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Summary 
In this thesis we explore whether there exists a Tragedy of the Anticommons in the Dan-

ish biotech industry. For Anticommons to exist there has to be multiple blocking patents, 

which either prevent the development of new products or results in bargaining break-

down. To test this we conducted a small-scale survey with five Danish biotech companies 

and we conclude that there is some evidence of Anticommons in this industry. The com-

panies had some difficulties in bargaining over licenses to patents and experienced prob-

lems with patents blocking their development process. This caused the companies to 

abandon potential projects. 

We therefore explore which possible solutions there could be to this Anticommons prob-

lem and suggests a solution based on remuneration rights. The solution should gather all 

biotech patents in a database and offer standard licensing contracts. Furthermore the 

database has to be managed by a public unit and participation has to be compulsory for 

the solution to be effective. The solution combines the theory from patent pools and clear-

ing houses and reduces the transaction costs associated with bargaining over licenses and 

makes it easier for parties to reach an agreement.  

We end the thesis with an analysis of how this solution would affect the incentives of the 

companies, and find that a compulsory solution would affect the parties’ freedom to de-

cide whom they want to contract with. This could adversely affect their incentive to pat-

ent inventions and instead lead them to keep new inventions secret. To prevent this, there 

has to be a possibility to opt-out. The solution should therefore be implemented in a way, 

so that the companies have incentive to develop new products, patent them and still par-

ticipate with the patents in the database. 
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1 - Introduktion 

1.1 Indledning 

”Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinde-

rens ret er overgået, har i overensstemmelse med denne lov ret til efter ansøgning at få pa-

tent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt.”1  

Eneretten til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt spiller ofte en vigtig rolle for in-

novative virksomheder, eftersom de med denne ret kan beskytte deres opfindelser mod 

andres udnyttelse. Inden for de sidste ti år er der dog i litteraturen opstået en bekymring 

om, hvorvidt for meget ejerskab medfører, at innovationen bremses. Bekymringen går på 

de produktudviklinger, som indebærer brug af teknikker og komponenter, som er paten-

teret af andre virksomheder. I disse tilfælde kan det være svært at forhandle effektivt med 

alle rettighedshaverne, når man skal indhente mange forskellige licenser. Man risikerer 

dermed, at det i sidste ende bliver for dyrt at skabe det ønskede produkt. Det kan således 

betyde, at et produkt kan risikere at blive opgivet som følge af, at omkostningerne bliver 

for høje. 

Ovenstående bekymring beskriver det problem, som man i litteraturen har benævnt tra-

gedy of the anticommons. Hvis dette ikke blot er et teoretisk problem, men reelt eksisterer 

i praksis, kan det have uønskede effekter for innovationen, hvilket i sidste ende kan have 

negative konsekvenser for samfundet. 

Især inden for biotekindustrien vil tilstedeværelsen af tragedy of the anticommons kunne 

medføre uheldige konsekvenser for samfundet, eftersom denne industri er med til at for-

syne samfundet med nye lægemidler. Hvis udvikling af produkter bliver stoppet som følge 

af for mange patenter, bør man så ikke finde en løsning, som kan afhjælpe dette?  

                                                             
1 Patentloven § 1, stk. 1, 1. pkt. 



1- Introduktion                                                                                   Kandidatafhandling 2009 

 

Side 6 af 83 
 

1.2 Emnevalg 

Vi vil med denne afhandling tage udgangspunkt i den problemstilling, som litteraturen 

opstiller vedrørende tragedy of the anticommons. Valget af dette emne begrundes i vores 

interesse for immaterialretten, hvorigennem vi har fået kendskab til tragedy of the anti-

commons, som vi ønsker at fordybe os yderligere i.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i biotekindustrien, herunder den del af industrien, som 

beskæftiger sig med biomedicinske processer. Vi finder det interessant at undersøge den-

ne branche, da udviklingen af biotekprodukter har en stor samfundsmæssig værdi, og det 

er vigtigt, at der fortsat bliver udviklet nye og forbedrede lægemidler. 

Michael Heller har i flere artikler og senest i hans bog2 fra 2008 behandlet emnet om tra-

gedy of the anticommons, hvori han behandler en problemstilling om, at for meget ejer-

skab stopper innovationen, hvilket efter hans mening har fatale konsekvenser for biotek-

industrien og samfundet. Dette synes vi er en ny og interessant vinkel, som vi ønsker at 

undersøge nærmere for at belyse, hvorvidt det reelt er et fænomen, industrien oplever. 

Baggrunden for vores valg af tragedy of the anticommons er, at det er et omdiskuteret 

begreb, der i udgangspunktet ikke er belyst fra både en økonomisk og en juridisk syns-

vinkel, hvorfor vi finder det interessant at kombinere de to områder i en kritisk analyse 

og diskussion af teorien og empirien. 

1.3 Definitioner og begrebsafklaring 

Nedenstående er begreber og definitioner, som vil blive anvendt igennem afhandlingen. 

Vi ønsker således at give en forståelse for, hvordan vi anvender begreberne, så de bruges 

konsistent. 

Blokerende patenter: Blokerende patenter kan undertrykke udviklingen af teknologi, 

ved at give patenthavere rettighed til at ekskludere hinanden fra at lave, bruge eller sælge 

den patenterede teknologi. Vigtig teknologi kan blive blokeret af flere patentrettigheder, 

og kan ikke frigøres uden en form for samarbejdsaftale mellem patenthaverne.3 

Tragedy of the anticommons: Tragedy of the anticommons opstår, når flere rettigheds-

havere hver især har en ret til at ekskludere andre fra en knap ressource, hvilket medfø-

rer, at ressourcen er tilbøjelig til at blive underforbrugt i forhold til, hvad der er sam-

fundsmæssigt ønskeligt.4 Vi vil i afhandlingen benytte begrebet anticommons som en for-

kortelse for tragedy of the anticommons. 

Udviklingsproces: Vi benytter begrebet udviklingsproces, om hele den proces en virk-

somhed kan have i henhold til et givent projekt, dvs. fra idé til slutprodukt. Det skal såle-

des ikke kun forstås som processen med udviklingen af selve produktet. 

                                                             
2 Heller (2008): “The Gridlock Economy” 
3 Carlson (1999), p. 379 
4 Heller (1998), p. 624, 677 
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1.4 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående ønsker vi at foretage en integreret økonomisk og juridisk 

analyse, hvor vi analyserer følgende:  

� Hvorvidt er der indikationer på, at innovationen hæmmes i den danske biotekindu-

stri som følge af anticommons?  

� Hvordan kan man udforme en juridisk løsning på det anticommons problem, der be-

skrives i litteraturen? 

� Hvilke effekter vil indførelsen af den juridiske løsning have? 

Ovenstående problemformuleringen vil blive analyseret ud fra en virksomhedssynsvinkel, 

da vi ønsker at analysere og diskutere de oplevelser, som de danske biotekvirksomheder 

erfarer i forbindelse med udviklingen af nye produkter.  

Endvidere ønsker vi at undersøge, hvorledes man kan udforme en juridisk løsning på et 

teoretisk anticommons problem, som vil gavne virksomhederne og deres fortsatte inno-

vation. Ved udformningen af en sådan løsning må man dog nødvendigvis også tage sam-

fundets interesser i betragtning, således at patentsystemets formål ikke undermineres. 

1.5 Afgrænsning 

Anticommons er ikke kun et fænomen, der kan opstå i biotekbranchen, men vi begrænser 

os til kun at behandle problemstillingen i denne branche. Biotekindustrien favner bredt 

og dækker områder indenfor landbrug, fødevarer, industriel- og miljøanvendelse, medicin 

og sundhed.5 Begrundelsen, for at vi har valgt at beskæftige os udelukkende med medici-

nal området, er for at kunne foretage en dybdegående og nuanceret analyse inden for et 

afgrænset område, som desuden er meget central i litteraturen om anticommons. 

I den juridiske analyse angriber vi anticommons problematikken ud fra en post grant til-

gang, hvor vi ønsker at undersøge problemstillingen, efter patentet er blevet udstedt. Vi 

afgrænser os derfor fra at behandle de pre grant muligheder, der er inden for patentsy-

stemet, selvom det også kunne være relevant at diskutere patenterbarhedskriterier, op-

findelseshøjde og beskyttelseslængde i denne kontekst. 

Inden for immaterialretten vil vores fokus være patenter, hvorefter juridisk behandling af 

de øvrige immaterielle rettigheder udelukkes. Konkurrenceret er i mange tilfælde et op-

lagt emne i forhold til immaterialrettigheder, men af hensyn til afhandlingens omfang vil 

det kun inddrages i det omfang, det er relevant for problemstillingen.  

  

                                                             
5 Oplyst af Ruth Klyver, Head of administration, Dansk Biotek. 
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1.6 Struktur 

I starten af hvert kapitel vil det fremgå af følgende figur, 

hvor læseren befinder sig i afhandlingen for at give et bed-

re overblik og forståelse for strukturen. 

I kapitel 2 starter vi med at anskueliggøre, hvad litteratu-

ren om tragedy of the anticommons foreskriver, samt hvad 

vi forventer i praksis ud fra denne.  

I kapitel 3 behandler vi de eksisterende empiriske studier 

af anticommons problemstillinger, hvorefter processen af 

vores egen empiriske undersøgelse af den danske biotek-

branche behandles i kapitel 4.  

I kapitel 5 analyserer og diskuterer vi vores empiriske re-

sultater sammenholdt med litteraturen på området. Dette udmunder i en diskussion af, 

hvorvidt der er indikationer på eksistensen af anticommons i den danske biotekindustri.  

I kapitel 6 analyserer og diskuterer vi, hvorvidt indførsel af juridiske tiltag vil kunne af-

hjælpe et teoretisk anticommons problem. Herefter analyserer vi i kapitel 7, hvilke effek-

ter indførslen af de juridiske tiltag vil have.  

Til slut konkluderer vi på problemformuleringen, og derefter afsluttes afhandlingen med 

en perspektivering, hvori vi giver forslag til videre forskning inden for emnet. 

1.7 Teori 

Som tidligere nævnt har vi valgt at beskæftige os med tragedy of the anticommons. Det 

kan diskuteres, hvorvidt tragedy of the anticommons er en teori, et udtryk, et fænomen, 

en doktrin, en ide eller lignende. Litteraturen giver ikke et entydigt svar på dette,6 men 

det alt overvejende udgangspunkt er, at det er en betegnelse på et problem. Heller opfat-

tes som den primære kilde bag tragedy of the anticommons, da han første gang i 1998 

gjorde opmærksom på problematikken.7 Han tog endvidere problematikken op sammen 

med Rebecca S. Eisenberg inden for bioteknologien, og det er denne artikel, der er taget 

udgangspunkt i, i forhold til behandlingen af problemstillingen.8  

I forhold til immaterielle rettigheder så er rationalet for tildeling af enerettigheder, at 

man sikrer fortsat innovation ved at give incitament i form af en beskyttelse, således at 

opfinderen kan appropriere sin investering. Gav man ikke denne beskyttelse ville andre 

nemmere kunne kopiere opfindelsen og sælge den billigere end den oprindelige opfindel-

se.  

                                                             
6 Merges (1999) beskriver anticommons som en teori, jf. p. 7. David (2003) betegner tragedy of the 
anticommons som et udtryk, jf. p. 13. Mireles (2005) giver udtryk for at tragedy of the anticommons 
er en situation, jf. p. 144 og Gambardella (2005) beskriver tragedy of the anticommons som et pro-
blem, jf. p. 1225. 
7 Heller (1998) 
8 Heller & Eisenberg (1998) 
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Tragedy of the anticommons giver udtryk for, at denne eneret kan skabe problemer i 

f.eks. biotekindustrien, eftersom for mange ejendomsrettigheder kan medføre, at en res-

source bliver underforbrugt.9 Dette vil efter Hellers udsagn resultere i en bremsning af 

innovationen samt færre produkter på markedet. 

1.8 Metode 

Kendetegnende for afhandlingen er brugen af en kombineret juridisk-økonomisk ind-

faldsvinkel, hvor vi anvender den erhvervsjuridiske metode. Denne metode har et præ-

ventivt virksomhedsperspektiv, hvilket betyder, at metoden forsøger at forbygge aktuelle 

og potentielle problemer for virksomhederne.  

Metoden er karakteriseret ved anvendelse af traditionel juridisk metode i samspil med 

økonomi. Denne metode er problemorienteret, tager udgangspunkt i juridiske og økono-

miske problemstillinger set fra erhvervsvirksomhedens synsvinkel og inddrager økono-

miske modeller og teorier i samspil med juraen.10  

I vores tilgang til behandlingen af problemstillingen sigter vi mod at forklare og forudsige 

anticommons i den danske biotekindustri ud fra den viden, som vi får fra litteraturen og 

egne empiriske iagttagelser. 

For at udlede gældende ret og de juridiske muligheder, som patentsystemet indebærer, 

samt stille forslag til justeringer af den nuværende retstilstand inden for patentområdet, 

behandles dele af afhandlingen ud fra en retsdogmatisk og retspolitisk analyse. Disse ana-

lyser foretages på baggrund af teori og fortolkninger af denne inden for patentområdet 

samt egne tolkninger ud fra teori og empiri. 

Dermed benytter vi den erhvervsjuridiske metode til at kombinere vores retspolitiske 

analyse med den økonomiske analyse af problemstillingen.  

1.8.1 Dataindsamling – metodiske overvejelser 

Afhandlingen er baseret på kvalitativt data, som primært er produceret gennem personli-

ge interviews. Den kvalitative metode er valgt, eftersom denne giver mulighed for at få 

indblik i erhvervslivets opfattelse af, hvorvidt afhandlingens problemstilling stemmer 

overens med virkeligheden. Da vi er interesserede i fænomener, som vi ikke selv har mu-

lighed for at observere, har vi benyttet os af informantinterviews, dersom vi har brug for 

en informant, som har førstehåndskendskab til den problemstilling, vi ønsker at undersø-

ge. Vi har derfor ikke benyttet os at eksempelvis spørgeskemaer, da vi ikke mener, at vi 

ville kunne indfange en helhedsforståelse igennem disse. 

Primærdata er blevet indsamlet ved informantinterviews med flere danske biotekvirk-

somheder, indenfor medicinalindustrien, hvor vi afholdte personlige interviews med hhv. 

administrerende direktører og patentfuldmægtige.  

Inden interviewene tog vi kontakt til informanterne og beskrev kort formålet med inter-

viewene, hvordan interviewene ville blive anvendt samt forhold omkring fortrolighed og 

anonymitet. 

                                                             
9 Heller (1998), p. 624 
10 Østergaard (2003), p. 280-281 
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Informantinterviewene er gennemført som personlige, strukturerede og standardiserede 

interviews, hvor der var udarbejdet en interviewguide på forhånd, således at alle spørgs-

mål blev stillet til de interviewede på samme måde og i samme rækkefølge. Interview-

guiden var udformet således, at en række spørgsmål var udarbejdet på forhånd, så disse 

kunne bidrage til at belyse problemstillingen og være retningsgivende i interviewsituati-

onen. Spørgsmålene var udformet så neutrale som muligt, for at undgå risikoen for for-

skerbias.11 Vi var opmærksomme på vigtigheden af at give informanterne plads til at tale 

om det, der synes væsentligt for dem, og interviewguiden fungerede primært som sikker-

hedsguide for, at vi nåede igennem de relevante emner, der var væsentlige i forhold til 

problemstillingen. Da interviewene var overståede, fik informanterne mulighed for at 

stille spørgsmål eller komme med yderligere kommentarer. Interviewene havde en varig-

hed af 30-60 minutter. 

Når vi skal analysere kvalitative data er en helhedsforståelse for feltet centralt for at kun-

ne udforske de væsentlige dele. Ud fra en gennemlæsning af det indsamlede materiale 

danner vi os et helhedsindtryk af det fænomen, vi studerer. Fra materialet udvælger vi 

citater og situationer, der kan illustrere hovedindtrykkene til brug i analysen.12 Vi vil 

sammenholde det indsamlede materiale med den eksisterende litteratur og empiriske 

studier for at nå frem til analysens resultater. 

Der kan være en vis usikkerhed forbundet med anvendelsen af det indhentede datamate-

riale, da virksomhederne kan have en interesse i ikke at oplyse om forhold, som kan have 

betydning for deres konkurrencesituation. Det er derfor vigtigt at være kritisk overfor det 

indhentede data og diskutere, hvorvidt resultaterne er plausible. 

                                                             
11 Andersen (2008), p. 209 
12 Ibid. p. 201 
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2 - Teori 
Kapitlet omhandler den bagvedliggende teori samt det økonomiske 

rationale for patentsystemet. Herefter beskrives tragedy of the anti-

commons, og hvad tilhængere og kritikere mener om anticommons i 

biotekindustrien. 

