupper – asymmetrisk
information før kontraktens indgåelse, og asymmetrisk information efter kontraktens indgåelse.
Ved ex ante kontraktens indgåelse, kan der være tale om ”adverse selection”, som er et problem
der opstår, når en part har information der gør, at der kan blive foretaget en ugunstig udvælgelse
baseret på denne information58. Et eksempel på adverse selection er, hvis man har to grupper af
mennesker der skal tegne en livsforsikring. Den ene grupper ryger og den anden gør ikke, men
forsikringsselskabet kan have svært ved at indhente oplysninger om, hvem der ryger og hvem der
ikke gør, fordi den gruppe der ryger kan handle opportunistisk59, og svare at de ikke ryger. Dette
betyder også, at adverse selection ikke er efficient for samfundet.
Hidden information model:
En måde hvorpå virksomheder kan undgå, at der sker adverse selection er ved, at virksomheder
øger deres indsats for at indhente informationer om deres fremtidige samarbejdspartnere60. Den
basale ”Hidden Information Model” forklarer netop disse problemer, som opstår ved asymmetrisk
information, før en principal indgår et samarbejde med en agent. Principalen kan prøve at
overkomme dette problem ved at ”screene” for samarbejdspartnere, agenten kan selv opsøge
principalen ved at ”signalere” at han/hun kan være samarbejdspartneren som principalen søger,
eller principalen kan tilvejebringe muligheder til agenter om at blive valgt selv (”self-selection”).
Dette kunne eksempelvis ske ved at holde åbne møder/samtaler med flere agenter på en gang,
hvor de kan vise deres værd61.
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De prækontraktuelle elementer er ikke nærliggende videre at undersøge eller redegøre for, da
casen som skrevet tidligere, tager sit afsæt efter distributionsvirksomheden har fundet den rette
konsulentvirksomhed, som de vil samarbejde med.
Ved ex post kontraktens indgåelse kan der, grundet asymmetrisk information, være tale om
”moral hazard”, som er et begreb der startede i forsikringsindustrien, og refererer til personer,
som har en tendens til at ændre deres adfærd, efter de har fået tegnet en forsikring, hvilket kan
medføre større erstatningssummer for forsikringsselskaberne62. For at fortsætte eksemplet fra
adverse selection, så er moral hazard for eksempel, hvis en forsikringstager vælger at starte med
at ryge efter indgåelsen af en livsforsikring. Denne information vil være bekostelig for
forsikringsselskabet at få fat i, og forsikringstageren vil kunne vælge ikke at være ærlig over for
forsikringsselskabet, fordi moniteringen af dette vil være svær (hvis ikke umulig). Der er altså tale
om postkontraktuel opportunisme, hvilket forekommer, fordi en part vælger at handle ud fra egen
interesse, på bekostning af en anden part, og som ikke er umiddelbart observerbare63.
Hidden action model:
Denne model involverer flere forskellige antagelser omkring principalen og agenten. Det er
antaget, at begge er motiveret af egen interesse (maksimere profit/nytte). Derudover er der en
antagelse om, at principalen ikke har fuld information, hvilket betyder at principalen selvfølgelig
ved noget om agentens evner, men har ikke fuld information omkring agentens valg. Derudover er
der antagelser om eksogene faktorer i samarbejdet samt risikopræferencer. Nedenstående model
giver et overblik over modellens antagelser64.
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Det grundlæggende problem ved asymmetrisk information i partsforholdet er, at der kan opstå
omkostninger for at opnå viden omkring konsulentvirksomhedens handlinger, fordi manglen på
informationssymmetri gør, at de kan handle opportunistisk. Selvom distributionsvirksomheden har
mulighed for at opnå nærmest al viden i samarbejdet omkostningsfrit, vil konsulentvirksomheden
stadig kunne komme til at besidde privat viden, som de ikke er villige til at dele med
distributionsvirksomheden, hvis dette kan være med til at maksimere egen nytte. Asymmetrisk
information i partsforholdet kan være særdeles ødelæggende for samarbejdet, og kan bidrage til,
at det ikke er mulig at indgå en efficient kontrakt. Distributionsvirksomheden kan søge at løse
dette, men dette kan have større omkostninger involveret. For at undgå dette, kan
distributionsvirksomheden begrænse de agentproblemer der kan opstå efter kontraktens
indgåelse, hvilket vil blive behandlet i afsnit 3.5.

3.4.5 Fuld/begrænset rationalitet
Fuld rationalitet er en generel antagelse om principalen og agenten i forholdet. Dette er
naturligvis uopnåeligt i virkeligheden, da man ikke er i stand til at forudsætte alle faktorer, når
man skal sammensætte en komplet og fuldstændig efficient kontrakt. Dog gælder antagelsen for,
at principalen og agenten til hver en tid besidder viden om enhver mulig tilstand, samt hvad
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frekvensen af tilstandene er. Dette betyder dog, at principalen og agenten kan indgå komplette
kontrakter, hvis de i så fald kan levere information til hinanden omkostningsfrit65.
I virkeligheden vil parterne nærmere anses som begrænsede rationelle, og dette leder op til, at
informationsdeling samt konciperingen af komplette kontrakter, vil involvere store omkostninger
for parterne. For at begrænse disse omkostninger, vil næste afsnit tage udgangspunkt i, hvordan
dette kan lade sig gøre ex post kontraktindgåelse.

3.5 Begrænsning af agentproblemer, der kan opstå ex post kontraktindgåelse
Selvom distributionsvirksomheden vil søge at begrænse agentproblemer, der kan opstå efter
kontraktens indgåelse, er der stadig risiko for, at konsulentvirksomheden vil handle opportunistisk,
hvilket kan medføre efficienstab for distributionsvirksomheden. For at reducere dette problem,
kan distributionsvirksomheden skabe incitament hos konsulentvirksomheden, ved at tilbyde aktier
som vederlag, for det arbejde de udfører. På den måde er det muligt at minimere chancen for, at
problemet med moral hazard sker. Der er mange forskellige måder man kan minimere risikoen for
dette på66, men det er nærliggende i afhandlingen at undersøge, hvorvidt aktievederlag som
incitament kan minimere risikoen for dette, og samtidig øge relationsrenten i partsforholdet.

3.5.1 Incitamentsbaseret kontrakter
Ved at lade konsulentvirksomhedens vederlag afhænge af aktier, vil ”lønnen” dermed afhænge af
kursudviklingen af distributionsvirksomhedens aktier, og dermed vil konsulentvirksomhedens
interesser i højere grad sammenfalde med distributionsvirksomhedens. Derudover anses det
motiverende, og skaber incitament, at konsulentvirksomheden får en andel af den værditilvækst,
de har været med til at skabe i løbet af samarbejdet67.
For at økonomiske incitamenter som denne incitamentsstruktur er baseret på, skal kunne lykkes,
kræver det, at der er en sammenhæng mellem deres indsats i forhold til hvad de får af ”gevinst”.
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Hvis kursudviklingen også afhænger af eksogene faktorer, kan det endelige vederlag være
tilfældigt, og dette kan være med til at reducere incitamentet i samarbejdet. Disse eksogene
faktorer betegnes som ”støj” i forbindelse med principal-agentteorien. Der findes flere forskellige
måder at skabe incitament for medarbejdere/virksomheder i sådanne aflønningsformer, dette
kunne være en fast løn sammensat med en variabel bonus, eller som aktieløn/aktievederlag, som
vil blive brugt i afhandlingen.
Ved incitamentsbaseret vederlag skal det forstås, at distributionsvirksomheden ikke betaler
konsulentvirksomheden en fast løn, men at de bliver tilbudt aktier for at styre aktiviteterne i
logistikafdelingen i virksomheden. For at skabe de rette incitamenter hos konsulentvirksomheden,
vil det endelige vederlag af aktier være baseret på de resultater, som konsulentvirksomheden kan
frembringe, og også være med til at skabe relationsrente i partsforholdet. For at finde ud af, om
aktievederlag kan bruges til at skabe incitament hos konsulentvirksomheden, er det først
nødvendigt at finde ud af principperne bag en incitamentsbaseret kontrakt, og hvilke forhold der
er relevante.
I forbindelse med at lave en incitamentsbaseret kontrakt, er der nogle parametre for, hvordan
udformningen af kontrakten skal laves, og der findes ydermere nogle antagelser for, hvordan
kontrakten udformes68:
•

Der vil være givet to mulige effortniveauer: 𝑒 = 1 og 𝑒 = 2

•

Principalen er risikoneutral

•

Agenten er risikoavers samt effortavers

•

Agentens effort vil øge principalens overskud

•

Agenten har mulighed for andre jobs, og det alternative job giver ham en nytte på 1, og
nyttefunktionen er givet ved:

𝑈 𝑤, 𝑒 = 𝑤 − (𝑒 − 1)
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Her er ”𝑤”lønnen og ”𝑒” er effort/indsats og ” 𝑈” er nytten.
I appendikset giver Milgrom og Robers (1992) et taleksempel på, hvordan forskellige overskud vil
kunne opnås, hvor det afhænger af agentens effort, samt hvor overskuddet influeres af en
tilfældig faktor, som ingen af dem kan kontrollere. For at konkretisere dette, bruges Milgrom og
Robers følgende taleksempel med virksomhederne som principal og agent:
Hvis konsulentvirksomheden yder en effort svarende til 𝑒 = 1, er der en sandsynlighed på 2/3 for
et overskud på 10, og en sandsynlighed på 1/3 for et overskud på 30. Dette medvirker, at der er et
forventet overskud på:
2
1
50
∗ 10 + ∗ 30 =
3
3
3
Hvis konsulentvirksomheden yder en effort svarende til 𝑒 = 2, er der en sandsynlighed på 2/3 for
et overskud på 30, og en sandsynlighed på 1/3 for et overskud på 10. Dette medvirker, at der er et
forventet overskud på:
1
2
70
∗ 10 + ∗ 30 =
3
3
3
Hvis

indsatsen

er

mulig

at

observere

og

distributionsvirksomheden

ønsker

at

konsulentvirksomheden yder en indsats svarende til 𝑒 = 2, vil løsningen til en efficient kontrakt
være, at distributionsvirksomheden specificerer i kontrakten, at konsulentvirksomheden skal yde
denne indsats, og at de vil blive betalt tilstrækkeligt, således de accepterer kontraktens vilkår
omkring deres indsats. Hvis konsulentvirksomheden ikke yder en indsats svarende til 𝑒 = 2, vil de
ikke blive betalt noget. Hvis konsulentvirksomheden yder en indsats på 𝑒 = 2, vil de blive betalt en
fikseret løn svarende til 𝑤. Konsulentvirksomheden har altså ingen risiko i forholdet, fordi deres
løn

er

fikseret

–

uanset,

hvad

det

forventede

overskud

bliver.

Dette

er

fordi

distributionsvirksomheden er risikoneutrale, og derved er allokereingen af risici fordelt efficient i
samarbejdet, fordi konsulentvirksomheden ikke bærer noget af risikoen 69 . For at sikre at
konsulentvirksomheden yder en indsats svarende til 𝑒 = 2, må distributionsvirksomheden betale
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𝑤. Dette kan beregnes ud fra nyttefunktionen, og er mulig, fordi den ønskede indsats er kendt, da
vi ved, at et alternativt job giver en nytte på 1:

𝑤− 𝑒−1 =1→

𝑤− 2−1 =1→ 𝑤 =4

Dette betyder, at distributionsvirksomheden skal betale 𝑤 = 4 for at få konsulentvirksomheden til
at yde 𝑒 = 2, og de vil heller ikke foretrække at tage et alternativt job. Dette betyder, at hvis
distributionsvirksomheden kan observere konsulentvirksomhedens indsats, vil deres forventede
nytte vil blive:
70
58
−4=
3
3
Hvis distributionsvirksomheden i stedet ønskede en indsats svarende til 𝑒 = 1, skulle de betale 𝑤 =
170. Risikoen hviler stadigvæk på distributionsvirksomheden, men det forventede overskud ville
blive 50/3 i stedet for 70/3. Dette betyder at den forventede nytte falder med 20/3, og da den
ekstra udgift på 𝑤 = 3 gør, at den forventede nytte bliver 58/3, kan det betale sig for
distributionsvirksomheden at betale 𝑤 = 4 fremfor 𝑤 = 1. Dette gælder for hvert tilfælde, hvor
indsatsen kan observeres, men kan den ikke dette, er det kun det endelige overskud der kan
observeres, og dette gør, at distributionsvirksomheden ikke kan indsætte en betingelse i
kontrakten om, at konsulenten skal yde en bestemt indsats. Dette betyder, at ligegyldigt hvilken
indsats konsulentvirksomheden yder, er der en mulighed for at overskuddet bliver 10 eller 30,
men det er ikke muligt at kontrollere, hvorvidt det er fordi konsulentvirksomheden har ydet
tilstrækkelig indsats, eller om der er udvist shirking (fodnote 34). For at distributionsvirksomheden
kan forsikre sig om, at konsulentvirksomheden yder en indsats svarende til 𝑒 = 2, er det
nødvendigt, at de udformer en incitamentskontrakt, der giver konsulentvirksomheden incitament
til at yde den ønskede indsats, fremfor at yde en indsats svarende til 𝑒 = 1, hvilket er det de vil
gøre uden det rette incitament, fordi de er effortaverse71.
70
71