2.1 Introduktion 

For at behandle tragedy of the anticommons er det nødvendigt 

først at klarlægge den bagvedliggende teori, som bunder i pro-

perty rights teorien. Teoriens tese er, at markedsfejl af typen 

tragedy of the commons, altid fører til en omdefinition af ejen-

domsrettighederne.13  

Begrebet tragedy of the commons blev introduceret af Garrett Hardin i 196814, som be-

skriver, hvordan flere individer, som agerer i deres egen interesse, kan ødelægge en fælles 

ressource, på trods af at det er tydeligt, at det ikke er i nogle af individernes langsigtede 

interesse, at dette sker. Det beskriver således det problem, at en ressource bliver overfor-

brugt, når den er fællesejet.15 

Property rights teorien foreskriver, at man løser The Commons Problem ved at tildele 

ejendomsrettigheder, dvs. en ret til at bestemme over noget. Denne rettighed bør være en 

privatret, dvs. eneret, så man kan forhindre andre i at udnytte sin ejendom, således at 

ressourcerne udnyttes mest efficient.16  

Ejendomsrettigheder opstår, når det bliver økonomisk for dem, som påvirkes af eksterna-

liteter, at internalisere fordele og omkostninger. Som formuleret af Harold Demsetz ”... 

property rights develop to internalize externalities when the gains of internalization become 

larger than the cost of internalization”.17 Demsetz diskuterer, hvorvidt disse ejendomsret-

tigheder bør være kommunale, private eller statsejede og kommer frem til, at hvis man 

ønsker, at nye ideer og incitamentet til at udvikle skal være stigende, skal man gøre ejen-

domsrettighederne private. Hvis ejendomsrettighederne f.eks. er kommunale, og en ny 

ide er frit approprierbar af alle, så vil incitamentet til udvikling være manglende, da forde-

lene ved ideer ikke er forbeholdt opfinderen. 

Ifølge Landes og Posner er det økonomiske rationale bag patentsystemet, at man ved at 

internaliserer de fordele, der er ved forskning og udvikling, sikrer incitament til innovati-

                                                             
13 Knudsen (1997), p.183 
14 Hardin (1968) 
15 Dutta (1999), p. 91 
16 Demsetz (1967) 
17 Ibid. p. 350 
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on og teknologisk fremskridt.18 De definerer en property right som en rettighed, der in-

kluderer både retten til at ekskludere andre og retten til at overføre ejendelen til andre.19 

Der er to typer økonomiske fordele ved en property right - den statiske og den dynami-

ske. Den statiske fordel indebærer, at ejeren af en property right kan ekskludere andre fra 

at udnytte en given ressource. Den dynamiske fordel af en property right er, at en sådan 

ret giver ejeren incitament til at investere i en given ressource, idet ingen andre kan app-

ropriere, hvad denne investering kaster af sig. Uden denne ret vil incitamentet til at inve-

stere forsvinde. En virksomhed vil ikke bruge ressourcer på at forbedre eller udvikle et 

produkt, hvis en konkurrerende virksomhed kan kopiere dette produkt og producere det 

uden hensyntagen til de omkostninger, der har været forbundet med udviklingen. Kon-

kurrencen på markedet vil medføre, at prisen vil blive konkurreret ned til de marginale 

omkostninger, hvor de sunk cost, der var forbundet med udviklingen af produktet, ikke vil 

blive dækket. 

Der er derudover flere typer omkostninger forbundet med property rights. Der er trans-

aktionsomkostninger forbundet med overførsel af rettigheder. Transaktionsomkostnin-

ger er de omkostninger, der er forbundet med en markedstransaktion, og de søgeomkost-

ninger der er, når man skal finde en forhandlingspartner og informere om, at man anser 

at handle på specifikke betingelser. Desuden er det de omkostninger, der opstår ved for-

handling og kontraktkoncipering samt ved at undersøge, om kontrakten overholdes.20 

Man kan skelne mellem ex-ante og ex-post transaktionsomkostninger. Ex-ante er de om-

kostninger, der er forbundet med formulering, forhandling og gennemførsel af en kon-

trakt. Ex-post er de omkostninger, der opstår efter aftalen er indgået og indebærer bl.a. 

omkostninger ved at kontrollere og overvåge, at de andre parter overholder sine forplig-

telser.21  

Der kan ligeledes være omkostninger forbundet med patent races, hvor der bliver brugt 

yderligere ressourcer på at komme først på markedet med en opfindelse. Endvidere er 

der omkostninger forbundet med at opretholde en rettighed. I nogle tilfælde kan disse 

omkostninger være så høje, at de vil overstige den fordel, der er ved en ejendomsret. 

Patentbeskyttelse medfører, at en virksomhed får en eneret til sin opfindelse, og dermed 

kan forbyde andre at bruge opfindelsen uretmæssigt. Det er dermed en ret til at eksklude-

re andre fra at bruge en bestemt ressource. Til gengæld for denne rettighed bliver opfin-

delsen gjort offentlig tilgængelig, hvilket gavner samfundet ved, at informationen hurtige-

re spredes. Hvis der ikke var en retlig beskyttelse, kunne konsekvenserne være, at der er 

opfindelser, som hemmeligholdes eller som ikke udvikles, fordi det ikke vil kunne betale 

sig. 

Der er således tale om et trade-off mellem at give virksomheden en monopol-lignende 

stilling, hvor der kan tages en højere pris end ved almindelig konkurrence, mod at infor-

mationen bliver tilgængelig for offentligheden.  

                                                             
18 Landes & Posner (2003), p. 294 
19 Ibid. p. 12  
20 Raaschou-Nielsen & Foss (2004), p. 23-24. Selve teorien om transaktionsomkostninger 
introduceres af Coase i “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics (1960). 
21 Ibid. 
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2.2 Tragedy of the anticommons 

Tragedy of the anticommons defineres som et ejendomsretssystem, hvor adskillige ejere 

hver har en rettighed til at ekskludere andre fra en knap ressource, og ingen har en effek-

tiv særrettighed til at bruge ressourcen. Når der er for mange ejere, som har en eksklusi-

onsrettighed, vil ressourcen være tilbøjelig til at blive underforbrugt.22 Heller ser anti-

commons som et spejlbillede af tragedy of the commons, der normalt løses ved privatise-

ring. Heller mener dog, at privatisering kan gå for langt, det vil sige nå til et punkt, hvor 

det ødelægger frem for at skabe velfærd.23 

Heller fastslår, at et enkelt patent ikke skaber anticommons. At et patent indebærer en 

forbudsret for ejeren medfører ikke, at der opstår anticommons. Men i en verden af ku-

mulativ biomedicinsk innovation, vil fremgang kræve adgang til multiple inputs for at 

kunne skabe et enkelt brugbart produkt, og det er i sådan en situation, at der kan opstå 

anticommons.24  

Heller giver blandt andet et eksempel på anticommons, hvor et potentielt middel mod 

Alzheimers blev afholdt fra at kunne blive testet, fordi for mange patenter stod i vejen. 

Når der eksisterer flere blokerende patenter, skal virksomheden betale hver ejer af de 

patenter, der ville være nødvendig for at kunne teste produktet. Hvis virksomheden over-

ser et patent, risikerer de en retssag. Hver patenthaver anser sin egen opfindelse som den 

vigtigste og kræver en passende betaling indtil et punkt, hvor efterspørgslen overstiger 

produktets forventede profit. De enkelte biotekvirksomheder fokuserer på deres egen 

vinding, men summen af deres beslutninger medfører, at udviklingen af produktet bliver 

bragt i fare. Heller fortæller, hvordan virksomheden ikke kunne betale alle patenthaverne 

og samtidig opnå en profit, så produktet blev sat på hylden, selvom virksomheden var 

sikker på, at der var et marked for Alzheimer-produktet.25  

Der opstår dermed et problem, når det er nødvendigt med adgang til flere patenterede 

opfindelser, og hvor hvert enkelt blokerende patent kan sænke udviklingen og øge om-

kostningerne for udvikling af ny biomedicinsk innovation. 

 

Figur 1 En virksomhed kan risikere at skulle indhente licenser til mange patenter (P1-P6) for at kun-

ne udvikle et enkelt produkt. I figuren afspejler hver pil en transaktion, som hver er nødvendig for 

udviklingen. (Egen tilvirkning). 

                                                             
22 Heller (1998), p. 624.  
23 Heller (2008), p. 19 
24 Heller (1998), p. 77 
25 Heller (2008), p. 4-5 
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Heller & Eisenberg26 argumenterer for, at der findes anticommons i biotekforskning, hvor 

folk underforbruger en knap ressource, fordi for mange ejere blokerer for hinanden. De 

mener, at privatisering af biomedicinsk forskning skal anvendes mere forsigtigt for at 

opretholde både forskning og produktudvikling. Ellers vil flere intellektuelle rettigheder 

paradoksalt nok medføre færre brugbare produkter. De identificerer dermed en ikke-

tilsigtet konsekvens af biomedicinsk privatisering. Udbredelsen af intellektuelle rettighe-

der kan undertrykke livsvigtige innovationer i produktudviklingen.  

Carl Shapiro27 beskriver, hvordan patentsystemet skaber patent thickets, som er et over-

lappende sæt af patentrettigheder, der kræver, at dem, som ønsker at kommercialisere ny 

teknologi, skal opnå licenser fra adskillige patenthavere. Problemet beskrives ved, at pa-

tentsystemet er i fare for at påtvinge en unødvendig bremsning af innovation ved at gøre 

det muligt for flere rettighedshavere at hæmme nye produkter, processer og forretnings-

metoder. Det stigende antal patenter, som bliver udstedt, skaber en reel fare for, at et en-

kelt produkt eller tjeneste vil krænke mange patenter, når det kommer på markedet. 

Patent thickets er særligt problematiske når de kombineres med risikoen for hold-up, 

hvor der især er fare for, at nye produkter ubevidst vil krænke patenter, udstedt efter 

disse produkter er udviklet. Krydslicenser og patent pools er hver især to naturlige og 

effektive metoder, som markedet bruger for at komme igennem patent thickets, men dis-

se involverer transaktionsomkostninger. 

2.3 Kritik af tragedy of the anticommons 

Tesen om tragedy of the anticommons foreskriver, at der opstår anticommons, når ejen-

domsrettigheder bliver for stærke, og når for mange rettighedshavere kan blokere for 

produktive projekter. Men er der belæg for at anticommons reelt eksisterer, og ikke blot 

er et teoretisk problem? At andres virksomheders patenter kan stå i vejen for udviklingen 

af et nyt produkt, kan der ikke herske tvivl om, men spørgsmålet for kritikerne er, hvor 

stort et problem det reelt er.  

Kitch28 mener, at Heller & Eisenbergs argumenter for eksistensen af anticommons i bio-

tekindustrien er baseret på ren teori og ikke erfaringer, men han kan dog forestille sig 

flere plausible scenarier, hvor et patent kan sænke udviklingen af et nyt produkt. Han 

finder det ikke desto mindre mistænkeligt, at ingen kan udpege specifikke patenter, som 

har medført disse problemer, og så længe man ikke kan få udpeget disse, vil man, efter 

hans mening, heller ikke kunne udforme en løsning på problemet.  

Adskillige har netop kritiseret Hellers påstand på baggrund af, at der ikke er fundet empi-

risk støtte for, at der skulle eksistere anticommons i biotekbranchen. Epstein & Kuhlik29 

finder ligefrem, at Heller & Eisenberg har overdrevet problemstillingen både på det teore-

                                                             
26 Heller & Eisenberg (1998) 
27 Shapiro (2000). Vi er opmærksomme på, at Shapiros artikel primært beskæftiger sig med 
problemstillingen vedr. patent thickets inden for tele- og computerindustrien, men i artiklen 
drager forfatteren en parallel til Heller og Eisenbergs artikel ”Can Patents Deter Innovation?” inden 
for bioteknologi og vi mener derfor, at artiklen er relevant at inddrage i en bioteknologisk 
kontekst. 
28 Kitch (2003) 
29 Epstein & Kuhlik (2004) 
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tiske men også på det empiriske plan. Heller & Eisenbergs eksempler er efter deres me-

ning mangelfulde analogier, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Gambardella30 

er ligeledes uenig i påstanden om, at der skulle være tale om, at patenter skaber anti-

commons problemer, idet man hverken inden for software- eller biotekindustrien har 

fundet empiriske beviser for, at patenter giver seriøse forhindringer i praksis. Disse kriti-

kere mener, at virksomhederne selv finder løsninger, som kan give dem adgang til andres 

patenter, herunder blandt andet licensering og opfindelse rundt om eksisterende paten-

ter, hvorfor blokerende patenter ikke opfattes som et problem, der bremser innovationen. 

Epstein & Kuhlik ser ingen grund til at tro, at det eneste eller det altovervejende formål 

med udtagning af patenter er at blokere for andres innovationer. Patenter er kostbare at 

opnå, og opfindere vil derfor kun udtage patent, når de er sikre på at kunne skabe en ind-

tjening på disse. Eftersom man ikke har registreret nedgang i forskning og udvikling i bio-

tekindustrien eller i patentansøgninger, er der efter Epstein & Kuhliks opfattelse ingen 

grund til at tro, at der findes anticommons.  

De mener endvidere ikke, at det legale monopol, som et patent medfører, nødvendigvis 

giver sig udslag i økonomiske blokader, eftersom virksomhederne som nævnt benytter sig 

af forskellige strategier for at nå deres mål, såfremt der skulle stå et andet patent i vejen. 

Virksomhedernes egne strategier kan være fordelagtige for samfundet, når der f.eks. 

kommer mere konkurrence på markedet. Opfindelse rundt om et eksisterende produkt vil 

i nogle tilfælde kunne medføre et slutprodukt i en højere kvalitet end det oprindelige og 

samtidig til en lavere pris, hvilket udvider valget af produkter til slutbrugerne, og dermed 

øger samfundets interesser.  

Gambardella anerkender dog, at der kan være problemer forbundet med disse ”working 

solutions”, som virksomhederne selv benytter. I licensforhandlinger vil forhandlingsstyr-

ken ofte være skæv mellem de kontraherende parter, hvilket kan føre til forhandlings-

sammenbrud. Et forhandlingssammenbrud kan være medvirkende til, at en virksomhed 

ikke får adgang til det patent, som den ønsker, hvilket kan medføre, at en udviklingspro-

ces kan blive sat i stå.  

Selvom de fleste kritikere ikke mener, at man kan fastslå, at der eksisterer anticommons i 

biotekbranchen, er de alligevel næsten alle enige om, at det teoretiske problem potentielt 

kan opstå i virkeligheden. Mireles fastslår, at det er nødvendigt at foretage yderligere stu-

dier i biotekindustrien for at fastslå effekten af den nuværende patentpolitik,31 da der ud 

fra hans betragtning er adskillige problemer involveret i licenseringen af eksempelvis 

forskningsværktøj, som kan lede til en ineffektiv brug af disse eller måske endda kan lede 

til anticommons.32 Efter hans mening indikerer studier af anticommons i biotekindustri-

en, at forudsætningerne for en udvikling af anticommons eksisterer, hvorfor man bør un-

dersøge det nærmere, så man ikke kommer i en situation, hvor patenter blokerer for 

fremtidig innovation. 

                                                             
30 Gambardella (2005) 
31 Mireles (2005), p. 235 
32 Ibid. p. 165 
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3 - Empiriske studier 
I kapitlet beskrives fremgangsmåden og resultaterne for tre tidligere 

empiriske undersøgelser om anticommons i biotekindustrien samt en 

vurdering af denne empiri.  

Der er tidligere foretaget empiriske studier i USA og Australien, 

som forsøger at af- eller bekræfte Heller & Eisenbergs påstande 

om eksistensen af anticommons i biotekindustrien. Vi vil i det 

følgende redegøre for disse undersøgelser. 

3.1 Amerikansk undersøgelse 

En af de mest omtalte empiriske undersøgelser om anticom-

mons i biotekindustrien er foretaget af Walsh, Arora & Cohen33 i 

2003.  

Deres undersøgelse er baseret på 70 interviews med IP attorneys, business managers og 

videnskabsmænd fra ti farmaceutiske virksomheder, 15 biotek virksomheder og derud-

over også universitetsforskere, teknologioverførselsmedarbejdere fra seks universiteter, 

patentadvokater samt government and trade association personel.  

Undersøgelsen omhandler, hvordan ændringer i patentering har påvirket innovationen i 

den farmaceutiske industri og i andre biotekindustrier. Interviewene fokuserede på æn-

dringer i patentering, licensering og forholdet mellem farmaceutiske og bioteknologiske 

virksomheder samt universiteter. Undersøgelsen belyste, hvordan patentpolitik har på-

virket virksomhedernes adfærd. Formålet med interviewene var således at undersøge, om 

der er kommet en spredning og opdeling af patentrettigheder, og om dette har resulteret i 

anticommons, som Heller & Eisenberg forudsiger. 

De interviewede blev spurgt, om de kendte til tilfælde, hvor begrænset adgang til opfin-

delser har hindret den efterfølgende proces. De er ligeledes blevet spurgt, hvordan disse 

forhold kan have ændret sig over tid, herunder om forhandlinger om IP rettigheder har 

ændret sig. Derudover blev de interviewede spurgt om strategier og andre faktorer, som 

har gjort det muligt for virksomhederne at overkomme de udfordringer, som IP rettighe-

der kan give. 