𝑤− 1−1 =1→𝑤 =1
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Dette kan illustreres ved følgende eksempel, hvor 𝑦 er den løn konsulentvirksomheden får, hvis
overskuddet er 10, og 𝑧 er den løn de får, hvis overskuddet er 30 – sandsynlighederne er de
samme som i forrige taleksempel. Hvis konsulentvirksomheden yder indsatsen 𝑒 = 2, er deres
forventede nytte:
1
3

𝑦 − 172 +

2
( 𝑧 − 1)
3

Og hvis konsulentvirksomheden yder indsatsen 𝑒 = 1, er deres forventede nytte:
1
3
For

at

konsulentvirksomheden

𝑦 − 073 +

vil

vælge

at

2
( 𝑧 − 0)
3
yde

indsatsen 𝑒 =

2,

skal

følgende

incitamentsforenelighedsbestemmelse være opfyldt:
1
3

𝑦−1 +

2
3

𝑧−1 ≥

2
3

𝑦−0 +

1
3

𝑧 − 0 =>

Dette svarer til dette:
1
3

𝑧−1≥

1
3

𝑦

Dette betyder, at det er en betingelse for konsulentvirksomheden, at når de yder denne indsats, at
deres forventede nytte ved denne indsats er mindst lige så stor, som den forventede nytte ved at
yde en indsats svarende til 𝑒 = 1. En anden betingelse er kaldet deltagerbetingelsen. Denne
betingelse går ud på, at konsulentvirksomhedens forventede nytte skal være mindst lige så stor,
som hvis konsulentvirksomheden kunne opnå denne nytte andetsteds. Dette kan illustreres
således:

72
73

(e-1) = 2-1 = 1
(e-1) = 1-1 = 0
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1
3

𝑦−1 +

2
( 𝑧 − 1) ≥ 174
3

Det grundlæggende problem for distributionsvirksomheden er at finde ud af, hvad værdierne for 𝑧
og 𝑦 skal være i forbindelse med udformningen af kontrakten. Det er nødvendigt at finde ud af,
hvad der giver det højest forventede overskud, og som også overholder de to betingelser. Fordi
distributionsvirksomhedens ønsker, at konsulentvirksomheden yder en indsats svarende til 𝑒 = 2,
vil det være bedst for distributionsvirksomheden at tilbyde dem en løn hvor 𝑦 = 0 og 𝑧 = 9 (se bilag
for yderligere forklaring). Dette er fordi distributionsvirksomheden forventede overskud er højest,
når de betaler mindst til konsulentvirksomheden. Dermed kan det forventede overskud under
ingen observation illustreres således.
1
2
52
∗ 10 − 0 +
∗ 30 − 9 =
3
3
3
Dette betyder, at konsulentvirksomheden hverken bliver stillet bedre eller dårligere, hvis deres
indsats er observerbar. Det kan dog ses, at distributionsvirksomhedens forventede overskud er
faldet med 6/3:
58 52
−
= 6/3
3
3
Når det ikke er muligt for distributionsvirksomheden at observere indsatsen, opstår der et
efficienstab. Dette skyldes, at distributionsvirksomheden må kompensere for den risiko, som
konsulentvirksomheden står overfor, ved at øge lønnen med 2 (6-4). Dette er nødvendigt for
distributionsvirksomheden at gøre, fordi de har overflyttet noget risiko til konsulentvirksomheden,
og fordi der kan opstå moral hazard når de ikke kan observere dem75.
Hvis distributionsvirksomheden ikke mener, at det er nødvendigt, at konsulentvirksomheden skal
yde en indsats svarende til 𝑒
74
75

= 2, vil der i princippet ikke være behov for at lave en

Et alternativt job giver nytten 1, hvorfor nytten skal være mindst 1
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incitamentskontrakt. Hvis distributionsvirksomheder vælger kun at betale konsulentvirksomheden
1, vil dette være nok til, at de vil acceptere kontrakten. Dette er begrundet ved, at
konsulentvirksomhedens nytte i et alternativt job er 1, og en løn på 𝑤 = 1 vil give
konsulentvirksomheden en nytte på 1. Så kan distributionsvirksomheden afholde sine
omkostninger ved at skulle observere eller opretholde incitament hos konsulentvirksomheden.
Fordi de er effortaverse, vil konsulentvirksomheden vælge at yde en indsats svarende til 𝑒 = 1. For
at denne besparelse skal være attraktiv for distributionsvirksomheden, kræver det også, at det
forventede overskud ved 𝑒 = 1, er større end ved 𝑒 = 2. Det forventede overskud ved 𝑒 = 1, kan
illustreres således76:
2
3

10 − 1 +

1
3

30 − 1 =

47
3

Det kan derfor konkluderes, at distributionsvirksomheden vil foretrække at skabe incitament hos
konsulentvirksomheden, for at få dem til at yde en indsats svarende til 𝑒 = 2, da deres forventede
overskud derved bliver større.

3.6.1 Delkonklusion
Formålet med gennemgangen af, hvordan en incitamentsbaseret kontrakt ser ud, skal være med
til at vise, at det kan betale sig for en principal at motivere, engagere og skabe incitament hos
agenten, men det kan ligeledes også i nogle situationer, vise sig ikke at være til principalens fordel,
dette afhænger af det specifikke principal-agentforhold, der er tilstedeværende. Det ses, at når
konsulentvirksomhedens indsats kan observeres, er det efficient, at distributionsvirksomheden
pålægges al risiko, fordi de kompenserer for en høj indsats ved at betale mere til
konsulentvirksomheden. Når deres indsats ikke kan observeres, er det ikke efficient, at
distributionsvirksomheden

pålægges

alt

ansvar,

og

der

overføres

noget

risiko

til

konsulentvirksomeden for at skabe det rette incitament her. Ved at dele risikoen op, ses det, at
der sker et efficienstab, fordi distributionsvirksomheden lider et tab. Når dette er tilfældet, søger
distributionsvirksomheden at få dækket det tab, der skyldes dette efficienstab. Efficienstabet kan
konkretiseres ved, at tabet er lig den risikopræmie, der er forbundet med den
76
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incitamentsbaserede aflønning minus den risikopræmie, der er associeret ved en efficient
risikodeling77.
For at undersøge nærmere, hvordan distributionsvirksomheden bedst kan skabe incitament hos
konsulentvirksomheden til at øge deres performance og dermed skabe relationsrente, vil en
incitamentsbaseret kontrakt blive undersøgt med optioner78 , som en del af den variable løn.

3.7 Optioner som aktievederlag
En måde hvorpå man kan måle, hvordan optioner kan være til at motivere og skabe incitament
hos konsulentvirksomheden, er givet ved følgende formel79:
𝑤 = 𝛼 + 𝛽(𝑒 + 𝑥 + 𝛾𝑦)
𝑤 er den udbetale løn, 𝛼 er en portion fast løn og hvor (𝑒 + 𝑥 + 𝛾𝑦) er den variable løn og 𝛽 er
antal tildelte optioner. 𝛽 er også incitamentintensiteten, og jo højere den er, jo højere er
incitamentet hos konsulentvirksomheden til at yde en ekstra indsats (en stigning i 𝛽 er en stigning
i 𝛽-kroner). For at forstå, hvordan formlen hænger sammen, er det nærliggende at forklare de
forskellige indikatorer og parametre i formlen.
I ovenstående afsnit blev det klargjort, at når det er muligt at observere en agents indsats, er det
ikke nødvendigvis svært at skabe incitament hos agenten, fordi principalen kan udbetale en løn
baseret på agentens indsats, samt uden at pålægge nogen risiko på agenten. Derfor vil der i denne
”incitamentskompensationsmodel” blive antaget, at konsulentvirksomhedens indsats ikke direkte
kan blive observeret, dog ved distributionsvirksomheden, at konsulentvirksomhedens indsats kan
blive påvirket af eksogene faktorer, som de ikke kan være ansvarlige for. Et eksempel kunne være,
at det samlede overskud bliver influeret af andre områder i distributionsvirksomheden, som ikke
har noget at gøre med den indsats, som konsulentvirksomheden yder80.
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De eksogene faktorer er nogle inkomplette indikatorer for deres indsats, 𝑒, og da der er at gøre
med aktier som vederlag, vil den inkomplette indikator være aktiekursen. Indikationen for
konsulentvirksomhedens indsats kan skrives således:
𝑧 =𝑒+𝑥
Hvor x er en tilfældig variabel og 𝑒 er indsatsen som konsulentvirksomheden yder. Indsatsen, 𝑒,
og den tilfældige variabel, x, er ikke direkte observerbare alene, hvilket vil sige, at det kun er
muligt at finde z, som er summen af de to. Dette betyder formlen også kan skrives således:
𝑤 = 𝛼 + 𝛽(𝑧 + 𝛾𝑦)
Som det kan ses, er der en anden indikator, y, som ikke er influeret af indsatsen fra
konsulentvirksomheden, men kan være statistisk relateret til x81. Det vil sige, at z er summen af
indsatsen, 𝑒, og tilfældige begivenheder, x og y er her en indikator, som er relateret til de
tilfældige begivenheder, x. y kan her være en indikator, der ændrer på aktiekursen.
Der er yderligere et parameter, 𝛾. Dette parameter angiver, hvor stor vægt der tillægges til y i
forhold til z. Hvis 𝛾 er 0, så vil y-indikatoren ikke have nogen betydning for summen z. Hvis 𝛾 er
givet en værdi > 0, vil formuleringen 𝑧 + 𝛾𝑦 give et estimat af den ikke observerbare indsats, 𝑒. En
af de principelle problemer ved kontraktudformningen er at bestemme, hvor meget vægt der skal
ligges på y (hvis noget overhovedet) i det her estimat, for at kunne bestemme 𝛾82. Den samlede
værdi af den variable løn kan derfor illustreres således:
(𝑧 + 𝛾𝑦)
Det vil sige, at værdien af option kan bestemmes ud fra summen af indsatsen, 𝑒, og variablen x,
som kan sidestilles som ”støj”. Dette vil sige, at indsatsen fra konsulentvirksomheden påvirkes af
støjen, og på den måde er den variable løn også bestemt af dette.
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𝛽 er som sagt incitamentintensiteten, og denne måler på, hvordan en kontrakt giver større
incitament end en anden kontrakt, for eksempel en konventionel kontrakt83, i så fald den kontrakt
har en større 𝛽-værdi. Dette betyder, at hvis konsulentvirksomheden yder en større indsats, vil
den forventede kompensation også øges således, at en større 𝛽-værdi giver større overskud ved
en større indsats. 𝛽 angiver antallet af tildelte optioner, hvilket vil sige, at jo flere optioner der
bliver tildelt konsulentvirksomheden, desto større del af den samlede løn vil afhænge af deres
indsats, og dette understøtter, at incitamentet stiger desto højere 𝛽. For at konkretisere dette, vil
der nu blive opstillet et taleksempel med afsæt i en sådan kontrakt84.
Det antages, at den faste løn 𝛼 er 10.000, incitamentintensiteten er 20, 𝛾 er 0,5 og x og y er 0. Den
forventede løn er derfor:
𝑤 = 10.000 + 20𝑒85
Hvis konsulentvirksomheden vælger at yde en indsats svarende til 𝑒 = 100, vil den forventede løn
blive:
𝑤 = 10000 + 20 ∗ 100 = 12000
Hvis de derimod vælger at yde en indsats svarende til 𝑒 = 200, vil den forventede løn blive
14.00086.
Dette er tilfælde, hvis der reelt set ikke er usikkerhed omkring de inkomplette indikatorer. Oftest
vil x og y ikke være 0, og derfor vil lønnen afvige vilkårligt i forhold til den forventede løn. Hvis x
forventes at have en favorabel værdi til 100, hvor y derimod forventes ikke at have en favorabel
værdi til -400, så er den observerbare værdi:
𝑧 = 𝑒 + 100 𝑜𝑔 𝑦 = −400
Det betyder, at en indsats på 100, vil give en forventet løn svarende til:
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𝑤 = 10000 + 20(100 + 100 + 0,5 ∗ −400 = 10.000
og en indsats på 200, vil give en forventet løn på 12.00087. Dette betyder, at lønnen varierer på
grund

af

tilfældige

begivenheder,

og

ikke

kun

på

grund

af

den

indsats,

som

konsulentvirksomheden yder. Derfor er der en ”tilfældighedsrisiko”, som ligger hos
konsulentvirksomheden (medmindre at incitamentintensiteten er 0). Konsulentvirksomheden er
antaget at være risikoavers, hvorfor det er nødvendigt, at de skal betales en risikopræmie, hvis
omstændigheder de ikke selv kan styre gør, at deres løn ikke bliver som forventet.