I undersøgelsen formulerer de en forhåndsbetingelse for, at der kan eksistere anticom-

mons, som er, at der skal eksistere multiple patenter, som dækker forskellige komponen-

ter af et produkt, produktets fremstillingsmåde eller den proces, hvorved produktet er 

blevet opfundet.34 I undersøgelsen observerede de mange patenter, som var ejet af for-

skellige parter med forskellige interesser, hvilket de mener, er med til at gøre patentland-

skabet mere komplekst, dog ikke i så høj grad som andre forfattere mener. De konklude-

                                                             
33 Walsh et al (2003) 
34 Ibid. p. 293 
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rer, at den nævnte betingelse for at der kan eksistere tragedy of the anticommons er til 

stede.35 

Derefter defineres tre forhindringer, som kan give sig ud for at være anticommons: For-

handlingssammenbrud, royalty stacking36 og overdreven licensafgifter. De finder ikke 

overbevisende eksempler på, at forhandlinger bryder sammen37 og heller ikke, at royalty 

stacking udgør en betydelig trussel mod forsknings og udviklings (F&U) projekter.38  

Selvom omkostningerne til licensafgifter var stigende, gav respondenterne ikke udtryk 

for, at det var et problem for den videre udvikling.39 De konkluderer derfor, at anticom-

mons ikke er specielt problematisk.40 

I undersøgelsen kommer de frem til, at udviklingen af lægemidler ikke er blevet sænket 

af, at der er en stigning i patenter på forskningsværktøjer. De fandt bevis på forsinkelse i 

forbindelse med forhandling om adgang til patenterede forskningsværktøjer, samt at der 

er områder, hvor patenter begrænser adgangen til visse opfindelser. Desuden fandt de 

eksempler, hvor forskningen er blevet omdirigeret til andre områder med mindre patent-

beskyttelse. Dog lægger de meget vægt på, at størstedelen af respondenterne ikke har 

oplevet, at forskningsprojekter er blevet stoppet på grund af problemer med IP rettighe-

der. 

I undersøgelsen observerede de ikke den begrænsede adgang til forskningsværktøjer, 

som de forventede at finde, fordi virksomhederne ofte selv finder working solutions, hvor-

ved de undgår de hindringer, som de intellektuelle ejendomsrettigheder giver. De mener 

ikke, at det er svært at forhandle sig frem til en kontrakt, og patenthaverne kan have en 

vis interesse i at give en licens til en anden virksomhed, hvis alternativet er, at den anden 

virksomhed prøver at opfinde rundt om patentet. Desuden kan disse working solutions 

også indebære det at ignorere et andet patent, flytte produktionen til et land, hvor der 

ikke er patentbeskyttelse, skabe offentlige databaser eller gøre indsigelse mod et andet 

patent. 

Walsh et al.'s undersøgelse er blandt andet blevet kritiseret på grund af, at interviewpro-

tokollerne ikke er beskrevet i detaljer. Spørgsmålet om, hvad der præcis udgør en blokade 

eller breakdown i biotek forskningsprojekter, bliver aldrig specificeret. Derfor er det van-

skeligt at vurdere de svar, som undersøgelsen har udløst, og der er potentielle problemer 

med at fortolke nogle af de rapporterede udsagn.41 

3.1.1 Vurdering af Walsh et al.’s undersøgelse 

I undersøgelsen deler de problemstillingen op i to dele:  

1. Hvorvidt eksistensen af flere patenter udgør en hindring for enten forsk-

ning eller kommercialisering af biomedicinske opfindelser.  

                                                             
35 Walsh et al. (2003), p. 296-297 
36 Royalty stacking opstår, når en virksomhed skal indhente licenser fra mange rettighedshavere, 
og når der skal betales royalties til hver af dem. 
37 Walsh et al. (2003), p. 298 
38 Ibid. p. 300 
39 Ibid. p. 301 
40 Ibid. p. 331 
41 David (2003) og Heller (2008), p. 67 giver udtryk for samme holdning. 
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2. Hvordan begrænset adgang til upstream opfindelser har begrænset efter-

følgende innovation på området. 

I forhold til første punkt konkluderer Walsh et al., at anticommons ikke er specielt pro-

blematisk ud fra de betingelser og forudsætninger, som de har opstillet. De lægger meget 

vægt på, at der ikke er nogle af respondenterne, der har oplevet, at der er projekter, der 

bliver stoppet på grund af problemer med at få adgang til IP rettighederne.  

Det der er interessant i denne undersøgelse er, at de i forhold til det andet punkt fastslår, 

at der er eksempler på, at visse projekter er blevet forsinket, samt at der er nogle områ-

der, der er begrænset adgang til, men dette definerer de ikke som et anticommons pro-

blem.  

Vores vurdering er, at det ikke kun er første punkt, som er udtryk for anticommons. Heller 

& Eisenberg42 gør netop opmærksom på, at anticommons også kan give sig udtryk ved at 

påvirke upstream og downstream innovation. Som beskrevet i forrige kapitel kan udbre-

delsen af intellektuelle rettigheder undertrykke livsvigtige innovationer i forskning og 

produktudviklingen. 

3.2 Australsk undersøgelse 

I Australien foretog Nicol & Nielsen43 ligeledes en undersøgelse af patenters rolle i biotek-

industrien. Deres formål med undersøgelsen var at finde ud af, om patentsystemet stadig 

opfordrer til videre innovation, eller om det på det seneste har fået en diametral effekt på 

innovationen.  

Nicol & Nielsen foretog både kvantitative samt kvalitative analyser inden for bioteknologi 

i den private sektor, farmaceutiske virksomheder, forskningsinstitutioner samt laborato-

rier. De udsendte omkring 270 spørgeskemaer, hvoraf 90 responderede. Spørgsmålene 

omhandlede virksomhedernes engagement i patentering, samarbejde og licensering. Der-

udover blev der også spurgt ind til bevidstheden af andres patenter og deres syn på pa-

tentering i det hele taget.  

Foruden de kvantitative spørgeskemaer foretog de også 40 interviews fordelt mellem de 

adspurgte virksomheder, forskningsinstitutioner samt laboratorier. Interviewpersonerne 

talte alt fra CEO’s, videnskabsmænd og patentadvokater til licenseringskonsulenter samt 

repræsentanter fra regeringen. Formålene med disse spørgeskemaer og interviews var 

især at finde ud af, hvordan immaterielle rettigheder udnyttes af virksomhederne selv, 

samt hvordan de håndterer relevante immaterialrettigheder, som er ejet af andre. 

Nicol & Nielsen er ikke i tvivl om, at det er blevet mere komplekst at navigere rundt i pa-

tentlandskabet, hvilket giver den australske biotekindustri problemer. Men deres studier 

indikerer, at problematiske patenter, som kan medvirke til, at projekter opgives, er rela-

tivt få i branchen. Ikke desto mindre konkluderer de, at en del af årsagen til dette er, at 

når der er et højt niveau af hindringer, så omdirigeres forskningen til andre projekter. De 

var ikke i stand til at påpege et præcist antal af forskningsprojekter, som blev opgivet, 

                                                             
42 Heller & Eisenberg (1998) 
43 Nicol & Nielsen (2003) 
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men de fastslog imidlertid: ”… we know that this problem does exist.”44 Men eftersom heller 

ingen af deres respondenter gav udtryk for problemer, som kunne tyde på anticommons, 

er de tøvende med at konkludere, at der skulle eksistere anticommons i den australske 

biotek industri. 

3.2.1 Vurdering af Nicol & Nielsens undersøgelse 

Nicol & Nielsen kommer frem til, at der er indikationer på, at der eksisterer anticommons, 

men har ikke kunnet konkludere, at anticommons eksisterer i biotekindustrien. De opsæt-

ter samme forudsætninger som Walsh et al. for, at anticommons kan eksistere, og disse er 

også til stede, men den afgørende faktor for, hvorvidt de kan konkludere, at der er anti-

commons, er at de kan præcisere, hvilke projekter der opgives som følge af for mange 

blokerende patenter. På baggrund af at de ikke kan udpege opgivne projekter, mener de 

heller ikke at kunne konkludere eksistensen af anticommons.  

Vi mener ikke, at den altafgørende faktor for at man kan konkludere, at der eksisterer 

anticommons, er at man kan præcisere lige nøjagtig hvilke projekter, der bliver opgivet 

pga. mange blokerende patenter. For det første kan virksomhederne have svært ved at 

vurdere, hvilke projekter, som opgives, hvis deres forskning er meget alsidig, og hvor re-

sultaterne kan anvendes til flere forskellige projekter. For det andet tror vi også, at virk-

somhederne kan have grunde til ikke at afsløre, hvilke projekter som opgives, f.eks. pga. 

forholdet til deres investorer. 

3.3 Amerikansk kvantitativ undersøgelse 

Adelman og DeAngelis45 har ligeledes foretaget en empirisk analyse af hypotesen om, at 

bioteknologisk patentering er nået til et uholdbart niveau, hvor det skader mere end det 

gavner. Studiet udfordrer antagelsen om, at den hurtige vækst af patenter inden for biotek 

hindrer den fremtidige innovation.  

Analysen er baseret på datasæt bestående af mere end 52.000 bioteknologiske patenter 

udstedt i USA fra 1990-2004. Dataene dækker over en periode med en dramatisk stigning 

i patenter samt en periode, hvor United States Patent and Trademark Office har lavet vig-

tige ændringer for at få mere stringente standarder i forbindelse med patentudstedelsen. 

Adelman & DeAngelis’ analyse adskiller sig derfor fra andre empiriske studier, eftersom 

analysen udelukkende baserer sig på kvantitativt data, som den ved hjælp af statistisk 

måling af antal af patentudstedelser søger at løse hypotesen ud fra. 

Artiklen undersøger om en stigning i antallet af patenter medfører anticommons, da de 

mener, at det er dette Heller & Eisenberg argumenter for. Selv mener de ikke, at man kan 

foretage en sådan konklusion alene baseret på antallet af patenter. De mener ikke, at man 

kan identificere anticommons blot på baggrund af kraftig vækst i patentansøgninger, men 

at der dog er grund til bekymring, såfremt mange patenter udstedes inden for et smalt 

område og ikke et bredt. Det er således et spørgsmål om relativitet: 50 patenter delt over 

                                                             
44 Nicol & Nielsen (2003), p. 255 
45 Adelman og DeAngelis (2007) 
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et snævert område kan være årsag til bekymring, hvorimod 50 patenter spredt over et 

bredt felt ikke behøver at være problematisk.46  

I den empiriske analyse finder de ikke meget bevis for, at den seneste stigning i biotekno-

logisk patentering er en trussel for innovationen. På baggrund af analysens resultater 

konkluderes, at den fortsatte stigning i patentansøgninger, stadig stigende udgifter til 

F&U samt en konsekvent tilførsel af nye patenthavere klart tyder på, at patentering inden 

for bioteknologi ikke påvirker innovationen på en ugunstig måde.  

Adelman & DeAngelis konkluderer at den bioteknologiske innovation generelt ikke bliver 

forringet af den stigning, der er i patentansøgninger hvert år, men de mener ikke, at man 

kan sige noget om, hvorvidt der eksisterer anticommons ved at måle det på denne over-

simplificerede måde. 

3.3.1 Vurdering af Adelman & DeAngelis’ undersøgelse 

Som undersøgelsen viser, kan man ikke blot ved at undersøge antallet af patenter fastslå, 

hvorvidt der eksisterer anticommons. Det er ikke tilstrækkeligt at fastslå, at et større an-

tal af patenter vil forårsage anticommons, og man vil ikke kunne måle på antallet af ud-

stedet patenter, hvorvidt der er anticommons eller ej. Desuden vil det være svært at for-

udsige, hvor mange patenter der ville skulle være udstedt for at kunne konkludere, om 

innovationen bremses eller ej. 

3.4 Afslutning 

På baggrund af disse undersøgelser, har vi fået et indblik i, hvordan vi selv vil udforme en 

empirisk undersøgelse. Vi bemærker, at anticommons ikke kan måles kvantitativt ud fra 

antallet af patenter, og at det er nødvendigt at opsætte nogle betingelser for, hvornår man 

kan konstatere, at der indikationer på anticommons samt beskrive, hvornår man anser et 

resultat for væsentligt til at kunne konkludere, at en betingelse er opfyldt. 

 

                                                             
46 Adelman og DeAngelis (2005), p. 1 
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4 – Egen undersøgelse 
I følgende kapitel beskrives, hvordan vores egen undersøgelse er blevet 

foretaget samt hvilke typer virksomheder, der har bidraget til undersø-

gelsen. 

4.1 Introduktion 

Som beskrevet i forrige kapitel har tidligere undersøgelser givet 

udtryk for, at der kan være tegn på anticommons i biotekindu-

strien, men har ikke kunnet bevise, at anticommons på davæ-

rende tidspunkt eksisterede. Vi fandt det derfor interessant og 

relevant at undersøge, hvorvidt de resultater, der tidligere er 

fundet stadig er aktuelle, eller om der er sket en ændring. For-

målet med undersøgelsen er derfor at undersøge, hvorvidt anticommons er et problem, 

som eksisterer i danske biotekvirksomheder i dag. 

Fra slutningen af 1980’erne frem til i dag har antallet af bioteknologiske virksomheder i 

Danmark været støt stigende, fra et niveau i 1988 på under 20 virksomheder, til et niveau 

i 2008 på ca. 140 virksomheder.47 Den danske biotekbranche er i lyset af den nuværende 

krise præget af, at selv modne private og børsnoterede firmaer må skrinlægge stærke 

projekter, fyre medarbejdere og koncentrere sig om de 1-3 mest fremskredne projekter, 

mens andre sættes på standby. Der har desuden været et fald i nyetablerede bioteksel-

skaber i 2008, hvor der kun er startet syv nye biotekvirksomheder op i forhold til år 

2000-2002, hvor der var et boom i antallet af nystartede danske biotekselskaber, hvor ca. 

15 virksomheder blev startet pr. år.48 

Der findes dog stadig positive nyheder indenfor branchen, da der har været en række 

selskaber, der har vist stærke resultater i form af produktudvikling, omsætningsvækst 

eller etablering af samarbejder med de store internationale spillere.49 De virksomheder 

der har deltaget i vores undersøgelse er i større eller mindre grad påvirket af den nuvæ-

rende krise, men dette har dog ikke påvirket virksomhedernes lyst til at deltage i vores 

undersøgelse. 

4.2 Virksomhederne 

For at skabe den indledende kontakt med danske biotekvirksomheder, indgik vi et sam-

arbejde med Research Center on Biotech Business på CBS, som anbefalede virksomheder-

ne at deltage i vores projekt.50 Vi kontaktede seks biotekvirksomheder i Danmark, hvoraf 

fem var interesserede i at deltage i undersøgelsen. For at give virksomhederne incitament 

til at deltage er deres identiteter og besvarelser anonyme. 

                                                             
47 Nyhedsbrev, Dansk Biotek, marts 2009 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Se bilag nr. 1 
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De pågældende virksomheder er valgt ud fra et kriterium om, at de skulle være danske 

biotekvirksomheder, der arbejdede indenfor det biomedicinske område samt have en 

tilstrækkelig stor patentportefølje, således at vores undersøgelse ville tage udgangspunkt 

i virksomheder, der alle havde erfaring med patenter. Antallet af patenter har ligget mel-

lem 17 og 34 i de forskellige virksomheder dog med forbehold for usikkerhed omkring 

antallet af patentfamilier51.  

De fem virksomheder befinder sig alle indenfor medicinsk bioteknologi, hvor denne akti-

vitet udgør en større eller mindre del af virksomhedens samlede aktiviteter. Virksomhe-

dernes størrelse afviger meget fra hinanden, da der er tale om både store multinationale 

selskaber samt mindre virksomheder med få ansatte.  Der er således tale om en bred por-

tefølje af virksomheder, som giver mulighed for, at vi kan sammenholde besvarelserne 

med størrelsen af virksomheder for at se, om der er nogle fænomener, der er mere eller 

mindre udbredt i store eller små virksomheder. Ud af de fem virksomheder som vi har 

interviewet, karakteriserer vi to af virksomhederne som små, en som mellemstor og to 

som store.  

Da vi udsendte forespørgslen om deltagelse i vores undersøgelse, forsøgte vi at skabe 

kontakt til den øverste ledelse i virksomheden, så informanterne alle sad i en stilling, der 

indebar en vis indsigt i virksomhedens patentsituation. Denne kontakt medførte, at vi fik 

interviews med administrerende direktører samt patentfuldmægtige. 

4.3 Interviewene 

Interviewene baserede sig på en interviewguide52, hvor spørgsmålene blev stillet i over-

vejende samme rækkefølge. Spørgsmålene omhandlede tre emner: brancheforhold, li-

censforhandling og lovgivning. I det omfang interviewpersonernes svar lagde op til det, 

stillede vi yderligere opklarende spørgsmål. 

Om branchen er interviewpersonerne blandt andet blevet spurgt ind til, om virksomheden 

har oplevet, at der indenfor branchen er patenter, som har stået i vejen for udviklingen af 

et nyt produkt, eller om virksomheden selv har oplevet, at et produkt er blevet bremset i 

udviklingsprocessen pga. problemer med at få adgang til andres patenter. 

Om licensforhandling er interviewpersonerne blevet spurgt om, hvor vigtige patentli-

censer er for virksomheden, og om virksomheden oplever problemer i forhandlingssitua-

tioner i forbindelse med patentlicenser, og hvilke disse evt. kunne være. 

Om lovgivning er interviewpersonerne blevet spurgt ind til, hvorvidt de føler, at patent-

lovgivningen giver incitamenter til at investere i forskning og udvikling. Herefter blev der 

spurgt ind til, hvilke incitamentseffekter en vederlagsret og en frivillig licensordning vil 

have for netop deres virksomhed. 

Alle interviews blev digitalt optaget og transskriberede, og resultaterne af interviewene 

vil inddrages i afhandlingen, i det omfang det bidrager til analysen. De transskriberede 

                                                             
51 Patenter og patentansøgninger med prioritet i samme grundansøgning, dvs. at en opfindelse er 
beskyttet i flere lande, jf. www.dkpto.dk. 
52 Se bilag nr. 2 
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interviews vil dog af hensyn til virksomhedernes anonymitet ikke blive vedlagt afhandlin-

gen. 

4.4 Undersøgelsens omfang 

Vi er opmærksomme på, at vores undersøgelses omfang er ikke på samme niveau som de 

empiriske undersøgelser, der fremgår af litteraturen, og derfor ikke direkte kan sammen-

lignes med disse. Vores undersøgelse omhandler kun en mindre andel af de danske bio-

tekvirksomheder, hvorfra vi har opnået fem interviews, i forhold til Walsh et al. og Nicol & 

Nielsens undersøgelser som henholdsvis har 70 og 40 interviews. Vi har endvidere kun 

indhentet kvalitativt data i form af interviewene og ikke udsendt spørgeskemaer eller 

indhentet datasæt på bioteknologiske patenter til analysen. 

På trods af at vores undersøgelse ikke er lige så omfangsrig som de tidligere undersøgel-

ser, og resultaterne derfor ikke kan udledes til at gælde for hele biotekbranchen, mener vi, 

at de kan benyttes til at give et indblik i industrien, og hvorvidt denne oplever problemer 

med anticommons.  
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5 – Anticommons i biotek 
I indeværende kapitel undersøger vi, hvorvidt der er indikationer på 

anticommons i den danske biotekindustri. Der opstilles tre betingelser, 

som skal opfyldes for, at der kan eksistere anticommons. Der udformes 

endvidere fire hypoteser, som anvendes i analysen af, hvorvidt de tre 

betingelser er opfyldt. Hypoteserne analyseres og diskuteres ud fra vo-

res empiriske resultater. 

5.1 Introduktion 

I dette kapitel ønsker vi at undersøge, hvorvidt der i den danske 

biotekbranche er indikationer på, at der eksisterer anticom-

mons. For at vi kan konkludere dette, har vi opstillet tre betin-

gelser, som skal være opfyldt, før man kan tale om, at der kan 

eksistere anticommons i biotekindustrien. Betingelserne er dannet på baggrund af de 

foregående kapitlers analyse af, hvad der kendetegner anticommons, og deraf har vi ud-

ledt, hvilke betingelser, som vi mener, der skal være opfyldt, for at anticommons kan eksi-

stere. For at undersøge om betingelserne er opfyldt eller ej, opstiller vi fire hypoteser på 

baggrund teori og empiri, som vil blive diskuteret og analyseret for at nå til en vurdering 

af, hvorvidt der er indikationer på anticommons i den danske biotek industri. 

5.1.1 Betingelser 

I det følgende beskrives de tre betingelser samt begrundelserne for udformningen af dis-

se. 

� 1. betingelse: Der skal eksistere flere patenter, som blokerer for udviklingen 

af et nyt produkt. 

Første betingelse er nødvendig for, at anticommons kan eksistere. Et enkelt patent skaber 

ikke anticommons. Anticommons opstår, når en opfinder ønsker adgang til adskillige paten-

terede opfindelser, og hvor hver enkelt rettighedshaver kan blokere for denne adgang. Hvis 

1. betingelse ikke er opfyldt, kan der ikke eksistere anticommons. 

Hvis 1. betingelse er opfyldt skal 2. eller 3. betingelse ligeledes være opfyldt, før der kan 

eksistere anticommons. 

� 2. betingelse: Der er potentielle udviklingsprocesser, som ikke påbegyndes 

eller som bremses. 

Anden betingelse er opstillet på baggrund af påstanden om, at når der skal udvikles produk-

ter inden for biomedicinsk innovation, kræver det adgang til multiple inputs, men hvis ikke 

den adgang kan opnås, risikerer man at bremse udviklingen.53  

  

                                                             
53 Heller & Eisenberg (1998) 
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� 3. betingelse: Der er forhandlingssammenbrud, hvor potentielle eller eksi-
sterende projekter må opgives. 
 

Tredje betingelse er baseret på baggrund af Heller & Eisenbergs artikel fra 1998. I denne 

påstår de, at der eksisterer anticommons når potentielle eller eksisterende biotekprojekter 

må opgives på grund af sammenbrud i forhandlinger med andre rettighedshavere.  

Det vil sige, for at vi kan konkludere, hvorvidt der er indikationer på anticommons i den 

danske biotekindustri, skal vores resultater vise, at der er projekter, som ikke begyndes 

eller som bremses, eller at projekter opgives på grund af forhandlingssammenbrud. 

Derfor skal 1. betingelse altid være opfyldt og enten 2. eller 3. betingelse skal ligeledes 

være opfyldt. 

Vi har opstillet følgende figur, der skitserer de tre betingelser.: 

 

Figur 2: Hvis 1. betingelse ikke er opfyldt, er der ikke tale om anticommons. Hvis 1. betingelse er op-

fyldt skal 2. eller 3. betingelse være opfyldt, for at vi kan konkludere, at anticommons eksisterer i den 

danske biotekindustri.(Egen tilvirkning). 

5.2 Forventninger til resultater 

Ud fra den viden som vi har opbygget i de foregående kapitler, har vi følgende forventnin-

ger til, hvad vi vil finde i praksis. Dette vil vi i slutningen af kapitlet bruge til at opsamle, 

hvorvidt vores resultater stemmer overens med litteraturen. 

Vi forventer, at virksomhederne bliver hindret i at udvikle nye biotekprodukter, fordi der 

eksisterer mange patenter, som er nødvendige for udviklingen af nye produkter. Endvide-

re forventer vi, at stigningen i udstedte patenter vil medføre, at en biotekvirksomhed vil 

skulle indhente licenser fra flere rettighedshavere for at kunne udvikle et enkelt produkt. 

I den forbindelse har vi en forventning om, at der kan opstå betydelige forhandlingspro-

blemer, og at licensforhandlinger kan bryde sammen, hvilket medfører, at innovationen 

bremses, og at produkter ikke bliver udviklet. 

Ud fra kritikernes synspunkt har vi endvidere en forventning om, at virksomhederne selv 

finder måder at komme uden om blokerende patenter på. 

5.3 Hypoteser 

For at undersøge, hvorvidt betingelserne er opfyldt, opstiller vi i det følgende fire hypote-

ser, som hver især er begrundet i den eksisterende litteratur på området. Herefter vurde-

res, hvorvidt hver enkelt hypotese er opfyldt eller ej. For at en hypotese kan anses for at 
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være opfyldt, mener vi, at det er nødvendigt, at resultaterne fra mindst to ud af de fem 

interviewede virksomheder viser, at den opstillede hypotese er opfyldt. Dette er efter 

vores mening nødvendigt for at undgå, at vi konkluderer på enkeltstående tilfælde. 

5.3.1 Hypotese 1 

Der er sket en stigning i patentansøgninger og patentudstedelser pr. år fra 1998-2007 i 

Europa.54 Dette kan naturligvis have mange årsager, men tendensen tyder umiddelbart 

på, at virksomhederne ikke længere kun udtager patenter for at kompensere for deres 

F&U omkostninger, men at de i højere grad også udtager patenter af andre årsager.55 Dis-

se årsager kan være strategiske såsom bevidst blokering for andres opfindelser, afdæk-

ning af kerneområder eller som forhandlingsparameter. 

Udtagelse af patenter kan have det strategiske formål at blokere for konkurrenter. Ved at 

udtage patent på en opfindelse som virksomhederne er bevidste om, at andre vil have 

brug for, kan de holde konkurrenterne ude af markedet. Epstein og Kuhlik er dog uenige i 

denne påstand. De mener ikke, at virksomheder udtager patenter med det formål at blo-

kere for andre. Eftersom patenter er omkostningsfulde for virksomhederne, vil de kun 

ansøge om patenter, hvis de er sikre på at kunne tjene investeringen hjem. 56 

Virksomhederne kan have mange bevæggrunde for at udtage patenter. Især inden for 

biotekindustrien udtager virksomhederne mange patenter for at beskytte deres produk-

ter. Virksomhederne ansøger ofte tidligt i udviklingsfasen om patenter, inden de reelt ved 

noget om, hvorvidt de kan kommercialisere produktet, og om det er sikkert og effektivt.57 

Dette kan have flere begrundelser. En af dem er, at man i de fleste landes patentkontorer 

arbejder ud fra first-to-file princippet, hvor den som først ansøger opnår patentet, såfremt 

det godkendes til udstedelse.58 

Virksomhederne kan lægge mange eller få ressourcer i at opnå patent på forskellige ni-

veauer i produktudviklingen,59 men eftersom der er mange mulige patenter forbundet 

med hvert projekt, som virksomhederne udfører, og at det kan være svært at forudsige, 

hvilke patenter der vil blive værdifulde, ansøger virksomhederne som oftest om mange 

patenter for at helgardere sig.60 Dette kan medføre, at de patent thickets, som Shapiro61 

omtaler, bliver endnu tættere, forstået på den måde, at der kommer flere og flere paten-

ter, som virksomhederne vil skulle igennem for at få adgang til en bestemt opfindelse. 

Man kan se det som et buskads af patenter, som bliver tættere og tættere, jo flere patenter 

der udtages. Disse patent thickets vil have en negativ konsekvens på innovationen i den 

forstand, at det bliver sværere for virksomhederne at komme igennem buskadset af pa-

tenter. 

                                                             
54 http://www.epo.org/about-us/office/statistics/residence-of-applicants.html og 
http://www.epo.org/about-us/office/statistics/patent-granted.html 
55 Hilty & Geiger (2005), p. 637 
56 Epstein & Kuhlik (2004), p. 54-55 
57 Lemley & Shapiro (2005), p. 78 
58 Ibid. p. 78 
59 Bessen (2005), p. 2 
60 Lemley & Shapiro (2005), p. 81 
61 Shapiro (2000) 
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Flere og flere virksomheder udtager mange patenter inden for opfindelsens område, for 

at indhegne den, således at beskyttelsen bliver bredere, og investeringen dermed opnår 

større beskyttelse. Ziedonis62 udtrykker det således: ”Accumulating exclusionary rights of 

their own may enable firms to safeguard their investments while foregoing some of the costs 

and delays associated with ex ante contracting”.63 Når virksomhederne ”indhegner” opfin-

delsen, forsøger de ligeledes at sikre sig, at konkurrenterne ikke kommer dem i forkøbet 

og tager patent på videreudviklinger. ”Indhegning” af opfindelsen betyder også, at virk-

somhederne i mange tilfælde kan udvide beskyttelsestiden, hvis de formår at patentere 

opfindelsens udvidelse løbende. 

Hilty & Geiger64 påpeger en anden årsag til, hvorfor virksomhederne udtager mange pa-

tenter. Det faktum, at immaterielle rettigheder repræsenterer immaterielle aktiver, som 

virksomhederne værdiansætter i deres regnskaber, kan medføre, at ”… part of the value of 

a company can […] be measured by the number of its patents, regardless of whether or not 

these patents may be ”fragile” in light of potential cancellation”.65 Det betyder, at en af år-

sagerne, til at virksomheder ansøger om mange patenter, er for at gøre det lettere at til-

trække investorer og derved få nemmere ved at opnå finansiering af deres projekter.  

Udtagning af patenter kan også ses i strategisk øjemed fra virksomhedernes side for at 

styrke deres patentportefølje, således at denne bliver bred og stærk. Virksomhederne 

forsøger at akkumulere deres patenter til en bred og stærk patentportefølje i et forsøg på 

at forbedre deres ex-post forhandlingsposition.66 Virksomhederne kan udtage patenter, 

som de ikke selv har interesse i, men som de har en formodning om, at andre kan bruge 

og er interesserede i at få adgang til. En stærk patentportefølje giver virksomhederne en 

større forhandlingsstyrke, da man har noget at forhandle om, hvis man ønsker adgang til 

andres patenter. Virksomhederne bruger patenterne som en slags ”valuta” til at opnå li-

censer fra konkurrerende virksomheder, som disse måske ikke ellers ville have udstedt.67 

Patenterne bliver dermed udtaget som en form for ”gidsler”, som virksomhederne kan 

bruge i ex-post licensforhandlinger.68 

På baggrund af ovenstående har vi dannet den første hypotese, som vi ønsker at undersø-

ge ud fra de resultater, som vores empiriske undersøgelse har givet os: 

� H1: Virksomheder udtager patenter af strategiske årsager, hvilket medfører 

en stigning i blokerende patenter. 

5.3.2 Hypotese 2 

Heller påstår, at der kan opstå et anticommons problem i biotekindustrien, når for mange 

rettighedshavere, der hver især kan forbyde andre at udnytte deres patent, hindrer et 

                                                             
62 Ziedonis (2004) 
63 Ibid. p. 818 
64 Hilty & Geiger (2005) behandler patentering af software, men deres argumenter for, at patenter 
udtages af strategiske årsager berører ikke kun software. 
65 Ibid. p. 638 
66 Ziedonis (2004), p. 808 
67 Hilty & Geiger (2005), p. 638 
68 Ziedonis (2004), p. 818 



5– Anticommons i biotek                                                    Kandidatafhandling 2009 

 

Side 28 af 83 
 

samfundsmæssigt ønskelig resultat.69 Efter Shapiros synspunkt bør man være bekymret, 

da risikoen for at sænke den teknologiske udvikling vil være til stede, når det er nødven-

digt at opnå licenser fra adskillige rettighedshavere. Shapiro mener, at ”...our patent sys-

tem […] is in danger of imposing an unnecessary drag on innovation by enabling multiple 

rights owners to “tax” new products, processes, and even business methods.”70 Mange paten-

ter dækker produkter eller processer, som allerede bliver brugt, når patentet udstedes, 

hvilket gør det sværere for virksomhederne at opfinde rundt om produktet.71 Patentsy-

stemet kan derfor være med til at skabe hindringer for virksomhederne, som kan føre til, 

at den teknologiske udvikling bremses. 

Når for mange rettighedshavere kan blokere hinanden fra at skabe eller udnytte en knap 

ressource, opstår tragedy of the anticommons, hvor ressourcen bliver underforbrugt.72 

Ofte vil transaktionsomkostningerne ved at skulle forhandle med adskillige rettighedsha-

vere få nogle uattraktive konsekvenser og skabe store forhindringer, således at det ikke 

længere er optimalt at fortsætte forskningen af produktet. Indhentningen af licenser fra 

mange rettighedshavere og udsigten til at skulle betale høje licensafgifter vil kunne føre 

til, at det ikke længere er attraktivt at fuldføre projektet, eftersom investeringen muligvis 

ikke vil kunne approprieres, hvorfor ”... certain products [are] not to be produced at all...”73.   

Konsekvensen ved at skulle indhente adskillige licenser kan medføre, at virksomhederne 

vælger at omdirigere deres ressourcer til mindre lovende projekter med færre licenshin-

dringer.74 De mange patenter, der skal indhentes licens til, kan dermed medføre, at bio-

tekvirksomhederne opgiver det mest lovende projekt til fordel for et mindre lovende pro-

jekt, blot fordi der er færre hindringer.  

Når rettighedshaverne har modstridende mål, og hver enkelt kan udnytte sin rettighed til 

at blokere for de andre, kan det være svært at nå til enighed om en aftale, som vil være 

fordelagtig for alle parter, hvilket kan medføre forhandlingssammenbrud.75 De blokeren-

de patenter kan derfor skabe en inefficient udnyttelse af ressourcerne, som går ud over 

producenterne men også forbrugerne. Producenternes høje transaktionsomkostninger 

eller problemer i forhandlingssituationen kan dermed medføre, at projekter opgives eller 

omstruktureres til mindre lovende projekter, hvilket i sidste ende indebærer, at forbru-

gerne ingen produkter får eller får ringere produkter end forventet, end hvis det oprinde-

lige projekt blev fuldført. 

Ovenstående danner baggrund for Hypotese 2: 

� H2: En biotekvirksomhed må stoppe udviklingen af et produkt, fordi der eksi-

sterer flere patenter, der blokerer for udviklingen. 