3.7.1 Delkonklusion
Formålet med at undersøge brugen af optioner som en faktor til at skabe incitament hos
konsulentvirksomheden, er med til at vise, hvordan incitamentet er med til at kunne øge den
indsats konsulentvirksomheden yder.
Det kan ses ud fra ovenstående, at desto større incitamentintensiteten er, desto højere indsats vil
konsulentvirksomheden yde. I tilfælde af, at de inkomplette indikatorer ikke har en effekt på den
indsats som konsulentvirksomheden yder, vil de have en større forventet løn, end hvis de havde
en effekt. Der er både mulighed for, at de inkomplette indikatorer kan gøre, at den forventede løn
enten bliver højere eller lavere, og derfor kan det være nødvendigt for distributionsvirksomheden
at betale en risikopræmie for, at konsulentvirksomheden vil yde en ekstra indsats, således at deres
høje indsats ikke ender ud med et lavt overskud. Der er derfor et paradoks i at jo højere
incitament distributionsvirksomheden skaber, jo højere risikopræmie kan de ende med at skulle
betale konsulentvirksomheden. Grunden til at risikopræmien er vigtig i kontrakten, understøttes
ved at konsulentvirksomheden er risikoavers, og de vil derfor ikke yde en højere indsats hvis ikke
de bliver stillet lige så godt, eller bedre, end hvis de ydede en lavere indsats. Dette understøtter
også incitamentsforenelighedsbestemmelsen og deltagerbetingelsen er opfyldt.
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3.8 Økonomisk sammenfatning
Der er igennem den økonomiske analyse blevet undersøgt, hvorvidt det at have en
incitamentsstruktur

i

et

samarbejde,

kan

være

med

til

at

øge

indsatsen

hos

konsulentvirksomheden, og om denne kan være med til at skabe relationsrente.
Det blev for det første klargjort i analysen, at der er et principal-agentforhold til stede, og af den
grund var det nærliggende at undersøge, hvilke problemer der kan opstå i dette forhold. Der blev
sat fokus på de problemer, der kan opstå ex post kontraktindgåelsen, og hvordan
distributionsvirksomheden kunne begrænse disse problemer. Det blev derefter undersøgt,
hvordan en incitamentsbaseret kontrakt kan være med til at løse dette. Det blev konkluderet, at
når det er muligt for distributionsvirksomheden at observere den indsats konsulentvirksomheden
yder, var det ikke var nødvendigt at skabe incitament hos konsulentvirksomheden, fordi den
samlede gevinst kunne blive sat efter den indsats der blev observeret.
Når det ikke er muligt at observere indsatsen som konsulentvirksomheden yder, blev det
konkluderet, at det var nærliggende for distributionsvirksomheden at skabe de rette incitamenter
for konsulentvirksomheden, således de ydede den ønskede indsats. Det blev ydermere
konstateret, at det ikke i alle situationer kan betale sig at skabe incitamenter, da det kan have
store omkostninger for virksomheder og medføre, at det endelige overskud bliver mindre af den
grund. Det blev derudover undersøgt, hvorvidt man ved en tildeling af optioner kunne skabe
incitament. Det blev konkluderet, at desto flere optioner der blev tildelt, desto højere blev
incitamentintensiteten, hvilket gjorde at konsulentvirksomheden havde incitament til at yde en
øget indsats. Dog er der nogen eksogene faktorer og inkomplette indikatorer der gør, at på trods
af en høj indsats fra konsulentvirksomheden, kunne det ikke observeres om det var indsatsen eller
andre faktorer, der bevirkede om resultatet blev godt eller dårligt. Derved blev der flyttet noget
risiko over på konsulentvirksomheden, og distributionsvirksomheden blev nødsaget til at forsikre
om en risikopræmie for at incitamentet til at yde en højere indsats blev opretholdt. Uden en
risikopræmie, vil konsulentvirksomheden ikke yde den høje indsats, fordi der er risikoavers. Med
risikopræmien bliver de stillet mindst lige så godt, som hvis de ydede en lavere indsats, og dette
gør, at incitamentsforenelighedsbestemmelsen og deltagerbetingelsen er opfyldt.
I og med, at det at skabe incitament kan være med til at konsulentvirksomheden øger sin indsats,
gør det også at begge virksomheder kan øge deres samlede indtjening. Ved øget indtjening, vil
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aktiekursen også stige, og derved opnår begge parter profit. Dette understøtter, at med den
rigtige incitamentstruktur i partsforholdet, kan der blive skabt relationsrente.
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Kapitel 4 – Juridisk analyse
4.1 Indledning
Private virksomheder samt det offentlige, har outsourcet en del af deres opgaver og aktiviteter til
eksterne leverandører igennem flere år, og dette er en trend der ser ud til at blive ved88. Når en
virksomhed vælger at outsource, og lader eksterne stå for aktiviteterne, som en virksomhed selv
tidligere har stået for, kan der være flere forskellige motivationer bag dette. Det kan for mindre
virksomheder være en god metode til at bryde igennem på et marked, for eksempel ved at
outsource sin markedsføring og PR til en virksomhed, som har sine kernekompetencer inden for
disse områder. På den måde kan virksomheden der outsourcer, dermed også bruge sin tid på at
udvikle sig på andre fronter, end den de outsourcer. Inden en virksomhed vælger, om de skal gøre
brug af outsourcing, er det vigtigt at have gennemtænkt en outsourcing-strategi. Ifølge KromannReumerts outsourcing-guide, er der her tale om fire trin, som er relevante at forholde sig til. Først
er det vigtig at have en klar strategi, som er med til at definere formålet med outsourcingen.
Herefter anses det vigtigt at lave en strukturering af indkøbsprocessen, hvor processerne skal
tilpasses den konkrete opgave. Dernæst er der tale om udarbejdelse og forhandling af kontrakten,
og slutteligt et efterfølgende ”contract management”. Ved forhandlinger af en outsourcing-aftale,
handler det i første omgang om at få konciperet en kontrakt, som vil blive accepteret, og som på
den bedst mulige måde, skaber de bedste vilkår, som understøtter formålet med outsourcingen.
Det er dog ligeså vigtigt at have effektiv kontraktstyring i resten af løbetiden for aftalen, og dette
er begrundet ved, at det hårde arbejde starter efter aftalens indgåelse. Det er her de
administrative opgaver, som for eksempel at overdrage ansvaret til virksomheden man outsourcer
til, starter89.
I forbindelse med samarbejdet, som casen beskriver, vil netop disse trin være en del af den proces,
som parterne skal forholde sig til, her især udarbejdelsen af kontrakten. Det er her
distributionsvirksomheden har mulighed for at konstruere en kontrakt, som kan være med at
skabe fællesværdi i samarbejdet, og som kan skabe relationsrente i partsforholdet med
konsulentvirksomheden.
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I den juridiske analyse vil det blive undersøgt, hvordan distributionsvirksomheden vil konstruere
den kontrakt, de vil præsentere for konsulentvirksomheden. Dette vil blive undersøgt ved at
opstille forskellige konstruktionsformer, hvorefter der vil blive lavet en opridsning af fordele og
ulemper ved de forskellige konstruktioner af kontrakten. Den juridiske analyse vil, som nævnt i
afsnit 1.5, være baseret på virksomhedernes aftalefrihed. I økonomiske forhold betyder
aftalefrihed, at enkeltpersoner og virksomheder frit kan indgå de aftaler, som de ønsker at indgå,
som er retligt bindende90. Aftalefrihed er et grundlæggende princip i et samarbejde som dette, da
aftalefriheden i et retligt henseende bliver anset som en naturlig konsekvens af, at aftalen giver
udtryk for parternes fælles vilje og mål91. Hvis distributionsvirksomheden konstruerer kontrakten
således, at konsulentvirksomheden ikke opnår mere fællesværdi, vil samarbejdet ikke kunne blive
sat
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stand.
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distributionsvirksomheden,

i

dialog

med

konsulentvirksomheden, bruger aftalefriheden til at konstruere en kontrakt, hvor der er fælles
mål, og hvor der kan skabes relationsrente i partsforholdet. For at udlede, hvilke
konstruktionsformer der kunne være relevante at undersøge, vil der blive draget inspiration ud fra
aktieoptionsloven, dog uden at denne kan gøres anvendelig på virksomhederne i partsforholdet,
da deres kontraktgrundlag som sagt er baseret på aftalefrihed. Grunden til, at aktieoptionsloven
er interessant at kigge på, skyldes at den beskriver lønmodtagerens rettigheder i forhold til
aktieaflønning. Ved at kigge på en medarbejders retsstilling ved aktieaflønning, og drage
inspiration fra de incitamentsstrukturer der virker for en lønmodtagers kontrakt, kan man derfra
undersøge om lignende incitamentsstrukturer, kan virke i et samarbejde mellem to virksomheder.

4.2 Aktieoptionsloven
Med virkning fra den 1. juli 2004 indførtes lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier med
videre i ansættelsesforhold, populært kaldet aktieoptionsloven
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. Aktieoptionslovens

hovedprincipper er, ifølge aktieoptionsloven, helt afgørende for lønmodtagerens rettigheder til
tildelte og fremtidige køberettigheder eller tegningsrettigheder, om det er lønmodtageren eller
arbejdsgiveren, der bringer ansættelsesforholdet til ophør. En lønmodtager der selv opsiger sin
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stilling, vil miste sine tildelte købe- og tegningsrettigheder ved ophøret af ansættelsesforholdet og
kravet til disse rettigheder. En lønmodtager der opsiges af sin arbejdsgiver, vil derimod bevare
retten til allerede tildelte købe- eller tegningsrettigheder, samt ret til yderligere tildelinger efter
ansættelsesforholdets ophør
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. Derudover omfatter aktieoptionsloven også en udvidet

oplysningspligt, således at arbejdsgiveren i forbindelse med tildeling af købe- eller
tegningsrettigheder, skal udarbejde en arbejdsgiverserklæring, hvori der gives oplysninger om seks
væsentlige forhold, herunder tildelingstidspunktet, udnyttelsesperioden, udnyttelseskursen,
lønmodtagers retsstilling ved fratræden og de økonomiske aspekter ved deltagelsen i en ordning
om købe- eller tegningsrettigheder94.

4.2.1 Lovens anvendelsesområde og lønmodtagerbegrebet
Aktieoptionsloven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til,
som led i ansættelsesforholdet, at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller
anparter på et senere tidspunkt, jf. lovens § 1. Lønmodtagerbegrebet defineres i lovens § 2, og
defineres ved at være en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.
For at kunne blive defineret som lønmodtager jf. aktieoptionslovens § 2, kræves det, at
medarbejderen skal modtage vederlag, at vederlaget skal ydes som en modydelse for personligt
arbejde og at arbejdet skal udføres i et tjenesteforhold. Denne definition af lønmodtagerbegrebet,
svarer til den sædvanlige definition i den arbejdsretlige lovgivning95, dog har aktieoptionsloven
ikke nogen betingelser omkring minimumsomfang af ugentlig arbejdstid, varighed af ansættelsen
samt om arbejdet skal have en særlig karakter96. Det er generelt ikke betingelsen omkring, at
medarbejderen skal modtage vederlag for sin arbejdsydelse eller at arbejdet skal udføres
personligt, der fordrer til vanskeligheder, når det skal vurderes om medarbejderen er omfattet
lønmodtagerbegrebet. Det er nærmere betingelsen om, at der skal foreligge et tjenesteforhold,
hvor der kan opstå en tvivl. Denne vurdering kan være besværlig, især når der er tale om
medarbejdere som for eksempel freelancere og konsulenter97. Bedømmelsen beror på en samlet
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vurdering omkring forholdet til arbejdsgiveren. Dette er blandt andet om, hvorvidt
distributionsvirksomheden har instruktionsret over konsulentvirksomhedens arbejdsydelse, om
arbejdet udføres personligt, hvem der bærer den økonomiske risiko for arbejdets udførelse og om
vederlaget betales og beregnes som normalt i et tjenesteforhold med mere98. Afhandlingen tager
som sagt sit udgangspunkt i en case, hvor en distributionsvirksomhed outsourcer en
konsulentvirksomhed til at løse et gældende problem samt eksekvering af løsningen. Det er af den
grund ikke nærliggende at undersøge, om outsourcingen af konsulentvirksomheden ligger
indenfor anvendelsesområdet af aktieoptionsloven, da kontrakten er mellem to virksomheder.
Konstruktionsformerne af kontrakten skal derfor drages ud fra principperne fra aktieoptionsloven.
Som skrevet ovenfor, vil loven ikke være anvendelig på virksomheder, da der ikke er tale om
ansatte lønmodtagere. Derudover beskriver loven også udbyttet for medarbejderen som
”aktieaflønning”. Ordet aflønning henviser til, at en medarbejder modtager betaling af løn for, for
eksempel, sin beskæftigelse. Når der er tale om en virksomhed, der yder et arbejde for en anden
virksomhed, vil der her være tale om et aktiehonorar/-vederlag. I den nærliggende afhandling vil
konstrueringen af kontrakten derfor være inspireret og baseret ud fra principperne i
aktieoptionsloven, og dermed er det muligt at undersøge mulighederne for, hvordan kontrakten
skal konstrueres i forbindelse med at skabe relationsrente i partsforholdet.
Der vil i det følgende afsnit blive redegjort for essentielle vilkår i kontrakten, der kan være med at
skabe relationsrente i partsforholdet, derudover vil der blive redegjort for, hvilke vilkår der er
vigtige at forholde sig til, når der skal implementeres en aktiebaseret incitamentsordning og
aktievederlag i et samarbejdet mellem distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden.