                                                             
69 Heller (1998), p. 677 
70 Shapiro (2000), p. 121 
71 Ibid. p. 121 
72 Heller (1998), p. 673 
73 Shapiro (2000), p. 124 
74 Heller & Eisenberg (1998), p. 699 samt Heller (2008), p. 54 
75 Heller & Eisenberg (1998), p. 700 
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5.3.3 Hypotese 3 

Når en virksomhed skal udvikle et produkt, som er dækket af flere patenter, der er ejet af 

forskellige rettighedshavere, kan der opstå et sammenbrud i forhandlingerne. Parterne 

kan stå i en situation, hvor der skal indhentes licenser fra mange forskellige rettighedsha-

vere, og det er ikke nødvendigvis givet, at markedsmekanismen sikrer, at parterne kan 

indgå aftaler med alle rettighedshaverne.76 Heller & Eisenberg påstår, at man ikke ukritisk 

kan stole på, at markedsmekanismen løser et anticommons problem i den biomedicinske 

branche. Dette begrunder de med, at der er tre faktorer i branchen, som kan hindre mar-

kedet i selv at løse anticommons. For det første på grund af at høje transaktionsomkost-

ninger ved at forhandle om rettigheder kan være en hindring for effektivt at bundte intel-

lektuelle ejendomsrettigheder i biomedicinsk forskning. For det andet kan heterogene 

interesser mellem rettighedshaverne medføre, at ejerne vil have konfliktende interesser, 

som kan gøre det svært at nå til enighed. Derudover kan der være en tilbøjelighed mellem 

rettighedshaverne til at overvurdere værdien af deres opfindelse, hvilket kan hindre for-

handling.77  

5.3.3.1 Sammenbrud på grund af transaktionsomkostninger 

Sammenbrud i forhandlinger kan ske, når der er høje transaktionsomkostninger forbun-

det med at skulle indhente en licens fra hver enkelt rettighedshaver. Teoretisk vil der i en 

verden uden transaktionsomkostninger altid være mulighed for at handle med hinanden 

for at undgå, at der opstår anticommons,78 men i praksis vil forhandling mellem rettig-

hedshavere om licenser medføre transaktionsomkostninger.79  

Når der er transaktionsomkostninger forbundet med at indhente licenser, og en virksom-

hed skal indhente licenser fra flere forskellige rettighedshavere, kan omkostningerne 

overstige den gevinst, der er ved at udvikle produktet. Jo flere rettighedshavere der skal 

blive enige for at give adgang til, at et forskningsprojekt kan få lov at fortsætte, jo større er 

risikoen for, at forhandlingerne vil bryde sammen, eller at transaktionsomkostningerne 

vil fortære gevinsten.80 

Transaktionsomkostninger er værd at pådrage sig, når der er tale om transaktioner af høj 

værdi. Problemer med transaktionsomkostninger kan derfor vise sig større, når det drejer 

sig om transaktioner af lav værdi, frem for når der er tale om samarbejde, som har stor 

værdi mellem virksomheder.81 I den forbindelse kan virksomhedernes størrelse have en 

betydning, da de kan have forskellig tolerance overfor transaktionsomkostninger. Større 

virksomheder kan have flere ressourcer til at forhandle licenser, end mindre virksomhe-

der har, og vil derfor ikke være lige så følsomme overfor transaktionsomkostningerne.82 

Om transaktionsomkostningerne dermed udgør en betydeligt udgift for virksomhederne 

afhænger derfor af, hvilken virksomhed der er tale om. Selvom omkostningerne ikke er 

                                                             
76 Heller & Eisenberg (1998), p. 700 
77 Ibid.  p. 700 og Heller (2008), p. 64 
78 I følge Coase teoremet vil parter, når der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, kunne for-
handle sig frem til en efficient løsning, uanset hvordan ejendomsrettighederne er fordelt initialt. 
79 Heller & Eisenberg (1998), p. 698 
80 Eisenberg (2001), p. 224 
81 Ibid. p. 232 
82 Heller & Eisenberg (1998), p. 700 
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ubetydelige for store farmaceutiske virksomheder, vil omkostningerne ikke betydeligt 

påvirke deres afkast på medicinalprodukterne. For mindre virksomheder med begrænset 

adgang til kapital vil en sådan omkostning udgøre en større byrde.83 Når virksomhederne 

er så forskellige, kan der derfor opstå en asymmetri, som gør det svært at nå til enighed 

om en licens, som er til fordel for begge parter.84 

Der kan også ske sammenbrud, når der opstår royalty stacking, hvor en virksomhed skal 

indhente licenser fra alle de rettighedshavere, der hver især har et patent, der dækker 

virksomhedens produkt. Når der skal betales royalty til hver af rettighedshaverne, kan 

det medføre, at det ikke vil være profitabelt for virksomheden at bringe produktet på 

markedet. I undersøgelsen foretaget af Walsh et al., kom de frem til, at de fleste af de ad-

spurgte virksomheder ikke oplevede, at royalty stacking udgjorde en trussel mod deres 

F&U projekter. Der er flere grunde til dette. For det første er den totale betaling ikke nok 

til, at projektet ikke kan betale sig. For det andet vil virksomhederne kunne indgå et kom-

promis, for at undgå problemet opstår.85 

5.3.3.2 Sammenbrud på grund af heterogene interesser 

Sammenbrud i forhandlinger kan ligeledes opstå, når parterne har heterogene interesser, 

i den forstand, at parterne har konfliktende interesser i, hvad de vil have ud af, at der bli-

ver indgået en licens. Heterogene interesser mellem parterne kan eksempelvis komplice-

re dannelsen af standardlicensbetingelser, hvilket medfører omkostningsfulde forhand-

linger. Det kan medføre, at det bliver svært for parterne at nå til enighed, og fordi hver 

part kan blokere for den anden, kan konsekvensen blive, at den værdi, der ellers ville have 

været i at indgå licensaftalen, forsvinder.86 

Der kan desuden ske sammenbrud, når hver enkelt rettighedshaver hver især mener, at 

deres patent er altafgørende for et andet produkt og derfor kræver en høj licensafgift. I 

forbindelse med forhandling af licenser kan der være en tilbøjelighed til, at hver part 

overvurderer vigtigheden og værdien af deres opfindelse og dermed vil kræve mere i li-

censafgift, end hvad opfindelsen egentlig er værd. Hvis en virksomhed skal indhente li-

censer fra flere forskellige rettighedshavere, som hver især overestimerer deres patent, 

vil virksomheden, der skal indhente alle licenserne, afvise at indgå licens, da omkostnin-

gerne ved at indgå disse overstiger den gevinst, der er ved at udvikle produktet. Dette vil 

medføre, at virksomheden ikke kan udvikle det produkt, som de forsøgte at indhente li-

cens til.87 Når parterne har en tilbøjelighed til systematisk at overvurdere værdien af de-

res patent og har en tendens til at undervurdere andres patenter, vil det medføre, at ellers 

rimelige tilbud vil blive afvist.88  

Når en virksomhed skal forhandle med en virksomhed fra en anden sektor, kan de opleve 

problemer med at nå til enighed med den anden part. I NIH arbejdsgruppen89 kom de 

                                                             
83 Walsh et al. (2003), p. 316 
84 Heller & Eisenberg (1998), p. 700 
85 Walsh et al. (2003), p. 299-300 
86 Heller & Eisenberg (1998), p. 700 
87 Ibid. p. 701 
88 Heller & Eisenberg (1998), p. 700 
89 Report of National Institutes of Health (NIH) (1998) 
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frem til, at folk sommetider havde svært ved at nå til enighed om en aftale indenfor deres 

egen sektor, men at det største problem opstod, når de skulle forhandle med andre sekto-

rer. Virksomheder kan stå i en situation, hvor de skal forhandle med eksempelvis univer-

siteter for at indhente licenser til patenter. Der kan opstå problemer, når parterne for-

handler på tværs af institutionerne, når universiteterne mener, at private firmaer er helt 

urealistiske i deres forventninger til, hvad de ville kunne love til gengæld for adgang til 

forskningsværktøj. Private firmaer mente derimod, at universiteterne var helt urimelige 

og urealistiske i deres krav.90 Arbejdsgruppen fastslår, at den private sektor mener, at 

universiteter overvurderer deres egen opfindelse og undervurderer risikoen og omkost-

ningerne forbundet med kommerciel forskning og produktudvikling. Farmaceutiske virk-

somheder har samme holdning overfor bioteknologiske virksomheder og bioteknologiske 

virksomheder siger det samme om dem, de indhenter forskningsværktøj fra. De forskelli-

ge segmenter føler sig misforstået af de andre og har derfor lettere ved at opnå aftaler 

med deres eget segment frem for de andre.91 

På baggrund af ovenstående ønsker vi at undersøge, hvorvidt følgende hypotese kan veri-

ficeres: 

� H3: Når virksomhederne skal indhente patentlicenser fra flere forskellige ret-

tighedshavere, opstår der sammenbrud i forhandlingerne. 

5.3.4 Hypotese 4 

Litteraturen beskriver, hvordan virksomhederne selv finder på working solutions for at 

komme uden om et anticommons problem. Vi anvender betegnelsen working solutions, 

som et udtryk for den måde, hvorpå virksomhederne løser de problemer, der kan være 

forbundet med, at der eksisterer blokerende patenter. I den empiriske undersøgelse fore-

taget af Walsh et al., observerede de ikke nær så mange problemer, som de forventede at 

finde, fordi virksomhederne benyttede sig af working solutions, som var medvirkende til, 

at virksomhederne kunne fortsætte deres forskning.92 De working solutions som virk-

somhederne kan benytte sig af er bl.a. at indgå licensaftaler og krydslicenser, opfinde 

rundt om patentet, flytte offshore, krænke andres patenter eller indgive indsigelser over-

for andre patenter. 

Walsh et al. fastslår i deres undersøgelse, at licensering er ren rutine i lægemiddelindu-

strien, og at mange fundamentale opfindelser er gjort tilgængelige gennem ikke-

eksklusive licenser. Det betyder, at såfremt virksomhederne stod i en kritisk situation, 

hvor de skulle bruge en licens, vil de købe sig adgang til det.93 Walsh et al. fandt ligeledes, 

at deres adspurgte virksomheder benyttede sig af muligheden for at opfinde udenom et 

patent som en løsning på blokerende patenter. Selvom der eksisterer patenter indenfor 

biomedicinsk forskning, som man ikke kan opfinde uden om, kan der godt være andre 

måder at behandle en sygdom på, som dermed muliggør, at en virksomhed kan gå videre 

med forskningen. Det afhænger derfor af både patentkravene og den videnskabelige bag-

grund og forståelse, om virksomheden i større eller mindre omfang har mulighed for at 

                                                             
90 Eisenberg (2001), p. 235 
91 Ibid. p. 239 
92 Walsh et al (2003), p. 286 
93 Ibid. p. 322-323 
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opfinde rundt om et givent patent.94 Det kan dog medføre dobbelt forskning og dermed 

spild af ressourcer at opfinde rundt om en anden virksomheds patent, men det er ikke 

nødvendigvis altid tilfældet. Det kan være en god løsning i det omfang, det bidrager med 

nye opfindelser og teknologisk fremskridt, og hvis der dermed kan blive opfundet alterna-

tive løsninger, kan det medføre øget konkurrence på markedet med lavere priser til følge. 

Når der kommer flere valgmuligheder, kan det medføre højere kvalitet og lavere omkost-

ning.95 

En anden måde at omgå andre virksomheders patenter på er at bruge den patenterede 

teknologi offshore, i et land, hvor der ikke er patentbeskyttelse, og hvor virksomheden 

dermed ikke krænker patentet.96 Ved at flytte forskningen offshore, omgår de patentbe-

skyttelsen og undgår at skulle indhente patenter til de blokerende patenter.  

Virksomheden har endvidere mulighed for at indgive indsigelse vedrørende et eksiste-

rende patent eller ligefrem at krænke et eksisterende patent ved blot at ignorere, at der er 

patentrettigheder. Patentsystemet giver mulighed for at fremsætte indsigelser mod an-

dres patenter, hvilket kan hjælpe en virksomhed til at sikre, at andres patenter ikke bliver 

for brede. Hvis man vil fremsætte en indsigelse overfor et andet patent i Danmark, er det 

en betingelse, at man protesterer over patentet inden ni måneder efter offentliggørelsen i 

Dansk Patenttidende.97 Virksomhederne skal derfor løbende holde sig orienteret om an-

dres patenter for at kunne fremsætte indsigelse. En indsigelse kan ende med en afgørelse 

om, at patentet bliver erklæret ugyldigt, at patentet bliver opretholdt uændret, eller at 

patentets omfang bliver begrænset.  

Walsh et al. angiver det som en løsning, at man ignorerer nogle eller alle patenter, der står 

i vejen.98 I Walsh et al.’s undersøgelse svarede en tredjedel af virksomhederne, at de af og 

til brugte patenter uden en licens, og de fleste af virksomhederne påstod, at krænkelse er 

udbredt blandt virksomheder. Epstein & Kuhlik argumenterer for, at krænkelse af paten-

ter ikke nødvendigvis skal anses for en dårlig løsning, hvis patenthavere tolererer akade-

misk forskning med håb om, at det vil udvide det kommercielle marked for virksomhe-

dens produkter.99 Virksomheder, der bliver krænket, vil være tilbageholdende med at 

forsvare deres rettighed, hvis universitet bruger patentet ikke-kommercielt. Virksomhe-

derne risikerer at få dårlig omtale og vil sandsynligvis ikke kunne opnå en særlig høj er-

statning.100 Ved at forholde sig passivt til krænkelserne, kan virksomhederne måske sene-

re drage fordel af de opfindelser, som kommer fra universitetsforskerne.101 

Ud fra ovenstående har vi formuleret følgende hypotese: 

� H4: I biotekindustrien benytter virksomhederne sig af working solutions for 

bl.a. at sikre sig adgang til andres patenter. 

                                                             
94 Walsh et al. (2003), p. 323-324 
95 Epstein & Kuhlik (2004), p. 56 
96 Walsh et al. (2003), p. 327 
97 Patent- og Varemærkestyrelsen, website: www.dkpto.dk 
98 Walsh et al. (2003), p. 324 
99 Epstein & Kuhlik (2004), p. 56 
100 Walsh et al. (2003), p. 324 
101 Heller (2008), p. 68 
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På sidste side af afhandlingen findes en oversigt over de tre betingelser og de fire hypote-

ser, som kan foldes ud, således at læseren under de følgende afsnit kan bevare overblikket 

over alle betingelser og hypoteser. 

5.4 Resultater 

For at undersøge ovenstående hypoteser, har vi foretaget en kvalitativ undersøgelse i den 

danske biotekindustri. Nedenstående er de resultater, som vi er kommet frem til på bag-

grund af vores interviews med virksomhederne. Resultaterne sættes i forhold til hypote-

serne, således at hypoteserne kan vurderes og diskuteres ud fra resultaterne. 

5.4.1 Resultater til Hypotese 1 

 

H1: Virksomheder udtager patenter af strategiske 

årsager, hvilket medfører en stigning i blokerende 

patenter. 

 

I forbindelse med interviewene gav flere af virksomhederne udtryk for, at de ikke kun 

udtager patenter for at beskytte en opfindelse men også udtager patenter, som er af de-

fensiv karakter, dvs. inden for områder, hvor de ikke selv er aktive. Baggrunden for dette 

er enten at dække deres eget kerneområde af for konkurrenter, eller fordi de tror, at an-

dre vil kunne være interesserede i lige netop de patenter. Virksomhederne efterlader 

dermed det indtryk, at patenter i høj grad også bliver udtaget for at kunne bruges i for-

handling med andre virksomheder.  

Interviewene giver os et indtryk af, at det er af stor betydning, hvor kapitalstærk virk-

somheden er i forhold til at udtage patenter udelukkende til brug i forhandlinger. Inter-

viewene bar præg af, at de større af virksomhederne havde midlerne til at udtage defensi-

ve patenter, som kunne bruges i forhandlingssituationer, og det var da også kun de store 

virksomheder, som tilkendegav, at de udtog patenter for at have noget at forhandle med.  

De mindre virksomheder udtrykte, at der kunne være store problemer med forhandlings-

styrken, når de skulle forhandle med større virksomheder, eftersom disse som oftest har 

en stærkere patentportefølje, som de kan forhandle med. En stærk patentportefølje kan 

forstærke virksomhedernes forhandlingsstyrke og dermed virke afskrækkende på poten-

tielle indtrængere på markedet, da de ikke har noget at forhandle med. Patenter kan der-

med blive brugt strategisk for at opretholde adgangsbarrierer, som gør det svært for nye 

indtrængere at komme ind på markedet.  

Som tidligere beskrevet, er der i litteraturen flere årsager til, at virksomhederne udtager 

strategiske patenter, men i vores interviews har vi ikke spurgt direkte ind til disse for-

hold, da vi ikke ønskede at påvirke informanterne med vores spørgsmål. Virksomhederne 

nævnte således ikke noget om, hvorvidt de udtager patenter, som de ikke er sikre på bli-

ver til noget bare for at være first-to-file. Derudover gav de heller ikke udtryk for, at de 

udtager patenter blot for at helgardere sig eller som et strategisk træk for at tiltrække 

investorer. 
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5.4.2 Resultater til Hypotese 2 

 

H2: En biotekvirksomhed må stoppe udviklingen 

af et produkt, fordi der eksisterer flere patenter, 

der blokerer for udviklingen. 

 

For at undersøge Hypotese 2 har vi i forbindelse med vores interviews spurgt ind til, 

hvorvidt virksomhederne oplever, at blokerende patenter kan give udslag i, at projekter 

ikke sættes i gang eller må opgives i udviklingsprocessen.  

Af de virksomheder som vi har interviewet, har ingen kendt til lovende produkter, som er 

blevet opgivet midt i udviklingsprocessen, fordi adgangen til andres patenter har bremset 

dem.  

Flere af virksomhederne giver dog udtryk for, at de ikke starter et nyt projekt op, før de 

har lavet en grundig undersøgelse af, om der er patenter, som vil kunne blokere for pro-

jektet. Hvis det ser ud som om, at der er for mange blokerende patenter, så går virksom-

heden slet ikke i gang med udviklingen. En af virksomhederne fortæller, hvordan en af 

deres forskere havde foreslået et nyt projekt, men efter at have undersøgt patentsituatio-

nen viste det sig, at der var andre patenter der hindrede dem i at gå i gang med projektet, 

og da disse patenter ville løbe 18 år endnu, måtte de opgive at gå videre med projektet og 

i stedet fokusere på, om der var et andet projekt, de kunne gå i gang med i stedet. 