4.3 Kontraktvilkårene
I dette afsnit vil de kontraktvilkår, der normalt skal overvejes ved etablering af en aktiebaseret
incitamentsordning

og

aktieaflønning,

gennemgås.
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aktieaflønningen

ved,

at

medarbejderen med det samme erhverver aktier i selskabet, gives der ikke sædvanligvis anledning
til særlige overvejelser vedrørende kontraktvilkårene. Det er nærmere ved situationer, hvor der
bliver givet en mulighed for nytegning af aktier, hvor der foreligger større overvejelse i
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kontraktvilkårene. Der kan her være tale om, at der skal ske en generalforsamlingsbeslutning,
grundet en kapitalforhøjelse i selskabet samt at medarbejderen skal underskrive en tegningsliste.
Hvis det er eksisterende aktier der bliver købt, skal der her indgås en købsaftale99.
Overordnet set, er det grundlæggende først at definere, hvilke muligheder der er for etableringen
af en aktiebaseret incitamentsordning og aktieaflønning, samt finde en metode på, hvordan
aflønningsordningen vil motivere medarbejderne. Aktieløn anvendes primært overfor
medarbejdere, hvor motivationen og tilknytningen til selskabet er særlig vigtig. Der kan her være
tale om ledere, andre nøglemedarbejdere eller samarbejdspartnere 100 . Derudover skal det
vurderes, om tildelingen af aktieløn eller udnyttelsen ved tildeling af aktieoptioner eller
tegningsoptioner skal være betingede. Udnyttelsen af en aktieaflønningsordning er i praksis
betinget af, at medarbejderen er ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Dette er med at
sikre, at medarbejderen, der har bidraget til udviklingen i selskabet, også får en andel i væksten af
selskabet, og at de medarbejdere der ikke har, ikke får en andel i værdivæksten101. Ved at der er
forelagt en ansættelsesbetingelse, og derved betinge udnyttelsen eller tildelingen, skaber dette en
motivation hos medarbejderen til at opfylde de mål/løse den problemstilling der er forelagt. Ved
en betinget tildeling vil der være en større motivationsfaktor end ved en betinget udnyttelse, fordi
en medarbejder, ved at opfylde det mål der er forelagt, er sikker på at få en belønning i form af
værdien i den tildelte aktieløn102.
Det er også nødvendigt, at der fastlægges en udnyttelseskurs, da denne har betydning for den
potentielle gevinstmulighed. Er udnyttelseskursen højere end aktiens markedskurs, vil
medarbejderen have incitament til at tage større risici for at opnå en aktiestigning i selskabet103.
Udnyttelseskursen vil ofte være fikseret, og være højere end aktiens markedskurs104. I forbindelse
med dette, er det også essentielt at fastlægge udnyttelsesperioden, som principielt kan
bestemmes til at kunne blive udnyttet fra erhvervelsen af tildelingen. Det er i praksis oftest, at
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udnyttelsesperioden er sat til at ske efter en vis tidsperiode, så der på den måde er mulighed for
medarbejderen til at opnå selskabets ønskede resultater, samt at øge en eventuel gevinst105.
Det er essentielt for distributionsselskabet at lave vilkår i aftalen der fastsætter bortfald af
aktierne, såfremt nærmere angivne forhold indtræder, som for eksempel, at der sker en
fratrædelse

før

den

givne

tidsperiode

udløber
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distributionsvirksomheden, fordi distributionsvirksomheden vil have et ønske om, at
konsulentvirksomheden, i tilfælde af en fratrædelse, ikke skal opnå en gevinst, eller en mere
begrænset gevinst, i fald dette sker. Det er derfor vigtigt, for at vedligeholde samarbejdet i
partsforholdet, at der er gode vilkår for konsulentvirksomheden, såsom større fleksibilitet ved
deadlines, således man kan undgå en for tidlig udtrædelse af samarbejdet.
Derudover er det vigtigt for distributionsvirksomheden at fastlægge, hvordan vederlaget skal
konciperes i forhold til den ydelse konsulentvirksomheden kommer til at skulle yde i samarbejdet.
Der er flere forskellige incitamentsstrukturer der bruges i et partsforhold, hvor virksomheder
aflønner medarbejdere, og det er derfor nærliggende at undersøge om lignende
incitamentsstrukturer kan bruges i et partsforhold mellem to virksomheder. Dette betyder, at der
med hjælp og inspiration fra aktieoptionsloven, kan opsættes lignende strukturer for samarbejdet.
Det næste afsnit vil derfor kortlægge de muligheder, der kan være i et samarbejde mellem
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden.

4.4 Aflønning med aktiebaserede incitamentsordninger
4.4.1 Opbygning, karakteristika og formål
Aktieoptionsloven omfatter lønmodtagers ret til at købe eller tegne aktier eller anparter på et
senere tidspunkt. Det er derfor nødvendigt, at der skal være tale om aktier eller anparter samt en
tidsforskydning fra det tidspunkt købe- eller tegningsretten tildeles, til det tidspunkt, hvor retten
tidligst kan udnyttes107. Det er angivet i lovforarbejderne, at loven omfatter anvendelsen af
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finansielle instrumenter i ansættelsesforhold, og dette præciseres ved, at der er tale om
aktieoptioner, aktietegnsoptioner (”warrants”) og betingede aktier, hvor der er tale om
rettigheder med henblik på en senere erhvervelse eller tildeling af aktier eller anparter. Der findes
altså flere forskellige aktiebaserede incitamentsordninger, og heri er disse aktieopkøbsoptioner
omfattet, som giver modtageret ret til at købe allerede udstedte aktier og warrants, der giver
modtageren ret til at nytegne aktier i det udstedte selskab. Herudover ses tildeling af allerede
udstedte aktier, eventuelt betingede aktier108.
Formålet med anvendelse af aktiebaserede incitamentsordninger er at kunne sammenholde
parternes fælles interesse for at tilstræbe værdi i samarbejdet, og denne værdiskabelse vokser i
takt med en værdistigning i selskabets aktier. Dette giver medarbejderne incitament til at yde det
bedste for selskabet. Dette er med til at bevirke selskabets fremgang, hvilket i et partsforhold
baseret på dette grundlag, vil kunne være med til at skabe relationsrente. Det er derfor
interessant at undersøge, om aktiebaserede incitamentsordninger også kan have denne effekt på
samarbejder mellem virksomheder nu, hvor det er tydeliggjort, at det kan være en metode til at
skabe incitament hos lønmodtagere i virksomheder.
I og med, at der er flere forskellige incitamentsordninger indenfor aktiebaseret aflønning, vil der i
afhandlingen tages udgangspunkt i aktievederlag af optionsaktier og aktieaflønning af betingede
aktier. Herved kan det udledes, hvilke fordele og ulemper der er ved at konstruere aftalen til
konsulentvirksomheden, og skabe en indsigt i, hvilken konstruktion der kan være med til at skabe
den ønskede relationsrente i partsforholdet.

4.5 Aktievederlag af optionsaktier
De typiske aktiebaserede incitamentsordninger, som er omfattet af loven, er aktieoptionen og
tegningsoptionen. Begge incitamentsordninger opfylder betingelsen om, at det angår aktier eller
anparter samt betingelsen om, at de kan udnyttes senere i tid109. De vil i afhandlingen blive brugt
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til at se, om man kan opnå en mere efficient kontrakt mellem distributionsvirksomheden og
konsulentvirksomheden, ved brug af optionsaktier som vederlag.

4.5.1 Aktieoption
En aktieoption er en ret, men ikke en pligt til, på et fremtidig tidspunkt eller i en fremtidig periode
at købe eller sælge en given mængde eksisterende aktier til en på forhånd fastsat pris
(udnyttelseskurs)110. I denne konstruktionsform af kontrakten vil der være tale om en købsoption,
også kaldet en ”call option”, og ikke en salgsoption. Købsoptionen vil i denne sammenhæng gøre,
at distributionsvirksomheden kontraktuelt binder sig til at sælge en andel aktier til
konsulentvirksomheden til en på forhånd fastsat pris, i så fald konsulentvirksomheden vælger at
udnytte købsoptionen i udnyttelsesperioden.
Sammensætning af kontrakt til konsulentvirksomheden:
Ved konciperingen af kontrakten, er det vigtigt for distributionsvirksomheden først og fremmest at
vække interessen hos konsulentvirksomheden til at acceptere en samarbejdsaftale. Dette kræver,
at distributionsvirksomheden selvfølgelig laver en kontrakt, der indeholder de rette juridiske krav
for en bindende aftale, men mindst ligeså vigtigt er det, at distributionsvirksomheden beskriver
det væsentligste, som de ønsker. Herudover er det også vigtigt, at der implementeres en klar og
gennemskuelig prismodel for samarbejdet, og det er netop denne del af kontrakten, der er
interessant at undersøge. Målet med kontrakten er, at det skal sikres, at der er en fælles forståelse
for ydelsen, kvaliteten af ydelsen og hermed også den pris, der betales for ydelsen. Prismodellen
vil i denne kontrakt være det udslagsgivende element for incitamentstrukturen, som ønskes
implementeret i kontrakten, og er med til at skabe relationsrente i partsforholdet.
Det er vigtigt, at prismodellen, ligeså vel ydelsen, er gennemskuelig og at kvaliteten er i top,
således at der sker en opfyldelses af kriterierne i kontrakten. En måde hvorpå man kan måle
kvaliteten i et arbejde, er ved at indsætte KPI’er. Dette kan være, at aktiekursen skal stige et vis
procentdel

i

løbet

af

en

periode.

Ved

at

indsætte

KPI’er,

er

det

muligt

for

distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden at realisere de ønskede mål, samt skabe
mulighed for at korrigere ved målene, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med arbejdet.
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Distributionsvirksomheden vil i denne konstruktion af kontrakten, tilføje en købsoption i
kontrakten. Købsoptionen er ikke det eneste vederlag, som konsulentvirksomheden vil modtage
for at deltage i samarbejdet. For at skabe en interesse for konsulentvirksomheden i opstartsfasen
af kontraktforhandlingerne, vil distributionsvirksomheden starte med at give 5% af virksomhedes
aktier til konsulentvirksomheden ved indgåelsen af aftalen, og købsoptionen vil være at udnytte
efter en vis tidsperiode.
For at sørge for, at konsulentvirksomheden ikke vil yde opportunistisk adfærd, i og med de opnår
5% aktier ved indgåelsen af aftalen, vil disse bortfalde, hvis der vises opportunistisk adfærd fra
konsulentvirksomheden. Dette vil sige, at der i opstartsfasen vil være større fokus på resultater, og
hvis disse ikke indfries, vil købsoptionen kunne opsiges ved dårligt samarbejde. Måden hvorpå, at
distributionsvirksomheden kan øge chancen for, at der ikke sker opportunistisk adfærd er ved at
måle, hvordan konsulentvirksomheden klarer sig i den første periode. Dette kan gøres ved hjælp
af de indsatte KPI’er. For at konkretisere dette, så vil samarbejdet skulle vare i 5 år, og den første
periode vil være gået efter første år. Det vil sige, at konsulentvirksomheden efter et år, hvis
målene er blevet opfyldt, ikke skal opgive de aktier, de er blevet tildelt ved kontraktens indgåelse.
Det er derfor vigtigt for distributionsvirksomheden at vedligeholde incitamentet hos
konsulentvirksomheden, og dette kan de gøre ved at holde løbende møder omkring fremgangen i
samarbejdet, og samtidig have en dialog om det videre forløb.
Ved at tilføje købsoptionen, vil der være et underliggende incitament for konsulentvirksomheden
til at opfylde de mål, der er blevet kontraheret frem til. Dette er begrundet ved, at hvis der sker en
stigning

i

aktiekursen

i

samarbejdets

forløb,

stiger

værdien

af

de

aktier,

som

konsulentvirksomheden er blevet tildelt, og som de har mulighed for at købe til en på forhånd
aftalt pris, ved samarbejdets afslutning.