En af de mindre virksomheder oplyser, at de har projekter som ikke sættes i gang, fordi de 

har en forventning om, at det bliver for kompliceret, og at det ”... som regel ikke er fordi, at 

der er ét blokerende patent, men det er fordi, der er rigtig mange.”  

En af de mellemstore virksomheder fortæller også, at der især i biotekindustrien indgår 

mange trin i udviklingsprocessen, og at man skal have adgang til mange ting for at kunne 

fremstille et produkt. F.eks. kan der være nogle celler, som man skal bruge i fremstillin-

gen, som er patenteret, og så skal produktet testes på et apparat, som også er patenteret. 

Virksomheden mener derfor, at det kan blive særligt vanskeligt, når man har brug for 

adgang til mange teknologier, som er ejet af forskellige rettighedshavere. Virksomheden 

oplyser, at det af og til sker, at der er projekter, som bliver for vanskelige og derfor hen-

lægges.  

Flere af vores interviewede virksomheder oplyser, at det er svært at tiltrække investorer, 

og hvis disse hører om projekter, som opgives, kan det have en afskrækkende effekt, ef-

tersom det endelige produkt er investorernes sikkerhed for, at de får deres investering 

retur. En af virksomhederne fortæller derfor, at man som regel finder en løsning på pro-

blemet, hvis man opdager, at andres patenter blokerer for den videre udvikling af produk-

tet. 

Det er naturligvis forskelligt fra virksomhed til virksomhed og projekt til projekt, hvor 

store hindringer andres patenter skaber og derfor også forskelligt, hvornår de hver især 

vælger at opgive et projekt. Men alle de virksomheder, som vi har interviewet, kender til, 
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at have opgivet et projekt, inden det er startet rigtigt op, fordi det bliver for komplekst og 

vanskeligt at skulle indhente adgang til fra flere forskellige patenter.  

5.4.3 Resultater til Hypotese 3 

 

H3: Når virksomhederne skal indhente patentli-

censer fra flere forskellige rettighedshavere, op-

står der sammenbrud i forhandlingerne. 

 

For at undersøge Hypotese 3, har vi i interviewene spurgt ind til, i hvilket omfang virk-

somhederne indhenter eller giver patentlicenser, samt om de oplever problemer i forbin-

delse med forhandling om patentlicenser. Disse spørgsmål bruges til at belyse, hvorvidt 

virksomhederne oplever sammenbrud i forhandlinger. 

5.4.3.1 Betydningen af patentlicenser i branchen 

Vi har spurgt virksomhederne, hvilken betydning patentlicenser har i branchen, for at 

fastslå, hvor udbredte og vigtige patentlicenser er for de forskellige virksomheder. For at 

der kan eksistere et problem, er det nødvendigt, at virksomhederne har et behov for at 

indhente mange licenser – for hvis virksomhederne er uafhængige af at indhente licenser, 

ville der ikke kunne ske sammenbrud. 

Der er forskel på, hvor vigtige patentlicenser er for de adspurgte virksomheder. En af 

virksomhederne fortæller, at deres forretningsmodel består af at sælge licenser til deres 

patenter eller til de produkter, der er beskyttet af deres patenter, og at licenser derfor er 

helt essentielle for deres forretningsmodel. En anden virksomhed giver også udtryk for, at 

patentlicenser har stor betydning for dem og de mener, at patentsystemet ligger op til, at 

man licenserer. For denne virksomhed har licenser en stor betydning, da de bruger det 

som forhandlingsparameter, når de skal indgå licenser. Virksomheden har indgået både 

licenser og krydslicenser med konkurrenter, men det betyder dog ikke, at virksomheden 

er villig til at give licens til alle, der viser interesse. 

En tredje virksomhed fremhæver vigtigheden af licenser, da de baserer deres teknologi på 

en anden virksomheds patent, som de licenserer patentrettigheder fra. Derfor ser virk-

somheden det også som i deres interesse, at det er nemt at få og give licenser således, at 

man i sådan en situation har mulighed for at indgå en licensaftale. 

Af alle de adspurgte virksomheder er der kun én virksomhed, der agerer på markedet 

uafhængigt af licenser til eller fra andre, og derfor ikke har oplevet, at forhandlinger om 

licenser medfører hindringer. Virksomheden har dog den opfattelse, at man som biotek-

virksomhed nemt kan komme i en situation, hvor man må opgive en idé, fordi der er an-

dre virksomheder, der har blokerende patenter. I sådan en situation er det ikke sikkert, at 

en virksomhed vil indgå i en dialog med konkurrerende virksomheder, da de dermed risi-

kerer, at den konkurrerende virksomhed får adgang til oplysninger, som de af konkurren-

cemæssige årsager ikke skal have adgang til. 

Virksomhederne giver udtryk for, at de ofte står i en situation, hvor der skal indhentes 

mange forskellige licenser for at kunne gå videre med et projekt, og uddyber, at der i bio-



5– Anticommons i biotek                                                    Kandidatafhandling 2009 

 

Side 36 af 83 
 

tekbranchen ofte er brug for flere licenser både til forskningsværktøjer, produktions-

værktøjer, til det endelige produkt og nogle gange ligeledes til markedsføring af bestemte 

anvendelser af produktet. 

Vi har spurgt ind til, hvorvidt virksomhederne oplever, at det bliver for omkostningsfuldt 

at indhente licenser til, at det kan betale sig at gå videre med projektet, og der svarer flere 

af virksomhederne, at fordi de undersøger markedet grundigt, inden de går i gang med et 

projekt, har de ikke oplevet, at måtte stoppe projekter, som er sat i gang.  Men samtidig 

fortæller de, at der er licenser der er så dyre, at et projekt ikke kan betale sig, samt at vis-

se royalties kan fortære meget af gevinsten, hvis der skal betales mange royalties. Vi har 

også spurgt ind til, hvorvidt det er en situation, der kan opstå i branchen og dertil, svarer 

en af virksomhederne, at de tror, det sker ofte.  

En af virksomhederne fortæller, at de tit oplever, at der er problemer med forhandlinger 

om licenser, men virksomheden mener, at det er et udtryk for almindelig købmandskab, 

hvor den ene part vil have det så billigt som muligt, og den anden part vil have det så dyrt 

som muligt. I den forbindelse er det virksomhedens opfattelse, at parterne kan finde en 

løsning, så længe det er profitabelt for begge. 

En anden virksomhed fortæller desuden, at de forsøger at opnå en licens, inden de går i 

gang med projektet, men hvis de ikke kan få licensen, går de ikke i gang med projektet. 

Ligeledes har en af virksomhederne oplevet situationer, hvor de bliver nægtet adgang til 

en licens, fordi patenthaveren ikke ønsker at skabe konkurrence. 

5.4.3.2 Heterogene interesser 

Om virksomhederne oplever problemer i forbindelse med forhandlingen af licenser af-

hænger meget af, hvem den anden part er. Hvis det er en virksomhed, der har det som 

deres forretningsmodel at udvikle teknologier og give licenser, så er det relativt ligetil at 

nå til enighed. Men hvis det er en større konkurrerende virksomhed, kan den have inte-

resse i at prøve at holde en konkurrent ude ved at nægte at give licens. En af virksomhe-

derne oplever således, hvordan det kan være sværere at nå til enighed om en aftale, når 

den anden part er en større virksomhed. Der kan opstå en skæv forhandlingsstyrke mel-

lem parterne, som medfører, at det er sværere at nå til enighed, fordi den store virksom-

hed måske vil trumfe nogle krav igennem, som den mindre part har svært ved at accepte-

re. Denne skævhed kan medføre, at parterne ikke kan nå til enighed, og at der opstår et 

sammenbrud i forhandlingerne. 

Det kan være vanskeligt at indgå i en forhandling med andre virksomheder, fortæller en 

af de adspurgte virksomheder, da virksomhederne ikke ved, hvad det er, de giver fra sig, 

om det er 5 eller 50 procent værd. Dette kan være særlig udbredt, når der er tale om virk-

somheder i forskellige industrier. For at kunne nå til enighed vil den anden virksomhed 

skulle kende til det produkt, som der skal udvikles, og da dette produkt endnu ikke er 

patenteret, ønsker virksomheden ikke at afsløre for meget.  

En af virksomhederne oplever desuden, at parterne kan have forskellige interesser i, hvad 

de vil have ud af aftalen. Det er således ikke problemfrit at forhandle, men virksomheden 

mener, at det er sådan forhandlinger fungerer i branchen, og at det derfor ikke er decide-
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ret problematisk. Dog har virksomheden oplevet at måtte afbryde en forhandling om li-

cens, men har også selv oplevet, at den anden part har afbrudt en forhandling. 

Parterne kan også have forskellige forventninger til forhandlingen, hvor den ene part kan 

have urealistiske forventninger til, hvad betalingen skal være for licensen. En af de ad-

spurgte virksomheder forklarer, at de har stået i en situation, hvor modparten tror, at 

deres patent er det vigtigste, og som er afgørende for, at produktet kan komme på marke-

det. Men modparten glemmer ofte, at virksomheden skal indhente flere licenser for at 

kunne komme videre med produktet. Det medfører, at parterne ikke kan blive enige om 

prisen, og at det kan være svært at nå til enighed. Virksomheden beskriver, at der er man-

ge trin i processen, og det ene bidrag er kun et lille trin. Man vil derfor ikke kunne give en 

for stor andel til den ene licens, da det vil medføre, at der til sidst ikke er noget tilbage. 

Når man på den måde bliver nødt til at lave adskillige aftaler, bliver der til sidst for lidt 

tilbage til, at det er interessant at gå videre med projektet.  

Vi har spurgt virksomhederne, hvad den typiske årsag er til, at forhandlinger om licens 

kan bryde sammen, og de fortæller, at den væsentligste grund er, at parterne ikke kan 

blive enige om prisen. Her fortæller en af virksomhederne, at de oplever, at mindre virk-

somheder har urealistiske forventninger til licensindtægter, da de ikke forstår, at deres 

bidrag kun udgør en lille del af et stort, langvarigt og dyrt projekt. En anden virksomhed 

fortæller, at det kan være svært at motivere en anden virksomhed til at give tilladelse, 

hvis man ikke tilbyder en ordentlig pris. 

Det er således klart, at der er mange årsager til, at forhandlinger kan bryde sammen, men 

det fremgår ikke af vores resultater fra interviewene, at det er på grund af høje transakti-

onsomkostninger, at forhandlinger bryder sammen. 

5.4.4 Resultater til Hypotese 4 

 

H4: I biotekindustrien benytter virksomhederne 

sig af working solutions for bl.a. at sikre sig ad-

gang til andres patenter. 

 

For at danne os et billede af, hvordan virksomhederne oplever, at markedet fungerer, har 

vi spurgt virksomhederne om der, inden for biotekbranchen, er segmenter, som oplever 

større problemer med blokerende patenter end andre. Desuden spurgte vi, hvorvidt virk-

somhederne møder hindringer i udviklingsprocessen, og hvorledes disse evt. overkom-

mes. Resultaterne af disse spørgsmål skal benyttes til at vurdere Hypotese 4. 

Det er forskelligt, hvordan de adspurgte virksomheder oplever, at markedet fungerer. Tre 

af de interviewede virksomheder giver udtryk for, at markedet fungerer ved, at det er 

muligt at aftale sig ud af en problematisk situation. En af virksomhederne siger: ”... der er 

ikke problemer med at handle på markedet, fordi det er en branche, hvor der er mange pen-

ge at tjene på nye lægemidler, og der derfor er incitament til at handle på markedet for både 

den virksomhed, der udvikler, men også for den der har patentet.” Derfor mener denne 

virksomhed, at man altid finder en løsning. Virksomheden er en af de mindre virksomhe-

der, som vi har interviewet, og den er afhængig af at indgå aftaler med andre. Den fortæl-
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ler, at de som oftest ikke har problemer med at indgå samarbejde med patenthavere, da 

disse har interesse i at samarbejde, eftersom de kan tjene penge på det. Men skulle der 

opstå hindringer, forsøger de at aftale sig frem til en krydslicens, hvor begge kan udvikle 

på hver deres produkt. I tilfælde hvor virksomheden finder noget virkelig interessant, er 

de derfor ligeglade med, hvordan patentsituationen ser ud, fordi de har erfaringer med, at 

man som oftest vil kunne lave en fælles løsning med alle dem, der har patenter indenfor 

området. De to andre virksomheder giver ligeledes udtryk for at markedet efter deres 

overbevisning fungerer efter hensigten, eftersom deres oplevelse er, at det er muligt at 

handle med hinanden uden væsentlige problemer. 

En fjerde virksomhed fortæller, at de benytter deres patenter til at sælge til andre for på 

den måde at generere indtægter og til at indgå krydslicensaftaler. Men virksomheden 

fortæller også, at den oplever, at det er af stor betydning, hvem den anden part er i for-

hold til, om det er muligt at indgå en aftale. Hvis det er en stor konkurrent, der ikke øn-

sker at give licens, medfører det en blokering i forhold til at udvikle produktet. I sådan 

situation risikerer virksomheden at licensforhandlinger ikke fungerer som en working 

solution. 

En af de store virksomheder fortæller, at en anden mulighed, som de benytter sig af, hvis 

de oplever, at et patent blokerer, er at forsøge at designe sig uden om patentet. Ligeledes 

beskriver en af de mellemstore virksomheder, at et blokerende patent ikke medfører, at 

de holder sig fra det, men de undersøger, hvorvidt patentet er gyldigt, og om der er veje, 

som de kan komme uden om patentet på. Et patent opfattes derfor ikke per se som bloke-

rende, da virksomhederne kan se muligheder i at opfinde rundt om det. 

En yderligere working solution som virksomhederne kan benytte sig af er at flytte deres 

forskningsaktiviteter offshore. En enkelt af virksomhederne nævner, at de kender til til-

fælde, hvor virksomheder flytter deres forskningsaktiviteter til lande, hvor der ikke er 

patentbeskyttelse, fordi de var blokeret af et patent der, hvor de normalt var etableret. 

Når forskningen ikke længere er patentkrænkende, flyttes forskningen tilbage og fortsæt-

ter der. Virksomheden fremhæver især forskellen på patentsystemet i USA og Europa, 

som baggrunden for dette, da det ofte kan være nemmere at forske og udvikle i Europa 

frem for USA på grund af, at der typisk er flere ting, der er patenteret i USA end i Europa.  

Der er også andre måder at overkomme blokerende patenter på. En af virksomhederne 

fortæller, at de samarbejder med andre biotekvirksomheder ved at samle deres teknolo-

gier og dermed bringe et nyt produkt på markedet. Derudover har en af virksomhederne 

kendskab til en situation, hvor en virksomhed har opkøbt et patent, som delvist skyggede 

for et udviklingsprojekt.   

Det er også en løsning at indgive indsigelse over for andres patenter, og en af virksomhe-

derne benytter sig af at indgive indsigelser overfor patenter, som de ikke mener, burde 

have været udstedt, så de eventuelt kan få patentet begrænset således, at det ikke længere 

generer virksomheden.En af virksomhederne nævner, at hvis de mener, at andres paten-

ter ikke er gyldige, går de i gang med projektet og angriber de andres rettigheder igennem 

en indsigelse eller eventuelt en retssag. Der var ingen af de adspurgte virksomheder i 

vores undersøgelse, som gav udtryk for, at de benyttede sig af at krænke andres patenter 
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som svar på vores spørgsmål om, hvordan de løser problemer med andre patenter, der 

kan stå i vejen for den videre udvikling.  

5.5 Diskussion af resultater 

5.5.1 Diskussion af Hypotese 1 

Første hypotese hævder, at virksomhederne udtager patenter af strategiske årsager, hvil-

ket medfører en stigning i patenter i forhold til, hvis der blot blev udtaget patenter med 

det ene formål at beskytte opfindelserne. Stigningen i patenter, som følge af strategisk 

udtagning, gør det sværere at indhente licenser fra andre rettighedshavere. 

Alle de interviewede virksomheder oplyste, at den alt overvejende grund til at udtage 

patenter er for at beskytte deres projekter og produkter. Men de oplyste også alle, at de i 

større eller mindre omfang udtager patenter af strategiske årsager, dvs. med et andet 

formål end at beskytte deres egentlige opfindelse.  

En enkelt af de virksomheder, som vi interviewede, indrømmede, at de bevidst udtog pa-

tenter for at blokere for en konkurrerende anvendelse end den anvendelse, som de havde 

tiltænkt. Spørgsmålet er, om denne virksomhed er et enkeltstående tilfælde, eller om der 

er andre grunde til, at kun denne ene virksomhed udtaler sig om det. En af årsagerne kan 

være, at virksomheden har misforstået vores spørgsmål i den forstand, at patenter per se 

er blokerende, og det er formålet med dem, og virksomheden derfor har lagt en anden 

mening i spørgsmålet. En anden mulighed kan være, at fordi virksomheden var tæt på at 

ophøre, havde de ikke noget at tabe ved at fortælle os det. Sidste mulighed er, at de andre 

virksomheder simpelthen ikke turde indrømme, at de benytter sig af patenter til bevist at 

blokere for andre, da dette ikke er formålet med patentsystemet.  

Det er vores vurdering, at virksomhederne udtager patenter af strategiske årsager, men 

det må stå hen i det uvisse, om de bevidst gør det for at blokere for konkurrenter. Virk-

somhederne udtager på denne måde flere patenter, end hvad de ville gøre, hvis de blot 

skulle sikre sig eneretten over opfindelsen. Dette medfører, at der er flere patenter på 

markedet, som hver især bidrager til at gøre det sværere at navigate through the patent 

thicket. Når der udtages flere patenter, er sandsynligheden større for, at man som virk-

somhed skal have adgang til adskillige patenter.  

Vi anser dermed Hypotese 1 for at være opfyldt, da vores resultater viser, at virksomhe-

derne udtager patenter af strategiske årsager og ikke kun for at beskytte deres opfindel-

ser. Dette må alt andet lige medføre, at der udtages flere patenter, som hver især kan vir-

ke blokerende for andre virksomheder. 

5.5.2 Diskussion af Hypotese 2 

Anden hypoteses påstand er, at når der eksisterer flere patenter, som blokerer, må bio-

tekvirksomheder stoppe udviklingen af deres produkter. 

Alle de interviewede virksomheder beretter om, at de nøje undersøger markedet, inden 

de beslutter, om de ønsker at sætte et givent projekt i gang. Såfremt de i den forberedende 

undersøgelse af et projekt støder på andres patenter, som blokerer, giver alle virksomhe-

derne udtryk for, at de enten opgiver projektet eller ændrer på det, således at det ikke 
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konflikter med andres patenter. Men ingen af de interviewede har oplevet at måtte stoppe 

et projekt, som allerede er sat i gang.  

Ud fra ovenstående fremgår det, at der inden for biotekindustrien er problemer med pa-

tenter, som blokerer for udviklingen. Problemerne opstår dog som oftest i den fase, hvor 

man undersøger, hvorvidt det er muligt at sætte projektet i gang, eller om der er for man-

ge blokerende patenter, som gør det uinteressant at fortsætte projektet. 

Vi er opmærksomme på, at de interviewede virksomheder kan have fortolket vores 

spørgsmål vedrørende blokerende patenter på forskellige måder. En virksomhed giver i 

starten af interviewet udtryk for, at de overhovedet ikke har problemer med blokerende 

patenter, og at patenters formål i øvrigt er at være blokerende. Men senere i interviewet 

kommer det alligevel frem, at de ikke sætter projekter i gang, hvis der er for mange paten-

ter, som blokerer for deres idé. Dette viser, at virksomhederne som udgangspunkt ikke 

ser store problemer i, at projekter ikke startes, men det giver os alligevel en indikation af, 

at der er mange patenter på markedet, som hindrer nogle af de projekter, som virksom-

hederne har på tegnebrættet. 

Der kan være forhold, som er medvirkende til, at virksomhederne ikke klart tilkendegiver, 

at de kender til projekter, som opgives i udviklingsprocessen. Måske ønsker virksomhe-

derne ikke at oplyse, at et af deres projekter er blevet henlagt. Dette kan f.eks. skyldes, at 

de ikke ønsker, at omverdenen, herunder investorer, skal opdage, at et projekt, som der 

allerede er brugt omkostninger på, opgives. Derudover er det også vores indtryk, at virk-

somhederne ikke oplever blokerende patenter som et problem, men mere som en selvføl-

ge og nødvendig konsekvens af patentsystemet. 

Vores resultater viser derfor, at der er projekter, som ikke startes op, da det kan være for 

kompliceret og omkostningsfuldt, hvis man skal indhente tilladelse fra mange rettigheds-

havere. Dette må nødvendigvis medføre, at der er bioteknologiske produkter, som ikke 

kommer på markedet. Flere af virksomhederne oplyser netop, at såfremt de i udviklingen 

af et nyt produkt behøver adgang til adskillige patenterede opfindelser, som de ved, kan 

være komplicerede eller vanskelige at få adgang til, starter de ikke projektet op. Virksom-

hederne oplever derfor, at der kan være for mange blokerende patenter til, at projektet 

ikke er attraktivt at gennemføre. Vi anser derfor Hypotese 2 for at være opfyldt. 

5.5.3 Diskussion af Hypotese 3 

Den tredje hypotese, som vi har opstillet, påstår, at der kan ske sammenbrud i forhandlin-

gerne, når en virksomhed skal have adgang til flere patenter, der er ejet af flere forskellige 

rettighedshavere. Sammenbrudene kan skyldes høje transaktionsomkostninger eller he-

terogene interesser.  

Vores resultater fra interviewene med de fem biotekvirksomheder viser, at patentlicenser 

er en vigtig del af forretningsmodellen, og at de ofte indgår i licensforhandlinger – dog lige 

med undtagelse af en enkelt virksomhed, som oplyste, at den er uafhængig af licenser fra 

andre. De fire virksomheder, som ofte indgår i forhandlinger, gav os det indtryk, at det 

ikke er sjældent, at der sker forhandlingssammenbrud. 
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Resultaterne viser, at det største problem i forhandlingerne er, at parterne har forskellige 

interesser, som blandt andet kommer til udtryk ved, at parterne har urealistiske forvent-

ninger til, hvad de vil have ud af aftalen, og hvad betalingen for licensen skal være. Rettig-

hedshaveren kan have en tendens til at overvurdere værdien af sin opfindelse, mens li-

censtageren kan undervurdere denne. Virksomhederne oplyste, at det kan være svært at 

nå til enighed, hvorfor forhandlingerne af og til må afbrydes. Virksomhederne gav ligele-

des udtryk for, at deres forskellige interesser især viser sig, når forhandlingsstyrken er 

skæv. De små virksomheder oplever ofte, at de større virksomheder har urimelige høje 

krav om betalinger, hvorimod de store virksomheder finder, at de små virksomheder er 

urealistiske i deres forventninger til aftalen. Man kan dog argumentere for, at ovenståen-

de blot er et udtryk for almindelig ”købmandsskab”, som også en af de interviewede virk-

somheder nævnte. Virksomheden var af den overbevisning, at parterne altid finder en 

løsning, når der er en samlet gevinst at hente, og hvis man ikke kan nå til enighed, så af-

bryder man forhandlingerne, som i enhver anden forhandling. 

Resultaterne har ikke efterladt os noget udpræget indtryk af, at sammenbrud i forhand-

linger sker som følge af transaktionsomkostninger. Alle virksomhederne oplyste, at de på 

forhånd estimerer, hvor mange omkostninger de skal bruge på at indhente de nødvendige 

licenser, før de beslutter sig for at indgå forhandlinger. Sammenbrud på grund af høje 

transaktionsomkostninger sker derfor ikke, når forhandlingerne er indledt, men kan ske 

inden da, såfremt omkostningerne viser sig for høje i forhold til, hvad det kan betale sig 

for at gennemføre projektet. En enkelt af virksomhederne fortalte imidlertid, at de har 

prøvet at blive overraskede over den royalty stacking, som kan opstå i forbindelse med 

forhandlingerne, hvilket medførte, at forhandlingerne blev afbrudt. Dette eksempel var 

dog enestående og kan derfor ikke anses som værende et generelt problem. 

Vores vurdering er, at der især indenfor biotekindustrien skal indhentes mange licenser, 

som gør risikoen for forhandlingssammenbrud større, og at virksomhederne til en vis 

grad oplever det som et problem især på grund af heterogene interesser. Vi har ikke klare 

resultater på, at forhandlinger bryder sammen, når der skal indhentes flere patentlicenser 

og kan derfor ikke anse Hypotese 3 som opfyldt. Men resultaterne viser, at der inden for 

biotekindustrien er mange trin i processen, og det er klart, at såfremt virksomhederne 

skal indhente mange licenser, kan det medføre problemer i forhandlingerne, men dette 

resulterer ikke nødvendigvis i sammenbrud. 

5.5.4 Diskussion af Hypotese 4 

Den sidste hypotese, som vi har opstillet, påstår, at biotekindustrien benytter sig af wor-

king solutions for at sikre sig adgang til andres blokerende patenter.  

Ud fra resultaterne i afsnit 5.4.4 fremgår det, at virksomhederne i et vist omfang benytter 

sig af working solutions for at komme uden om andres blokerende patenter. Virksomhe-

derne benytter sig især af at handle på markedet, hvilket de fleste af de interviewede 

virksomheder ikke oplever som et stort problem, men der var dog et enkelt tilfælde, hvor 

en virksomhed oplevede, at det kunne være svært at indgå aftaler med især store konkur-

renter. Det at handle på markedet og indgå aftaler er derfor en udbredt working solution, 

som virksomhederne i høj grad benytter sig af. 



5– Anticommons i biotek                                                    Kandidatafhandling 2009 

 

Side 42 af 83 
 

Desuden forsøger flere af virksomhederne at opfinde udenom andres patenter, og selvom 

dette kan vise sig at medføre dobbelt forskning og dermed spild af ressourcer, behøver 

det ikke nødvendigvis at være en uhensigtsmæssig working solution, hvis opfindelsen 

tilfører ny viden eller kan lede til andre opdagelser. 

Kun en af virksomhederne kender til et tilfælde, hvor en virksomhed har flyttet sine akti-

viteter offshore for at omgå patentbeskyttelsen, og det virker derfor ikke til, at det er en 

løsning, som virksomhederne ofte benytter sig af. Det er desuden ikke en holdbar politik, 

at patentsystemet giver virksomhederne incitament til at flytte rundt mellem forskellige 

patentlovsregimer for at undgå andres patentbeskyttelse.  

At fremsætte indsigelser mod andres patenter kan være en praktisk løsning for at sikre, at 

andres patenter ikke bliver for brede. Flere af virksomhederne benytter sig også af denne 

mulighed, som må anses for at være en hensigtsmæssig løsning, selvom det kan være me-

get ressourcekrævende at skulle overvåge andres patenter. Dette sikrer en vis balance, 

således at der ikke bliver udstedt patenter, der enten ikke er gyldige, eller som har fået en 

for bred beskyttelse. 

Som det fremgår af resultaterne, har ingen af de interviewede virksomheder oplyst, at de 

har krænket andres patenter for at komme uden om dem, og det er derfor ikke muligt at 

konkludere, om dette er en løsning, som virksomhederne benytter sig af. Bevidst kræn-

kelse af et blokerende patent er en uhensigtsmæssig working solution, da det undermine-

rer patentsystemets formål. En løsning som leder virksomhederne til at bryde loven, må 

anses for at være uholdbar. 

Hypotese 4 må anses for at være opfyldt, da virksomhederne i høj grad benytter sig af 

forskellige working solutions til at sikre sig adgang til andres patenter. Dog skal det i den 

forbindelse bemærkes, at der er forskel på, hvor hensigtsmæssige de forskellige working 

solutions er, samt at det ikke er i alle tilfælde, at de omtalte working solutions er effektive 

til at sikre adgang til andres patenter. 

5.6 Forventninger kontra resultater 

I det følgende vil vi kort redegøre for, hvordan vores resultater afviger eller stemmer 

overens med de forventninger, som vi opstillede i afsnit 5.2 på baggrund af litteraturen. 

Vi forventede, at virksomhederne blev hindret i at udvikle nye produkter, fordi der eksi-

sterede mange patenter, og denne forventning stemmer overens med vores resultater. 

Resultaterne viste, at virksomhederne grundigt undersøger patentsituationen, inden de 

går videre med at udvikle deres ide. Oplever virksomhederne, at der er for mange paten-

ter som blokerer, og som de nødvendigvis må have adgang til for at udvikle opfindelsen, 

opgiver de idéen, hvis de kan se, at den bliver for kompliceret og omkostningsfuld at fuld-

føre. 

Vi havde ligeledes en forventning om, at virksomhederne bliver hindret i at udvikle nye 

produkter på grund af betydelige forhandlingsproblemer, hvor forhandlingerne bryder 

sammen som følge af høje transaktionsomkostninger og heterogene interesser, når der 

skal indhentes licenser fra flere rettighedshavere. I overensstemmelse med forventnin-

gerne, oplevede virksomhederne forhandlingsproblemer, men det var ikke på grund af for 
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høje transaktionsomkostninger, men derimod på grund af, virksomhedernes forskellige 

interesser i, hvad de ville have ud af aftalen. Resultaterne gav intet billede af, om forhand-

lingssammenbrud pga. heterogene interesser kun sker, når der skal indhentes licenser fra 

mange rettighedshavere, eller om det er et generelt problem i forhandlingssituationer. 

Resultaterne stemmer derfor ikke fuldstændig overens med vores forventninger. 

Vores resultater viste, at virksomhederne i høj grad benytter sig af working solutions for 

at komme uden om blokerende patenter, og dette stemmer også overens med de forvent-

ninger, som vi havde. 

5.7 Konklusion 

Vi har med analysen forsøgt at klarlægge, hvorvidt der er indikationer på, at der eksiste-

rer anticommons i den danske biotekindustri, og om innovationen hæmmes som følge af 

dette. For at kunne afgøre dette, har vi opstillet tre betingelser. Første betingelse samt 

enten anden eller tredje betingelse skal være opfyldt, før vi kan konkludere, at der er in-

dikationer på anticommons. Vi derfor vil i det følgende konkludere, hvorvidt betingelser-

ne er opfyldt og dermed, hvorvidt der er indikationer på anticommons i dansk biotekin-

dustri. 

For at konkludere at der er indikationer på anticommons, er det nødvendigt, at der er 

flere patenter, som blokerer for udviklingen af et nyt produkt, da et enkelt patent ikke 

skaber anticommons. Derudover skal der enten være potentielle udviklingsprocesser, 

som ikke påbegyndes eller som bremse eller forhandlingssammenbrud, som medfører, at 

potentielle eller eksisterende projekter opgives. 

For at kunne konkludere om betingelserne er opfyldt eller ej, opstillede vi fire hypoteser 

til en analyse og diskussion af, hvorvidt det kan vurderes, at betingelserne er opfyldt. 

Under Hypotese 1 undersøgte vi, om virksomhederne udtager patenter af andre årsager 

end blot for at beskytte deres opfindelser. Vores resultater viste, at hypotesen er opfyldt, 

da virksomhederne udtager patenter af strategiske grunde, f.eks. som forhandlingspara-

meter. Dette medfører, at der sker en stigning i patenter i forhold til, hvis de kun udtog de 

patenter, som var nødvendige for at beskytte deres opfindelser. 

For at undersøge, hvorvidt Hypotese 2 er opfyldt, undersøgte vi, hvorvidt vores inter-

viewede biotekvirksomheder oplever, at måtte stoppe udviklingen af et produkt på grund 

af andres patenter, som blokerer for udviklingen. Vores resultater fastslog, at der er man-

ge trin i udviklingsprocessen inden for biotekbranchen, og at virksomhederne ofte har 

behov for at indhente flere licenser til udviklingen af deres projekt. Desuden viste resulta-

terne, at ingen af de adspurgte virksomheder har oplevet at måtte bremse en udviklings-

proces, som var sat i gang, på grund af blokerende patenter. Resultaterne bekræftede dog, 

at der er potentielle udviklingsprocesser, som ikke sættes i gang, hvis de i den undersø-

gende fase kan konstatere, at der er for mange patenter, som blokerer for udviklingen. I 

sådanne tilfælde ønsker virksomhederne ikke at gå videre med projekterne, da de på for-

hånd har estimeret, at det bliver for kompliceret og omkostningsfuldt at skulle opnå ad-

gang til de mange blokerende patenter. Hypotese 2 er således opfyldt. 
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Vi opstillede Hypotese 3 for at undersøge, hvorvidt der opstår sammenbrud i forhandlin-

ger, når virksomhederne skal indhente licenser fra mange rettighedshavere. Vores resul-

tater viser, at virksomhederne ikke umiddelbart oplever transaktionsomkostninger som 

et problem, der er afgørende for, at forhandlinger bryder sammen. Virksomhederne ople-

vede dog, at forhandlinger kunne bryde sammen som følge af heterogene interesser. Re-

sultaterne bekræftede dog ikke Hypotese 3 om, at forhandlinger bryder sammen, når der 

skal indhentes mange licenser fra mange rettighedshavere. En enkelt af virksomhederne 

oplyser imidlertid, at have oplevet problemer i forhandlinger, når der skal indgås licensaf-

taler med mange rettighedshavere, men eftersom vores kriterium for at hypoteserne kan 

anses for opfyldt, er at mere end en enkelt virksomhed skal have oplevet det, kan Hypote-

se 3 ikke opfyldes. 

Ved hjælp af Hypotese 4 undersøgte vi, hvorvidt virksomhederne benytter sig af working 

solutions for at sikre sig adgang til andres patenter. Vi ønskede med denne hypotese at 

undersøge, om virksomhederne selv bliver nødt til at finde løsninger for at få adgang til 

patenterne eller for at komme uden om dem. Ud fra vores resultater kunne vi konkludere, 

at hypotesen er opfyldt, da virksomhederne i høj grad benytter sig af working solutions 

såsom at forhandle om licenser og forsøge at opfinde uden om andres patenter.  

På baggrund af hypoteserne, anser vi første betingelse for at være opfyldt, da vores resul-

tater har vist, at der inden for biotekindustrien er et behov for at opnå licenser fra flere 

rettighedshavere, som har patenter, som blokerer for udviklingen.  

Vi mener ligeledes, at anden betingelse er opfyldt, da resultaterne fra Hypotese 2 fastslog, 

at der er projekter, som virksomhederne ikke starter op, da de kan se, at det bliver for 

kompliceret og omkostningsfuldt på grund af andres blokerende patenter. 