4.5.1.1 Fordele/ulemper ved købsoption
Ved at tilføje en købsoption, vil der blive skabt et incitament hos konsulentvirksomheden, hvilket
er en fordel for begge parter i samarbejdet. Der vil være nogle grundlæggende mål i samarbejdet
som skal opnås, og her vil købsoptionen komme i spil, såfremt dette sker. En ulempe ved
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konstruktionen af dette samarbejde ligger i, at distributionsvirksomheden ved kontraktens
indgåelse starter ud med at give konsulentvirksomheden 5% af virksomhedens aktier, som efter en
periode på et år kan blive tildelt dem. Efter dette år, kan der være mulighed for, at
konsulentvirksomheden

ikke

vedligeholder

engagementet

i

samarbejdet,

hvis

ikke

distributionsvirksomheden vedligeholde incitamentet for konsulentvirksomheden.
Måden hvorpå denne konstruktionsform kan øge relationsrenten i partsforholdet er ved, at
konsulentvirksomheden kommer til at eje en del af distributionsvirksomheden i form af en
aktieandel. Ved at have aktier i distributionsvirksomheden, er det for begge parter essentielt at
vedligeholde relationen, således fremgangen i samarbejdet opretholdes.

4.5.2 Tegningsoption (warrants)
En tegningsoption er en ret, men ikke pligt til, på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig
periode, at nytegne en given mængde aktier i et selskab til en på forhånd fastsat pris 111 .
Tegningsoptionen vil i denne sammenhæng gøre, at distributionsvirksomheden kontraktuelt
binder sig til at nytegne en andel aktier til konsulentvirksomheden, til en på forhånd fastsat pris, i
så fald konsulentvirksomheden vælger at udnytte tegningsoptionen i udnyttelsesperioden. Ved at
nytegne aktier i et selskab betyder det, at man også udvander andre aktionærer i selskabet.
Sammensætning af kontrakt til konsulentvirksomheden:
Ligesom i sammensætning af kontrakten til konsulentvirksomheden, ved tilføjelse af en
købsoption, er det essentielt, at kontrakten indeholder rette juridiske krav for en bindende aftale,
og en implementering af målsætninger for samarbejdet samt en prismodel der er gennemskuelig i
forhold til ydelsen, kvaliteten af ydelsen og prisen, der bliver betalt for ydelsen. Derudover vil den
samme opstilling af KPI’er blive indsat i denne konstruktionsform, da det er nødvendigt at kunne
måle fremgangen i samarbejdet.
Distributionsvirksomheden vil i denne konstruktion af kontrakten, tilføje en tegningsoption i
kontrakten. De vil ligesom i konstruktionsformen med købsoptionen starte ud med at give 5% af
111
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virksomhedens aktier, som har mulighed for at bortfalde i forbindelse med opportunistisk adfærd
og/eller dårligt samarbejde. Igen er det de indsatte KPI’er, der vil være udslagsgivende for,
hvorvidt aktierne bortfalder og samarbejdet slutter. Opnås de mål, der blevet sat i den første
periode, vil konsulentvirksomheden kunne beholde de tildelte aktier, og herved arbejde videre
mod at kunne opnå tegningsoptionen.
Ved at tilføje tegningsoptionen, vil der ligesom ved købsoptionen, være et underliggende
incitament for konsulentvirksomheden til at opfylde de mål, der er blevet kontraheret frem til.
Dette er begrundet ved, at hvis der sker en stigning i aktiekursen i samarbejdets forløb, stiger
værdien af de aktier, som konsulentvirksomheden har mulighed for at nytegne, til en på forhånd
aftalt pris ved udnyttelsesperioden. Igen er det essentielt at begge parter sørger for at
vedligeholde relationen, således værdiskabelsen i samarbejdet opretholdes.
Både købs- og tegningsoptionen kan illustreres grafisk således:
1/1-2019
• Tildeling af 5 % aktier

1/1-2020
• Opnåelse af de tildelte aktier

1/1-2014
• Ret til købs- og tegningsoption

Figur 3 (egen tilvirkning)

Illustrationen viser, at måleperioden vil vare fra 1.1.2019 til den 1.1.2024. Herefter vil
udnyttelsesperioden være at kunne gøre brug af fra 1.1.2024.

4.5.2.1 Fordele/ulemper ved tegningsoption
En fordel ved tegningsoptionen for konsulentvirksomheden er, at de umiddelbart vil kunne opnå
en større andel af aktier end ved købsoptionen. Ved købsoptionen tegnes der ikke nye aktier, og
dermed udvander konsulentvirksomheden ikke andre eventuelle aktionærer i virksomheden. Ved
at de kan opnå større aktieandel i virksomheden, ligger dette også op til et større engagement hos
konsulentvirksomheden. Dette kan både være en fordel og en ulempe i samarbejdet. Ved at
distributionsvirksomheden tilbyder en tegningsoption, udvander de også andre eventuelle
aktionærer i virksomheden, men samtidig skaber de et incitament til konsulentvirksomheden.
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Denne konstruktionsform øger relationsrenten i partsforholdet ved, at konsulentvirksomheden
kommer til at eje en del af distributionsvirksomheden i form af en aktieandel. Den tildeling af
aktierne, der bliver givet ved kontraktindgåelsen er med til at skabe et engagement i samarbejdet,
fordi distributionsvirksomheden, ved hjælp af et honorar, viser ”goodwill” overfor
konsulentvirksomheden, og er et tegn på, at de er samarbejdsvillige mens der arbejdes på at
konsulentvirksomheden kan opnå tegningsoptionen. Ved at give muligheden for at tegne nye
aktier i distributionsvirksomheden, er det for begge parter essentielt at vedligeholde relationen,
således fremgangen i samarbejdet opretholdes.

4.5.3 Delkonklusion
Ud fra de opstillede aktieoptioners fordele og ulemper, er det nærliggende at vurdere, hvilken af
konstruktionerne der kan skabe en øget relationsrente i partsforholdet. Både ved købs- og
tegningsoptionen

er

der

grundlag

for,

at

der

bliver

skabt

et

incitament

hos

konsulentvirksomheden, hvilket kan henføre til et samarbejde, hvor der bliver skabt
relationsrente. Implementeringen af en incitamentsstruktur i samarbejdet, er med til at give en
mulighed for at realisere en fortjeneste, og samtidig tjene på udviklingen af de underliggende
aktier, der er mulighed for enten at købe eller nytegne. Dog er begge optionsformer forbundet
med risici, som for eksempel, at aktiekursen ikke udvikler sig som forventet. Ved købsoptionen kan
der føres til større gevinster, men også til større tab. Fordi der er en risiko for, at der kan ske et
større tab, er der implicit indlagt et incitament for konsulentvirksomheden om at søge at lave det
bedste resultat som muligt, og det samme gælder for distributionsvirksomheden. Ved
tegningsoptionen skabes der et incitament for konsulentvirksomheden fordi, hvis aktiekursen
stiger, har de retten til at nytegne aktier til en lavere pris end hvad aktien er værd. Risikoen for
distributionsvirksomheden er, at deres aktier kan blive udvandet ved nytegning.
Det konkluderes, at begge optionsaktier kan være med til at skabe incitament for
konsulentvirksomheden, hvilket er med til at skabe en stærkere relation i partsforholdet, som øger
relationsrenten. Der er risici ved begge optionsaktier i kontrakten, men begge optionsaktier giver
en ret, og ikke pligt til, at købe/nytegne aktier i distributionsselskabet, så hvis
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konsulentvirksomheden ikke kan se nogen økonomisk fordel i at erhverve disse underliggende
aktier, så er det muligt ikke at udnytte deres ret til dette.

4.6 Aktievederlag af betingede aktier
4.6.1 Betingede aktier
I kontrast til aktievederlagsordninger som købsoptioner eller tegningsoptioner, kan der også være
tale om en aktievederlagsordning, hvor konsulentvirksomheden umiddelbart bliver ejere af
aktierne på et senere tidspunkt. Dette er de betingede aktier112. Der er her tale om to forskellige
former for betingede aktier. Ved den ene form for betingede aktier, tildeles eller køber
konsulentvirksomheden betingede aktier, som de umiddelbart får ejerskab over. Her er
betingelsen, at ejerskabet er aftalemæssigt begrænset således, at konsulentvirksomheden i nogen
fratrædelsessituationer er nødsaget til at tilbagesælge aktier til selskabet, enten uden vederlag,
eller til en reduceret pris i forhold til markedskursen.
Sammensætning af kontrakt til konsulentvirksomheden:
Hvis

distributionsvirksomheden

vælger

at

koncipere

kontrakten

således,

at

konsulentvirksomheden er nødsaget til at sælge aktierene tilbage ved fratrædelse, vil det være
mest optimalt for distributionsvirksomheden at sørge for, at de sælges tilbage uden vederlag.
Dette taler dog ikke for en skabelse af incitament i partsforholdet, da konsulentvirksomheden vil
have en risiko for at blive opsagt, for eksempel i forbindelse med ikke at have opnået gældende
mål, og derved tabe arbejdstid og ressourcer. For at skabe en mere efficient kontrakt i
partsforholdet, må distributionsvirksomheden sørge for at være fleksible ved konciperingen af
kontrakten. Her vil det være fordelagtigt, hvis virksomhederne indimellem har løbende møder,
hvor de undersøger fremgangen i den outsourcede afdeling. I forbindelse med dette, kan der i
dialog blive lavet en forventningsafstemning i forhold til næste møde, og eventuelt kan kontrakten
justeres i forhold til de mål, der er blevet sat. Hvis der har været fremgang, kan målene sættes
højere og omvendt, hvis der har været tilbagegang. Dette kan afhænge af, hvordan markedet
ændrer sig i løbet af samarbejdet, og kan være med til skabe konflikter. Strategisk kontrahering
112
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lægger op til, at parterne selv løser deres eventuelle konflikter, og dette understøtter, at
kontraktparterne skal iværksætte passende afhjælpende foranstaltninger, også kaldet ”proactive
remedies”, som sørger for, at konflikter løses før en utilfredshed i samarbejdet eskalerer, og
skaber en egentlig konflikt113. Derfor vil en løbende dialog i samarbejdet skabe en større tryghed,
og derved styrke samarbejdet.
Den anden form for betingede aktier er forelagt ved, at lønmodtageren tildeles aktierne, men først
opnår ejerskab til aktierene efter et forløb af modningsperioder. Det er også forudsat, at
konsulentvirksomheden

stadig

er

i

samarbejde

med

distributionsvirksomheden

på

modningstidspunkterne. Hvis konsulentvirksomheden er fratrådt inden modningsperioden, vil
retten automatisk bortfalde. Denne form for betingede aktier går under betegnelsen ”restricted
stocks unit” (herefter RSU)114. En særlig form for RSU er ”Shared Performance Stock Awards”
(herefter SPSA). I denne form for betingede aktier, vil konsulentvirksomheden få tilsagn om at få
tildelt et antal SPSA efter en tidsperiode (måleperioden). Tildelingen af SPSA vil afhænge af
distributionsvirksomhedens

udvikling

i

den

givne

tidsperiode.

Efter

tidsperioden

vil

konsulentvirksomheden modtage det opgjorte antal SPSA, som herefter vil modne på samme
måde som RSU. Det er her også forudsat, at konsulentvirksomheden fortsat er i samarbejde med
selskabet på de relevante modningstidspunkter

115

. For at konkretisere dette, vil

distributionsvirksomheden give konsulentvirksomheden tilsagn om at blive tildelt 10 % af aktierne
i selskabet efter en given tidsperiode på 5 år. Dette forudsætter, at konsulentvirksomheden
stadigvæk forsætter samarbejdet med distributionsvirksomheden i hele måleperioden. Herefter vil
distributionsvirksomheden regulere i forhold til det resultat, som konsulentvirksomheden opnår i
måleperioden. Hvis det antages, at resultaterne har ligger under forventning, multipliceres de 10
% af aktierne med det givne resultat i måleperioden, og konsulentvirksomheden tildeles herefter
den mængde SPSA de har opnået. Disse SPSA kan herefter modnes i flere perioder, ligesom RSU
kan. Ved at tilbyde konsulentvirksomheden vederlag igennem SPSA, vil der ved indgåelsen af
samarbejdet allerede være skabt incitament hos konsulentvirksomheden, da tildelingen af SPSA vil
113

Dyer, J. H., & H. Singh, ”The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive
advantage”, Academy of Management Review 23(4) (1998), s. 669-670
114
Hansen, Claus J., ”Aktieoptionsloven – med kommentarer”, 1. Udgave/1. Oplag, 2005, s. 66 og 67.
115
Hansen, Claus J., ”Aktieoptionsloven – med kommentarer”, 1. Udgave/1. Oplag, 2005, s. 68.

60

afhænge af distributionsvirksomheden udvikling i den givne tidsperiode. Det vil være SPSA, som
distributionsvirksomheden vil tilbyde konsulentvirksomheden i kontrakten.
Dette kan illustreres grafisk her:

1/1-2015

1/1-2024

1/1-2019

• Modningsperiode

• Tildeling af SPSA

• Løfte om tildeing af 10% SPSA

Figur 4 (egen tilvirkning)

Sammensætning af kontrakt til konsulentvirksomhed:
I denne konstruktionsform er det nærliggende for distributionsvirksomheden at skabe en
incitamentsstruktur, som sørger for at vedligeholde relationen i samarbejdet, så resultatet efter
måleperioden giver den størst mulige gevinst. For at opnå størst mulige gevinst i samarbejdet, er
det nødvendigt, at virksomhederne holder løbende møder, så de kan undersøge fremgangen i
samarbejdet. Derudover er det vigtigt at vedligeholde incitamentet hos konsulentvirksomheden,
så

muligheden

for

at

få

et

dårligere

afkast

end

forventet,

kan

undgås.

Fordi

konsulentvirksomheden først opnår tildelingen efter måleperioden, kan dette tale for et
samarbejde, hvor engagementet vedligeholdes. Der er incitament for begge virksomheder, da en
stigning i aktiekursen vil sikre begge parter gevinst efter måleperioden. Derudover er der mulighed
for at lade SPSA modne efter måleperioden. Dette kan betyde, at samarbejdet efter måleperioden
kan fortsætte. Det er selvfølgelig op til konsulentvirksomheden, om de fortsat vil forblive i
samarbejdet som outsourcet i logistikafdelingen hos distributionsvirksomheden.

4.6.1.1 Fordele/ulemper ved betingede aktier
Tildeling af aktier efter aftalens indgåelse:
Ved en tildeling af aktier, umiddelbart efter aftalens indgåelse, skabes der på sin vis incitament
hos konsulentvirksomheden, hvilket er en fordel for virksomhederne i partsforholdet. Dette sker
ved, at der ved tildelingen af de betingede aktier ved aftalens indgåelse, følger et ansvar hos
konsulentvirksomheden om, at få aktiekursen til at stige, så deres andel også stiger. Dog kan
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konsulentvirksomheden handle opportunistisk og sælge de tildelte aktier efter første år for at
opnå en hurtig fortjeneste.
Tildeling af aktier på et senere tidspunkt (SPSA):
Ved en tildeling af aktier på et senere tidspunkt, skabes der et længerevarende samarbejde, som
kan være med til at styrke relationen i partsforholdet, og derved også medføre en stigning i
relationsrenten. Fordi det kræves, at konsulentvirksomheden skal forblive i samarbejdet med
distributionsvirksomheden under hele måleperioden, for at kunne opnå sin tildeling af SPSA, er
der et underliggende incitament for at blive i samarbejdet. Der er dog risici forbundet ved at have
et længerevarende samarbejde. Tvister kan opstå, og der kan derved skabes en uro i samarbejdet
der gør, at der kan ske en fratrædelse, som vil ødelægge samarbejdet. Det er derfor vigtigt, at
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden løbende holder møder, hvor fremgangen af
samarbejdet kan blive undersøgt, og hvor konflikter kan blive løst inden disse eskalerer.

4.6.2 Delkonklusion
Der er ved et aktievederlag af betingede aktier et grundlag for at skabe relationsrente. Med
udgangspunkt i de oplistede fordele og ulemper for hver type betingede aktier som aktievederlag,
må det konkluderes, at tildeling af aktier på et senere tidspunkt, SPSA, er mest fordelagtigt i
forbindelse med at skabe relationsrente i partsforholdet. Hvis konsulentvirksomheden tildeles
betingede aktier umiddelbart efter kontraktens indgåelse, vil der være risiko for, at
konsulentvirksomheden har i sinde at opnå en hurtig gevinst, ved at have incitament til at få
aktiekursen til at stige, for herefter at sælge de betingede aktier tilbage. Dette er ikke meningen
med kontraktindgåelsen, fordi distributionsvirksomheden søger et samarbejde, hvori der kan
skabes relationsrente. Derimod giver aktievederlaget, hvor konsulentvirksomheden opnår
tildelingen af aktierne efter måleperioden, et større incitament for konsulentvirksomheden til at
vedligeholde samarbejdet, og derved opnås der relationsrente i partsforholdet. Derudover har
konsulentvirksomheden muligheden for at modne sine aktier i distributionsvirksomheden efter
måleperioden, og derved er der en mulighed for, at de fortsat kan samarbejde.
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4.7 Juridisk sammenfatning
Det er i den juridiske analyse blevet undersøgt, hvorledes forskellige konstruktionsformer af
samarbejdskontrakter, kan være med til at skabe incitament, og derved også skabe relationsrente
i partsforholdet. Analysen er blevet lavet med inspiration fra aktieoptionsloven, som ikke er blevet
anvendt direkte, fordi der er tale om to virksomheder, der har indgået deres aftale ud fra
aftalefrihed, og fordi Aktieoptionsloven er anvendelig på lønmodtagere.
Først blev det undersøgt, om købsoptioner og tegningsoptioner som en del af kontrakten, kan
være med til at skabe incitament og relationsrente. Det blev konkluderet, at begge optioner kan
være med til at skabe dette. Ved købsoptionen blev det klargjort, at der er risiko for større
gevinster end ved tegningsoptionen, men samtidig kan der også ske større tab, hvilket implicit gør,
at der skabes et incitament hos konsulentvirksomheden til at yde den bedst mulige indsats. Ved
konstruktionsformen, hvor tegningsoptionen er inkluderet, forefindes der også risici. Der bliver
skabt et incitament, ligesom ved købsoptionen, men her er det muligt for konsulentvirksomheden
at nytegne aktier, hvilket udvander andre aktionærers/distributionsvirksomhedens aktier. En
fælles risiko for begge optioner er, hvis aktiekursen ikke udvikles som forventet. Det er derfor
essentielt, at optionerne giver en ret, og ikke pligt, til at købe/nytegne aktier i
distributionsselskabet, så hvis konsulentvirksomheden ikke kan se nogen økonomisk fordel i at
erhverve disse underliggende aktier, så er det muligt ikke at udnytte sin ret til dette.
Det blev ydermere undersøgt, hvorvidt betingede aktier kunne have et grundlag for at skabe
relationsrente i partsforholdet. Ved tildeling af aktier efter aftalens indgåelse, blev det klargjort, at
der ikke er tale om en incitamentsstruktur med længerevarende virkning. Dette blev begrundet
ved, at konsulentvirksomheden vil kunne handle opportunistisk, og sælge den andel af aktier de
havde modtaget efter kontraktens indgåelse, efter det første år. Dette gør, at incitamentet efter et
år ville bortfalde, og derved opstår der ikke en øget relationsrente i partsforholdet.
Ved tildeling af aktier på et senere tidspunkt (SPSA) blev det konkluderet, at der bliver skabt et
større incitament for konsulentvirksomheden til at vedligeholde samarbejdet. Af den grund øges
relationsrenten i partsforholdet, og tildelingen på et senere tidspunkt er derfor at foretrække,
fremfor en tildeling efter kontraktens indgåelse. Det blev ydermere konkluderet, at
konsulentvirksomheden har mulighed for at lade sine aktier modne efter måleperioden, og derved
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skabes der mulighed for at distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden fortsat kan
samarbejde efter måleperioden, hvilket også taler for, at relationsrenten øges i partsforholdet.
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Kapitel 5 – Erhvervsjuridisk analyse
5.1 Indledning
Den erhvervsjuridiske analyse vil tage sit udgangspunkt i, hvordan gældende ret giver muligheder
og begrænsninger for at kunne optimere samarbejdet mellem distributionsvirksomheden og
konsulentvirksomheden og dette bliver udledt gennem økonomisk teori. I afsnit 2.1 blev det lagt
til grund at problemejeren i afhandlingen er distributionsvirksomheden, hvilket indebærer at det
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distributionsvirksomheden derfor betjene sig af den retsdogmatiske metode til at finde frem til
gældende ret, men samtidig også udnytte muligheder og iagttage begrænsninger, som økonomisk
er mest efficient, og i bedste fald kunne udnytte begrænsningerne til at skabe en
konkurrencefordel på det marked de er på116.
Når distributionsvirksomheden skal træffe beslutninger om udfordringer og muligheder af
kompleks eller strategisk karakter, er der i praksis behov for at trække på andre metodikker og
resultater fra andre videnskaber. Fordi en virksomheds beslutninger hovedsageligt er
fremtidsorienterede, og juraen hovedsageligt baseres på fortiden (for eksempel ved retspraksis),
er det derfor essentielt at bruge de økonomiske teorier, i forbindelse med at finde muligheder og
begrænsninger ved gældende ret. Det vil sige at den retsdogmatiske viden bør og kan anvendes
fremadrettet af virksomheder, når man skal forholde sig til en given problemstilling 117 .
Problemstillingen i afhandlingen er, som omtalt tidligere, knyttet til hypotesen om at strategisk
kontrahering bør anvendes i forbindelse med konciperingen af kontrakter i samarbejder med
konsulentvirksomheder. De typiske kontraktforhandlinger er karakteriseret ved at have en reaktiv
karakter, hvor det primære fokus i bred forstand vedrører risiko- og rettighedsallokering når
kontrakten misligholdes. Derudover handler det om, at kontrahenterne risikosikrer dem selv,
således alt risiko overføres til medkontrahenten 118 .

Der må derfor i forhandlingerne om
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ansvarsreguleringsvilkårene være fokus på at fravige sig fra baggrundsretten119, således at der kun
ifaldes erstatningsansvar/opsigelse såfremt den misligholdende part har begået misligholdelse ved
grov uagtsomhed eller fortsæt, så der ikke er konsekvenser ved direkte/indirekte tab
(ansvarsbegrænsningsklausul). Sådanne typer af klausuler kan være med til at skabe merværdi
og/eller tillid mellem kontrahenterne, og det er dette der ønskes at blive skabt mellem de
kontraherende parter. Derudover ønskes det også, at vilkår som skal inkorporeres i aftalen skal
være relations- og fremtidsorienterede120. Det søges altså, at kontraktvilkårene indeholder den
nødvendige dynamik, således det er muligt at anvende kontrakten som et styringsinstrument ved
efterfølgende omstændigheder, men også til at kunne opnå en yderligere værdi for
kontrahenterne igennem uudnyttede og ikke kendte muligheder121.
Det er netop dette, der er blevet søgt at blive analyseret i afhandlingen, navnlig hvordan en
fremtidsorienteret kontrakt mellem distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden, hvor
fokus primært ligger på at øge relationsrenten i partsforholdet, kan blive skabt igennem indlagte
incitamentsstrukturer i konciperingen af kontrakten. For at undersøge, hvordan gældende ret kan
give muligheder og begrænsninger for virksomhederne, baseret ud fra økonomisk teori, vil dette
nu blive undersøgt, ved at sammenstille konklusionerne og gå dybere i de muligheder og
begrænsninger der opstår som følge af dette.

5.2 Sammenfatning af konklusioner
I den økonomiske analyse er det blevet analyseret, hvordan distributionsvirksomheden, ved at
begrænse agentproblemer ex post kontraktindgåelsen, ved hjælp af en incitamentsstruktur, kan få
konsulentvirksomheden til at yde den ønskede indsats, hvilket er med til kunne skabe et større
forventet overskud, som gør at aktiekursen stiger, og derved øge relationsrenten i partsforholdet.
I den juridiske analyse blev forskellige konstruktionsformer af en kontrakt mellem
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden analyseret, og ud fra dette kunne det
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udledes hvordan disse kunne være med til at øge relationsrenten i partsforholdet, hvilket også var
baseret på at skabe incitament for konsulentvirksomheden.
I den økonomiske analyse blev principal-agentteorien brugt til opstille nogle scenarier, hvor
konsulentvirksomhedens indsats både kunne observeres, og ikke observeres samt hvor
incitamentintensiteten var en faktor i forbindelse med tildelte optioner. Ved hjælp af denne teori
var det muligt at forklare de hensyn og formål der lå bag samarbejdsaftalen og derudover muligt
at give en bredere forståelse for de kontraktuelle hensyn. Derudover er den også med til at
forklare nogle forskelle på den traditionelle samarbejdsaftale med konsulenter, som her adskiller
sig ved at konsulentvirksomheden bliver ”betalt” i tildeling af aktier og hvor fokus ligger på at
fællesoptimere. I den traditionelle samarbejdskontrakt ser man oftere, at parterne hver for sig
forsøger at optimere egen udbytte af aftaleforholdet122. Ved et tilfælde som dette er parternes
interesser modstridende, og dette søges at blive fjerne ved hjælp af en incitamentsbaseret
kontrakt, således det bliver muligt at skabe et bedre samarbejde samt hvor parterne i aftalen
forpligter sig til et fælles mål samt de optimerer den fælles nytte. Med hjælp fra økonomisk teori
betragtes en kontrakttype som pareto optimal, når aftalen fordeler nytten således at den ene part
ikke kan stilles bedre uden den anden part stilles ringere123. I en traditionel samarbejdskontrakt er
udgangspunktet oftere, at den ene part forpligter sig til at levere en realydelse hvor den anden
part forpligter sig til at levere en pengeydelse124. I kontrakten mellem distributionsvirksomheden
og konsulentvirksomheden forpligter parterne sig til at levere den bedst mulig løsning, hvor
aktievederlag som incitament skal sørge for dette. Dette betyder, at hvis det rigtige incitament
bliver skabt overfor konsulentvirksomheden, vil dette betyde at de vil kunne opnå større samlet
fortjeneste (og hvor de optimere i fællesskab) end hvis de alene optimerede egen nytte. For at
konkretisere dette vil spilteori blive brugt til at forklare, hvordan det at optimere i fællesskab kan
være med til at opnå en større samlet fortjeneste, end hvis de alene optimerer egen nytte.
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5.2.1 Fællesoptimering
Spilteori er en teori inden for økonomien, som beskæftiger sig med situationer hvor en agent (her
konsulentvirksomheden) står over for en beslutning der omhandler en interessekonflikt hvor
agenten er nødsaget til at vælge en strategi. Det er her, ikke kun agenten der har kontrol over
situationen, men også andre virksomheder/spillere (her distributionsvirksomheden) der har deres
egne strategier, der kan påvirke det endelige resultat. Der kan være tale om flere forskellige
situationer, hvor der skal vælges en strategi; for eksempel kunne det være i forbindelse med en
aftaleforhandling, fastsættelse af en prisstrategi, og hvordan ledelsen af en virksomhed skal foregå
med mere125. I det konkrete eksempel vil det være hvorledes distributionsvirksomheden kan
vælge at egenoptimere eller vælge at fællesoptimere.
De situationer der kan analyseres i den nærliggende teori bliver kaldt spil, og omhandler som sagt
situationer hvor spillere/virksomheder skal beslutte sig for at handle på den ene eller anden måde.
Indenfor juraen er der mange situationer, hvor parter skal beslutte sig for en strategi eller
handling, og dette kan beskrives via spilteorien, og derfor supplerer spilteorien til forstå nogle
kontraktretlige forhold, som i nærværende situation er forholdet mellem virksomhederne i
afhandlingen126. Dette vil sige, at spilteori er en analyse af de valg, rationelle spillere står over for.
I spillet er der et sæt strategier som spillerne kan vælge imellem og som viser den måde de vil
handle på. Det vil sige, i et kontraktforhold, at en strategi er en beslutning. Det er antaget i
spilteorien, at der ikke er fuldkommen valgfrihed. Der er fastlagt nogle handlemønstre for
parterne, og disse fastlagte strategier giver et på forhånd kendt afkast/gevinst. Gevinsten
afhænger både af egen og andres valg af strategi. Dette betyder, at spilteorien kan fortælle noget
om hvordan rationelle agenter sandsynligvis vil handle og hvordan de vil blive belønnet derefter.
For at konkretisere dette, og for at vise at fællesoptimering kan være bedre end at egenoptimere,
vil et klassisk eksempel med ”Prisoners Dilemma” bliver vist og spillet:

125

Østergaard, Kim, Lyngsie, Jacob, & Gram Mortensen, Bent Ole. (2016). Rets- og kontraktøkonomi: En antologi.
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 26
126
Østergaard, Kim, Lyngsie, Jacob, & Gram Mortensen, Bent Ole. (2016). Rets- og kontraktøkonomi: En antologi.
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 26

68

Spiller 1 / Spiller 2

Fællesoptimere

Egenoptimere

Fællesoptimere

1, 1

-5, 3

Egenoptimere

3, -5

-4, -4

Figur 5 (egen tilvirkning)

Her er spiller 1 distributionsvirksomheden, og spiller 2 er konsulentvirksomheden.
Spilteoretisk kan det udledes, at egenoptimering er den dominerende strategi i spillet. Dette er
fordi den bedste strategi for hver spiller er at egenoptimere, idet de får 3 ud af at gøre dette. Fordi
begge spillere er i samme situation, vil de ende med begge at egenoptimere og derfor ender de ud
med at få (-4, -4) fremfor (1,1). Dette dilemma kan ses som en illustration af forskellen mellem at
egenoptimere og fællesoptimere, og hvor det er tydeligt at hvis de valgte at bruge strategien hvor
de fællesoptimerer, ville de få en samlet større gevinst. Hvis det antages, at gevinsten ved at
samarbejde var øget væsentligt (og relativt i forhold til at egenoptimere), vil dette fremme
samarbejdet127. Som den økonomiske analyse konkluderer, er det muligt at sikre at parterne vil
fællesoptimere fremfor at egenoptimere. Dette blev klargjort ved at indsætte incitamenter i
samarbejdet i form af aktier. Spilteoretisk giver det mening, at for at konsulentvirksomheden vil
vælge at fællesoptimere, som er det distributionsvirksomheden ønsker, kræver det at der skal
være en gevinst ved at fællesoptimere. Hvis ikke der er en gevinst ved at gøre dette, vil
konsulentvirksomheden falde tilbage på at egenoptimere, og dette giver ikke samlet set den
ønskede gevinst i partsforholdet.
Formålet med at vise samarbejdskontrakten fra et spilteoretisk perspektiv, er at vise hvordan man
med økonomisk teori kan være med til at finde muligheder ved gældende ret. En
incitamentsstruktur i en kontrakt kan være med til at sørge for, at virksomheder, i en situation
som denne, vil være tilbøjelige til at samarbejde på den mest efficiente måde, ved at
fællesoptimere. I den økonomiske analyse blev dette undersøgt ved hjælp af principalagentteorien,
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konsulentvirksomhedens indsats, er en incitamentsstruktur baseret på tildelte optioner med til
kunne sørge for at konsulentvirksomheden ydede den ønskede indsats i samarbejdet. Selvom
127

Østergaard, Kim, Lyngsie, Jacob, & Gram Mortensen, Bent Ole. (2016). Rets- og kontraktøkonomi: En antologi.
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 27-28.

69

dette blev konkluderet, er der stadig nogle faktorer gældende, som gør at der kan opstå
problemer i samarbejdet. Et vanskeligt problem der kan opstå, er tilvæksten i aktiernes værdi i
løbet af samarbejdet. Det antages, at konsulentvirksomheden yder den indsats der er ønskelig i
samarbejdet, og eventuelt også at deres arbejde går over forventning, hvilket medfører en
tilvækst i de tildelte aktiers værdi, men andre led i virksomheden har ikke ydet det de skal, og
derfor ender det med at den samlede tilvækst i aktierne ikke bliver som forventet. Dette betegnes
som eksogene faktorer, og dette er et problem der kan opstå, og vil søges at blive løst
nedenstående.

5.3 Løsning til eksogene faktorer
I den økonomiske analyse blev det det gjort klart, at når distributionsvirksomheden ikke kan
observere konsulentvirksomhedens indsats, kunne incitamentet blive skabt ved at tildele optioner
som form af vederlaget. Dette gjorde, at konsulentvirksomheden var villig til at yde den ønskede
indsats, selvom der var en risiko for at eksogene faktorer kunne gøre, at aktiernes værdi ikke steg
som forventet. Det var derfor nødvendigt, at distributionsvirksomheden var villige til at betale en
risikopræmie, hvis dette var tilfældet for at opretholde incitamentet til at yde den optimale
indsats. Derudover er der også andre eksogene faktorer, som for eksempel at andre led i
virksomheden ikke yder den indsats de skulle og/eller at de ikke opnår det resultat de havde
forventet grundet andre omstændigheder, som kan have en indflydelse på aktiekursen. Dette er et
negativt element i en ellers positivt opstillet kontrakt, som har sit fokus på at fællesoptimere. En
måde hvorpå dette kan løses er at finde i kontraktudformningen.
Det er som sagt incitamentsstrukturen i kontrakten, som skaber grundlaget for at virksomhederne
ikke ændrer deres adfærd fra at ville fællesoptimere, fordi der ved at fællesoptimere er en
mulighed for et større afkast til alle parter der er involverede i virksomheden. Men ved at andre
led i distributionsvirksomheden ikke laver de forventede resultater, kan dette være med til at gøre
at konsulentvirksomheden kan have grund til at være opportunistiske og egenoptimere. For at
løse dette problem, og bibeholde en øget relationsrente, kan der som en yderligere foranstaltning
i kontrakten, laves en klausul hvor der fastsættes hvor stor en procentdel af et forventet
overskud/underskud
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konsulentvirksomheden. Dette betyder, at hvis der kommer et underskud skal man som
samarbejdspartnere dele underskuddet og det samme gælder ved et overskud. For at konkretisere
dette, vil det sige, at hvis konsulentvirksomheden er med til at øge værdien af aktiekursen, men
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konsulentvirksomheden betalen en vis procentdel mindre af et eventuelt underskud, fordi de ikke
har været årsagen til underskuddet. Måden hvorpå procentsatsen kan defineres for parterne i
samarbejdet, er ved hjælp fra de indsatte KPI’er, som blev omtalt i den juridiske analyse. KPI’erne
kan her fastsættes til at blive målt efter: Efterlevelsen af fælles mål, øget efficiens, skabelsen af et
fællesskab (der bygger på tillid samarbejde), reducering af tidsbesparelser, øget produktivitet,
profit og kvalitet128. Dette gør, at klausulen er mere specifik i forhold til den forpligtigelse som
virksomhederne påtager sig, og er også mere positiv i forhold til en incitamentsstruktur der kun er
fokuseret på aktievederlag. En klausul som denne skal være med til at sikre fællesoptimering
igennem hele projektet, og det vil sige formålet med den samlede kontrakt er at den skal forandre
den traditionelle adfærd129. Derudover gør det også, at konsulentvirksomheden vedligeholder
deres incitament igennem samarbejdsprocessen, da de på forhånd ved, at hvis de yder en
tilfredsstillende indsats, ikke kommer til at bøde for andres mindre gode indsats.
Ydermere kan der opstå problemer ved asymmetrisk information. Dette blev klargjort ud fra
principal-agentteorien og der vil derfor i det nedenstående blive taget fat på hvordan man kan
fjerne/løse problemet, nu hvor der er opnået kendskab til hvordan den asymmetriske information
skaber problemer i partsforholdet. Der vil altså derfor fokuseres på, hvordan parterne kan skabe
værdi ved at mindske den asymmetriske information. Dette vil være med til at skabe en mere
brugbar model og analyse. For at gøre dette, vil der med udgangspunkt i den traditionelle
principal-agentteori, som blev gennemgået i den økonomiske analyse, blive ændret på hvordan
informationen deles virksomhederne imellem, og derfra nå frem til hvilken information de skal
dele og hvordan dette skal foregå for at kunne øge relationsrenten. Dette er herudover også med
til videre at klargøre perspektivet om, at fællesoptimering er den rette strategi i partsforholdet, og
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dette vil være med til at gøre det muligt at fjerne sandsynligheden for at konsulentvirksomheden
handler opportunistisk.

5.4 Løsning til asymmetrisk information
Det grundlæggende problem der opstår ved asymmetrisk information i partsforholdet er at
distributionsvirksomheden er nødsaget til at opsøge viden omkring konsulentvirksomhedens
handlinger, og dette er forbundet med omkostninger. Når distributionsvirksomheden ikke
besidder fuld information omkring konsulentvirksomhedens omkostninger, nyttefunktion og
handlinger130, må de sørge for at skabe incitament for at de ikke handler opportunistisk.
I den økonomiske analyse blev principal-agentteorien brugt til at analysere hvordan incitament
kan være til at begrænse agentproblemer og samtidig være med til at øge relationsrenten i
partsforholdet. Formålet er her at kigge på den brugte teori og udlede hvordan problemet med
asymmetrisk information kan fjernes/løses, således det kan gøres gældende hvilken information
de skal dele med hinanden for at opretholde fællesoptimering og fjerne muligheden for
opportunistisk handling.
En måde hvorpå man kan opfordre virksomhederne i samarbejdet til at maksimere deres indsats,
kan gøres ved at man i kontrakten eksplicit nævner dette som et krav131. Kravene kunne være, at
de forpligter sig til at optimere fælles frem for at egenoptimere, og dette kan gøres ved at de hver
især åbner deres regnskaber for hinanden. Hvis parterne har fuld åbenhed overfor de økonomiske
forhold, vil det være langt nemmere at kunne gennemføre fællesoptimering. Ved at åbne for
regnskabet, vil mængden af information omkring samarbejdets vederlag/aflønning, omkostninger
og indtjeninger være tilgængelige for begge parter. Desto større mængde af information de deler,
desto større mulighed er der for at de kan fællesoptimere. At sætte dette ind som en forpligtigelse
for samarbejdsaftalen, vil gøre at fællesoptimering kunne være gældende132.
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Ved at åbne for regnskaber i samarbejdet, giver dette også en platform til at forbedre
kommunikationen imellem dem, og dette gør også at parterne vil stole mere på hinanden. Dette
er essentielt, fordi økonomisk teori konkluderer, at når samarbejdspartnere ikke stoler på
hinanden, vil de vende tilbage til den traditionelle kontrakt, som ikke er ønskeligt for dette
samarbejde133. Når kommunikationen bliver bedre mellem parterne, vil dette også være med til at
de bedre kan løse konflikter der kan opstå i samarbejdet, og derfor vil det også være essentielt, at
man i aftalen fastsætter en forpligtigelse til at etablere en intern konfliktløsningsmodel. Dette
sikrer samarbejdet på længere sigt, fordi den implicit sørger for at mindre uoverensstemmelser
ikke bliver ødelæggende for samarbejdet på længere sigt. Dette stemmer overens med, at det i
den juridiske analyse blev klargjort, at det var essentielt, at distributionsvirksomheden og
konsulentvirksomheden løbende skulle holde møder, hvor fremgangen af samarbejdsprocessen
kunne blive vurderet, og derefter kunne der eventuelt justeres i deres fælles mål, hvis nu for
eksempel nogle eksogene faktorer skulle gøre, at det ikke var muligt at nå det fastsatte mål (som
blev fastsat ud fra KPI’er). Alt dette indebærer, at der i samarbejdet generelt søges nogle fælles
mål og regler for, at der fællesoptimeres, at der skal foreligge åbne regnskaber og at der skal være
en forpligtigelse til samarbejde omkring konfliktsituationer. Modellen kunne være sammensat på
den måde, at parterne forpligter sig til at indgå i en dialog ved uoverensstemmelser, og hvis dette
ikke fungerer kan parterne anvende mediation (igennem en neutral tredjeperson), og hvis det
stadig ikke kan løses, må konflikten i værste tilfælde løses ved voldgift134.
Nu hvor det er klargjort, at man ved at indsætte flere klausler i kontrakten, kan løse problemer
med eksogene faktorer og asymmetrisk information, er det også nærliggende at kigge yderligere
på de konstruktionsformer der blev lavet i den juridiske analyse. Disse konstruktionsformer blev
konstrueret med udgangspunktet i at skabe incitament i samarbejdet, men selvom
konstruktionsformerne er overvejende proaktive i deres helhed, er det stadig nærliggende at
undersøge, i hvilken grad deres reaktive udformning får en præventiv effekt og dermed bliver
proaktive, så længe virksomhederne har indbygget denne forståelse i deres samarbejdskontrakt.
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5.5 Løsning til konstruktionsformernes præventive effekter
I ovenstående afsnit blev der foreslået løsningsmodeller, i form af klausuler, til problemerne der
kan opstå ved eksogene faktorer og asymmetrisk information. Dette blev gjort med hjælp fra
økonomisk teori, og derved blev det gjort gældende, at man ved en fremtidsorienteret tankegang
kan opnå en efficient kontrakt. I den juridiske analyse blev der konstrueret forskellige kontrakter,
og disse er skitseret her:

Figur 6 (egen tilvirkning).
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Som det kan ses i figuren, omhandler de reaktive effekter opportunistisk adfærd, konflikter der
kan opstå i løbet af samarbejdet og muligheden for at der sker fratrædelse. For at se på hvordan
disse reaktive effekter kan få en præventiv virkning og derved blive proaktive må være at finde i
de klausuler der er beskrevet ovenfor. Samarbejdsaftalens optimale gennemførsel afhænger
netop af, at distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden bliver ved med at samarbejde,
og dette kræver at parterne forpligter sig til at vise en høj grad af tillid til hinanden135, og dette kan
gøres igennem de åbne regnskaber og konflikthåndteringsmodellen. Ved at skabe en fælles
forståelse i partsforholdet omkring fællesoptimering, samt at distributionsvirksomheden skaber
incitament igennem sin incitamentsstruktur, er dette med til at skabe en efficient kontrakt. De
reaktive effekter i konstruktionsformerne bliver delvist tilsidesat, idet en fællesforståelse for
samarbejdet er med til at gøre, at der er mindre sandsynlighed for, at konsulentvirksomheden
handler opportunistisk og at der ved konflikter er skabt en måde at håndtere dette på i forbindelse
med konflikthåndteringsmodellen.

5.6 Integreret sammenfatning
I den integrerede analyse blev det indledningsvist beskrevet hvorfor den interdisciplinære
tankegang mellem jura og økonomi er essentiel i forbindelse med samarbejdet. Her er
tankegangen, at prøve at bevæge sig væk fra den reaktive tankegang, som ses i de traditionelle
kontrakter, og her i stedet bevæge sig mod en fremtidsorienteret og problemløsende og
tankegang hvor fællesoptimering er i centrum. Tankegangen bag fællesoptimering blev beskrevet
og analyseret ud fra et spilteoretisk perspektiv og dette blev gjort for at vise, at selvom
egenoptimering i nogen situationer kan virke til at være det mest efficiente, vil der i et samarbejde
ofte kunne opnås et bedre resultat ved at fællesoptimere. Det blev herefter undersøgt, hvorvidt
problemer i samarbejdet i forbindelse med eksogene faktorer og asymmetrisk information kunne
løses. Med udgangspunkt i principal-agentteoriens model, blev dette undersøgt ved at se på
hvordan man kunne løse disse problemer ved at indsætte klausler i kontrakten. For at løse
problemer der kunne opstå ved de eksogene faktorer, blev en klausul indført med henblik på at
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definere procentsatser, baseret ud fra KPI’er. For at løse problemer med asymmetrisk information,
blev dette løst ved at indsætte en klausul omkring at der skal være åbne regnskaber i samarbejdet.
At sætte dette ind i kontakten vil gøre at fællesoptimering kunne være gældende, og desto mere
information de deler med hinanden, desto større mulighed er der for at de kan fællesoptimere.
Dette ledte videre til, at der i forbindelse med denne klausul ville kunne blive opbygget større tillid
og bedre kommunikation mellem parterne. Derfor ville det også være essentielt at have en
konfliktløsningsmodel som klausul, som understøttes ved, at hvis der er en god kommunikation
mellem parterne, kan uoverensstemmelser løses før de bliver til større konflikter. At have disse
forskellige klausuler som en del af samarbejdsaftalen, gør at der bliver oprettet en fælles
forståelse for parterne i aftalen. Ved at denne forståelse for samarbejdet eksisterer, er dette med
til at skygge for de reaktive effekter, udledt ud fra den juridiske analyse, til at blive mere
præventive og dermed er dette med til at kontrakten får et proaktivt standpunkt. Alt dette er med
til at skabe en endnu mere efficient kontrakt, udarbejdet igennem en interdisciplinær
undersøgelse gennem økonomi og jura.
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Kapitel 6 – Sammenfattende konklusion, diskussion og perspektivering
6.1 Konklusion
Afhandlingen tog sit udgangspunkt i hypotesen om at der er et uudnyttet potentiale ved strategisk
kontrahering i samarbejder med konsulenter/konsulentvirksomheder. For at finde svar til denne
hypotese, blev der med udgangspunkt i problemformuleringen undersøgt, hvordan man ved hjælp
af incitamentsstrukturer kan optimere samarbejdet med konsulenter, og derved øge
relationsrenten i partsforholdet.
I den økonomiske analyse blev det undersøgt, hvorvidt det at skabe incitament i et samarbejde
kan være med til at gøre der bliver skabt relationsrente i partsforholdet. For at øge relationsrenten
i

samarbejdet

kræver

det

at

distributionsvirksomheden

skaber

incitament

for

konsulentvirksomheden. Ved at skabe incitament, kan distributionsvirksomheden sikre at
konsulentvirksomheden yder en tilfredsstillende indsats, og dette er med til at øge det forventede
overskud. Ved at øge det forventede overskud, vil begge parter i samarbejdet få noget ud af dette,
fordi aktiekursen på de tildelte optioner vil stige, og dette gør der ikke vil blive udøvet
opportunistisk adfærd.
Der blev herefter i den juridiske analyse konstrueret forskellige kontrakter, som indeholdt
forskellige incitamentsstrukturer i form af købsoptioner, tegningsoptioner og betingede aktier. De
forskellige effekter af disse strukturer blev gennemgået og fordelene og ulemperne blev
beskrevet. Det blev konkluderet, at alle konstruktionsformerne kunne være til at øge
relationsrenten i partsforholdet, og dette er gældende fordi incitamenterne er skabt igennem
enten købsoptioner, tegningsoptioner eller betingede aktier. Incitamentet og det at få en andel i
distributionsvirksomheden er ydermere med til at skabe en motivation for et videre samarbejde
efter kontraktens udløb, og dette er også med til at øge relationsrenten i samarbejdet.
I den integrerede analyse blev der med udgangspunkt i den økonomiske teori undersøgt hvorvidt
gældende

ret

giver

muligheder

og

begrænsninger

for

problemejeren

som

er

distributionsvirksomheden. For at undersøge dette nærmere, blev der med et spilteoretisk
perspektiv konkluderet at det er efficient at fællesoptimere, og dette er understøttet af, at
incitamentsstrukturen i samarbejdet er bygget på at der skal skabes relationsrente. Derudover
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blev nogle af de problemer der opstod i den økonomiske analyse forsøgt at blive løst ved hjælp af
klausuler.

Problemet ved de eksogene faktorer blev løst med en klausul som fastsatte en

procentsats for, hvad virksomhederne skal have af overskuddet/betale af underskuddet, defineret
ud fra de indsatte KPI’er. Problemet ved asymmetrisk information blev løst ved at indsætte en
klausul omkring åbne regnskaber, hvilket gør at der vil blive skabt mere tillid overfor hinanden og
kommunikationen bliver forbedret. Dette ledte videre til en konfliktløsningsmodel, som skal være
med til at sørge for at uoverensstemmelser ikke bliver til større konflikter som kan ødelægge
samarbejdet. Ved at have disse klausuler med, skaber dette en yderligere fælles forståelse for
samarbejdet, og dette er med til at skygge for de reaktive effekter ved konstruktionsformerne
sammensat i den juridiske analyse. Dette gør at kontrakten bliver mere efficient, og er med til at
øge relationsrenten i partsforholdet.
Med henblik på ovenstående, må hypotesen omkring et uudnyttet potentiale ved strategisk
kontrahering i samarbejder med konsulenter/konsulentvirksomheder, konkluderes til at være
bekræftet. Dette kan konkluderes, fordi incitamentsstrukturerne i kontrakten støtter op om
adfærden om at fællesoptimere, at genere nytte for begge parter i samarbejdet og af
relationsrenten øges i partsforholdet.

6.2 Diskussion
Igennem analyserne i afhandlingen er det blevet konkluderet, at hypotesen omkring et uudnyttet
potentiale ved strategisk kontrahering i konsulentaftaler er bekræftet. Dette er blevet konkluderet
ved at undersøge hvordan det at skabe incitament igennem aktievederlag og juridiske
incitamentskontrakter øger relationsrenten i partsforholdet, og derved er der et potentiale ved at
gøre brug af strategisk kontrahering indenfor samarbejdsaftaler som denne
.
Aktier som incitament har været grundlaget for afhandlingens analyse, fordi analysen er baseret
ud fra en case, hvor distributionsvirksomheden bruger aktier som vederlag. Inspirationen til at
bruge aktier som vederlag udspringer af, at aktier har vist sig at kunne bruges som aflønning på
lønmodtagere, og her især på medarbejdere med større funktioner i en virksomhed. Teoretisk er
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aktier således et muligt incitament ved brug af strategisk kontrahering, men om det kan omsættes
til den ’virkelige verden’ med det ansvar det medfører for begge parter, er op til diskussion fortsat.

6.3 Perspektivering
Det blev konkluderet i afhandlingen, at der er et uudnyttet potentiale ved brug af strategisk
kontrahering i samarbejdskontrakter med konsulentvirksomheder. Det kan ud fra denne
konklusion videre belyses, hvorvidt andre former for incitamentsstrukturer kan have den samme
effekt på samarbejdskontrakter som dette.
I afhandlingen blev der afgrænset til at undersøge det forhold der foreligger mellem
distributionsvirksomheden og konsulentvirksomheden, så det kan være interessant at undersøge
andre partsforhold end lige præcis dette. Det kan for eksempel være interessant at belyse hvordan
strategisk kontrahering kan bruges til at løfte arbejdet på tværs af en hel forsyningskæde.
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Der i afhandlingen blevet brugt relevante bøger og artikler fra CBS’ egen database, og som også er
blevet brugt af undervisere i deres forelæsninger, hvorfor det må vurderes at empirien har en høj
faglig standard.
Links der er blevet henvist til, er brugt som supplerende information omkring emnet, og har derfor
ikke nogen indvirkning på afhandlingen teori og analyser.
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Grafen

viser,

at

ved

punktet

(0,3)

er

både

incitamentsforenelighedsprincippet

og

deltagerbetingelsen opfyldt ved det mindste omkostning for distributionsvirksomheden.
Værdierne for y og z der opfylder incitamentsforenelighedsprincippet og deltagerbetingelsen
findes henholdsvis over den opadgående linje og over den nedadgående linje. Det grålige
skitserede område repræsenterer de værdier for y og z som gør at konsulentvirksomheden vil
deltage og har motivation til at yde den ønskede indsats. Distributionsvirksomhedens bedste
løsning er derfor at give z = 9, og y = 0.
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