Vi kan dog ikke konkludere, at tredje betingelse er opfyldt, da ingen af vores resultater 

fastslår, at der sker forhandlingssammenbrud, hvor nye eller eksisterende projekter må 

opgives på grund af, at virksomhederne skal indhente mange licenser fra flere rettigheds-

havere. Virksomhederne oplever, at der sker forhandlingssammenbrud pga. forskellige 

interesser, men dette sker ikke nødvendigvis som følge af, at de skal indhente mange li-

censer.  

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der er indikationer på, at der eksisterer 

anticommons i den danske biotekindustri. Indikationerne kommer til udtryk ved, at der 

eksisterer flere patenter, som blokerer for udviklingen af nye produkter, hvilket betyder 

at innovationen hæmmes ved, at der er biotekprojekter, som ikke påbegyndes. 
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6 – Vederlagsbaserede løsninger 
I kapitel 6 diskuterer vi eneret kontra vederlagsret, og om tvangslicens 

er et effektivt middel mod anticommons. Vi analyserer og diskuterer 

endvidere eksisterende vederlagsbaserede ordninger. Kapitlet afsluttes 

med et forslag til, hvordan man, ved en kombination af de eksisterende 

ordninger, kan udforme en ordning, som sikrer adgang til andres paten-

ter, og dermed løser det anticommons problem, som litteraturen fore-

skriver. 

6.1  Introduktion 

Vi mener, at det er relevant at undersøge, hvordan man kan 

forebygge anticommons, eftersom det ifølge litteraturen er et 

potentielt problem, der vil kunne opstå i fremtiden. For at un-

dersøge ovenstående vil vi i indeværende kapitel diskutere, 

hvilke muligheder der er for at lette adgangen til andre patenter. Vi vil blandt andet ind-

drage teorien om vederlagsret og ordningerne: Patent pools, clearing houses, IP Market-

place og Licence of Right. Ud fra dette, ønsker vi udforme et juridisk løsningsforslag, som 

vil kunne afhjælpe et anticommons problem. 

6.2 Eneretten - patentsystemet 

Før vi behandler problemstillingen er det nødvendigt at fastslå, hvad et patent indebærer, 

samt hvordan patentsystemet fungerer. For at kunne diskutere løsninger er det en forud-

sætning, at patenterne er gyldige. 

Et patent er en eneret, der gives for opfindelser, som udnyttes i erhvervsøjemed. Samtidig 

er det en forbudsret, dvs. rettighedshaveren har ret til at forbyde andre kommercielt at 

udnytte det, man selv har rettighederne til. Eneretten, som løber i 20 år fra ansøgningsda-

toen, jf. patentloven § 40, indebærer, at andre ikke uden samtykke må udnytte produktet, 

fremgangsmåden eller bringe produktet i omsætning, jf. patentloven § 3.  

Et patent er en national ret, som kun dækker de steder, hvor man har ansøgt og betalt for 

det. Det betyder, at man som udgangspunkt må indlevere en patentansøgning i hvert en-

kelt land, hvori beskyttelsen ønskes.  

Danmark har tiltrådt Den Europæiske Patentkonvention (EPC) fra 1973 og er dermed 

medlem af European Patent Office (EPO), som er en regional patentmyndighed i Europa. 

EPC samordner forskellige landes patentlovgivninger og gør det dermed lettere at ansøge 

om patenter i andre lande end Danmark samt giver mulighed for en samlet patentudste-

delse i konventionslandene. Patentets retsvirkninger er dog stadig underlagt de nationale 

lovgivninger.102 

Patent Cooperation Treaty (PCT) er en patentsamarbejdstraktat, der bl.a. er oprettet for 

at lette adgangen til at opnå patent i mange lande, og som omfatter ca. 100 lande, herun-

                                                             
102 Schovsbo & Rosenmeier (2008), p. 47 
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der også Danmark.103 Dette samarbejde gør det muligt at indlevere en ansøgning til den 

danske Patent- og Varemærkestyrelse med angivelse af, hvilke af de lande, der er tilsluttet 

PCT, patentet ønskes udtaget i. PCT regulerer dog kun patentansøgningsproceduren, hvil-

ket betyder, at hvorvidt patentet skal udstedes samt evt. retsvirkninger, afgøres af patent-

lovgivningen i hvert af de tiltrådte lande.104  

Et patent udstedes som nævnt på grundlag af en ansøgning, men for at en opfindelse kan 

patenteres, skal det være en løsning på et teknisk problem, og i ansøgningen skal der væ-

re en grundig beskrivelse af, hvad der er særligt ved denne løsning.105 Ifølge patentloven § 

2, stk. 1 udstedes et patent kun, såfremt opfindelsen er ny og har opfindelseshøjde. Der 

foreligger ligeledes et objektivt globalt nyhedskrav, jf. patentloven § 2, stk. 1, hvor et pa-

tent kun udstedes på opfindelser, der er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentan-

søgningens indleveringsdag. I henhold til patentloven § 2, stk. 2 anses ”… alt, hvad der er 

blevet almindelig tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udnyttelse eller på anden måde” for 

kendt.  

I 1998 blev Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/44 om retlig beskyttelse af bio-

teknologiske opfindelser vedtaget. Det blev hermed slået fast, at ”Opfindelser kan være 

patenterbare, også selvom de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk 

materiale, eller vedrører en fremgangsmåde til fremstilling, bearbejdning eller anvendelse af 

biologisk materiale.” som implementeret i den danske patentlovs § 1, stk. 6. 

Det er af væsentlig betydning, at der er bred adgang til patentering indenfor bioteknologi, 

da det må antages at accelerere udviklingen, da der herved skabes et økonomisk incita-

ment for erhvervsmæssig forskning og udvikling.106 

6.2.1 Bekymringer ved eneretten 

Patentsystemet er således en nødvendighed for at sikre, at biotekvirksomhederne har 

mulighed for at tage patent på opfindelser, således at de får en eneret, så de kan beskytte 

deres produkter. Men der er også andre konsekvenser ved systemet. Den umiddelbare og 

mest udtalte bekymring ved enerettigheder er risikoen for, at patenthaveren udnytter 

eneretten til at blokere for udnyttelsen af den beskyttede opfindelse på en sådan måde, at 

opfindelsen slet ikke bringes på markedet.107 Som vi også har beskrevet tidligere kan det-

te være en reel bekymring, da vores undersøgelse viser, at patenter inden for biotekindu-

strien kan virke blokerende. 

Endvidere er der en bekymring for, at beskyttelse i form af enerettigheder giver inoptima-

le tilstande, idet patenthaveren efter omstændighederne kan opnå en urimelig stærk be-

skyttelse mod konkurrence, eller enerettighederne kan lægge urimelige begrænsninger 

på den teknologiske eller kommercielle udvikling.108 

                                                             
103 Schovsbo & Rosenmeier (2008), p. 45 
104 Ibid. p. 209 
105 Patent- og Varemærkestyrelsen, website: www.dkpto.dk 
106 Schovsbo & Rosenmeier (2008), p. 254 
107 Riis (2005a), p. 180 
108 Ibid. p. 180 
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Derfor finder vi det relevant at undersøge, hvilke andre muligheder man kan indføre i 

patentsystemet for at sikre, at eneretten ikke bliver udnyttet på en uhensigtsmåde. 

6.3 Eneret kontra vederlagsret  

En eneret er kendetegnet ved, at en rettighed109 er beskyttet af en ejendomsret110 i det 

omfang at en person, der ønsker at fjerne rettigheden fra sin ejer, må købe dem fra ham i 

en frivillig transaktion, hvor værdien af rettigheden bliver godkendt af sælgeren. Denne 

form for rettighed giver anledning til mindst mulig statsintervention: Den lader hver af 

parterne afgøre, hvor meget rettigheden er værd for dem, og giver sælgere en vetoret, 

hvis køberen ikke tilbyder nok.111  

Ved en vederlagsret112 har indehaveren krav på et vederlag ved andres udnyttelse af hans 

ret, men han kan ikke nedlægge forbud mod udnyttelsen. En rettighed er beskyttet af en 

vederlagsret, når enhver kan udnytte den beskyttede rettighed, hvis han er villig til at 

betale et objektivt fast beløb for det.113 Dette beløb kan være det, som man tror, den origi-

nale indehaver ville have solgt rettigheden for.  

En vederlagsret er en svagere beskyttelse end en ejendomsret men kræver til gengæld en 

større grad af statsintervention, da reglen ikke blot skal håndhæves, men andres udnyt-

telse af den beskyttede rettighed skal tillige værdiansættes af et upartisk organ, der mest 

hensigtsmæssigt vil være et statsorgan, frem for at værdien sættes af parterne selv.114 

Calabresi & Melamed drager den konklusion, at det afhænger af, om der er høje transakti-

onsomkostninger eller ej, hvorvidt den bedste løsning vil være en vederlagsret eller en 

ejendomsret. Hvis der således er høje transaktionsomkostninger, vil en vederlagsret være 

den bedste løsning, men hvis transaktionsomkostningerne er lave, vil en ejendomsret 

være den bedste løsning. I forhold til at anticommons kan opstå, når der er høje transak-

tionsomkostninger, vil det være nærliggende at analysere, hvorvidt en vederlagsret kunne 

være en løsning på et anticommons problem i biotekindustrien. 

6.3.1 Tvangslicens 

Patentsystemet er bygget op omkring ejendomsrettigheder, men der er også indbygget en 

form for vederlagsret i systemet i form af reglerne om tvangslicens, jf. patentloven §§ 48-

50. 

En tvangslicens indebærer, at domstolen giver en anden tilladelse til at udnytte en opfin-

delse uden patenthaverens samtykke. Rettighedshaveren kan ikke forbyde udnyttelsen, 

men får et vist vederlag for det. Retsvirkningerne af tvangslicensen er, at den der får li-

censen må herefter udnytte den patenterede opfindelse på de vilkår, der er blevet fastsat 

af domstolen, jf. patentloven § 50. Patenthaveren skal tolerere udnyttelsen af hans opfin-

                                                             
109 Calabresi & Melamed (1972) anvender betegnelsen entitlement. 
110 Calabresi & Melamed (1972) anvender betegnelsen property rule. 
111 Ibid. p. 1092 
112 Calabresi & Melamed (1972) anvender betegnelsen liability rule. 
113 Ibid. p. 1092 
114 Ibid. p. 1092 
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delse, da den offentlige interesse i at give bred adgang til opfindelsen anses for mere vig-

tig end patenthaverens private interesse i selv at kunne udnytte sin opfindelse.115  

Som en betingelse for at få tvangslicens, skal den, der får en tvangslicens meddelt, være i 

stand til at udnytte opfindelsen på rimelig og forsvarlig måde og i overensstemmelse med 

licensen. Det er yderligere en betingelse, at tvangslicensansøgeren skal have forsøgt at 

opnå en licens på almindelige og rimelig vilkår, jf. patentloven § 49, stk. 1. 

Tvangslicensordninger kan være med til at forhindre misbrug eller grov udnyttelse af 

eneretten. Den kan anvendes mod patentundertrykkelse, hvilket vil sige, når der udtages 

patent, men opfindelsen ikke udnyttes. Patentundertrykkelse er et samfundsskadeligt 

fænomen, hvor man søger at bremse den tekniske udvikling, men man har dog ingen klare 

eksempler på det i praksis.116 

I praksis er der kun få retssager om tvangslicens, da det er for besværligt og tager for lang 

tid. Reglerne om tvangslicens kan dog være med til at få parterne til at indgå frivillige li-

censaftaler, da tvangslicens kan virke som en trussel under forhandlingerne. Reglerne kan 

dermed føre til, at der bliver indgået nogle licensaftaler, som ellers ikke ville være blevet 

indgået.117 

Det væsentligste argument mod tvangslicenser er, at de svækker immaterialrettens inci-

tamentseffekter, da tvangslicens alt andet lige reducerer incitamenterne til at skabe nye 

frembringelser.118 Hvis tvangslicens blev brugt ofte, ville en virksomhed i større grad risi-

kere, at de ikke kunne appropriere deres investeringer, hvilket medfører et mindre inci-

tament til at udvikle nye opfindelser. 

Reichman & Hasenzahl119 påpeger dog, at man ikke nødvendigvis skal antage, at en 

tvangslicens automatisk afskrækker investering i forskning og udvikling. De henviser til et 

studie i USA, der behandler tvangslicens som et værktøj mod konkurrencebegrænsende 

adfærd og fandt ingen tegn på en negativ konsekvens for forskning og udvikling.120 En 

tvangslicens konverterer en ejendomsret til en vederlagsret, og så længe dette medfører, 

at opfinderne bliver tilstrækkelig kompenseret, behøver det ikke underminere opfinde-

rens incitament til at investere.121 Derudover kan det medføre en uventet social gevinst 

ved at tillade en bred og tidlig adgang til nye teknologier til brug for forbedringer og vide-

reudvikling.122 

Reichman & Hasenzahl nævner dermed flere fordele ved at bruge tvangslicenser, men 

påpeger også, at en tvangslicens pålægger sociale omkostninger, ved at virksomhederne 

vil tilbageholde deres investeringer i nødvendig forskning, som vil være til ulempe for 

                                                             
115 Reichman & Hasenzahl (2003), p. 10 
116 Schovsbo & Rosenmeier (2008), p. 310 
117 Teknologirådet (2005), p.35 samt Schovsbo & Rosenmeier (2008), p. 307 
118 Riis (2005), p. 110 
119 Reichman & Hasenzahl (2003) analyserer i deres artikel om tvangslicens praksis i Canada og 
USA, som kan være anderledes en den europæiske. Generelt er vi opmærksomme på, at der kan 
være forskel på patentsystemerne i hhv. USA og Europa, og at vi skal tage højde for dette. 
120 Ibid. p. 24  
121 Ibid. p. 24 
122 Ibid. p. 24 
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samfundet.123 Derfor betyder det ikke, at man, blot fordi man kan, skal give tvangslicens 

uden at man først tager hensyn til de sociale omkostninger, der kan veje tungere, end de 

fordele det kan medføre.124 Desuden er der den ulempe, at et sagsanlæg kan trække ud, 

hvilket favoriserer de økonomiske aktører, som har ressourcerne til at have råd til de 

omkostninger, et sådan sagsanlæg medfører.125 

Spørgsmålet er, om tvangslicens er en fyldestgørende løsning i forhold til anticommons 

problematikken. Hilty & Geiger påstår, at tvangslicens næsten er irrelevant i praksis,126 

hvorfor det ikke er et tilstrækkeligt instrument til at sikre adgang til andres patenter. De 

foreslår i stedet: “A possibility might be that, instead of expressly requesting permission, a 

patentholder would only have the right to request equitable remuneration if his invention 

were used by the creator of an earlier advancement.”127  

Vi mener også, at der er behov for at tænke i alternative baner, for at sikre en lettere 

tilgængelig adgang til andres patenter. Vi ønsker at give forslag til en løsning, som sikrer, 

at så mange som muligt kan få adgang til opfindelser, samtidig med at det foregår på en 

måde, således at de, der udnytter opfindelserne, har fået tilladelse fra den, som har skabt 

opfindelsen.128 Ved at indføre en vederlagsret sikrer man, at der er adgang til opfindelser-

ne samtidig med, at patenthaveren bliver kompenseret for brugen af opfindelsen. 

6.4 Licensordninger 

Vi vil i det følgende behandle flere typer licensordninger, hvor nogle af dem allerede eksi-

sterer, hvorefter vi vil forsøge at sammenfatte, hvilke fordele og ulemper der er ved de 

forskellige modeller. Den viden ønsker vi at bruge til at sammensætte en løsning for pa-

tenter i biotekindustrien.  

6.4.1 Patent pools 

En måde for virksomhederne at løse de problemer, som opstår, når adskillige patenthave-

re potentielt kan blokere et bestemt produkt, kan være at benytte de såkaldte patent 

pools.129 En patent pool er en aftale mellem flere patenthavere om at sammenlægge deres 

patenter i en pool, og hvor alle poolede patenter er tilgængelige for hvert medlem af poo-

len.130 Det grundlæggende økonomiske rationale bag patent pools er, at de reducerer 

transaktionsomkostningerne i forbindelse med udvekslingen af rettigheder i forhold til, 

hvis virksomhederne skal ud og indhente licenser hos hver enkelt rettighedshaver.131 

Ideen med patent pools er, at to eller flere parter aftaler at poole deres respektive tekno-

logier og licensere dem i én pakke.132 Parterne aftaler, under hvilke vilkår de i fællesskab 

licenserer deres komplementære patenter og deler indtjeningen heraf.133 Aftaler med 

                                                             
123 Reichman & Hasenzahl (2003), p. 23 
124 Ibid. p. 24-25 
125 Hilty & Geiger (2005), p. 642 
126 Ibid. p. 642 
127 Ibid. p. 642 
128 Ryberg et al. (2004), p. 27 
129 Shapiro (2000), p. 127 
130 Merges (1999), p. 129 
131 Ibid. p. 133 
132 Gaulé (2006), p. 2 
133 Shapiro (2000), p. 127 
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tredjeparter, som ønsker at licensere en pakkelicens, kan gennemføres direkte mellem 

patenthaver og licenstager eller indirekte gennem etableringen af et organ specifikt sat op 

til at administrere poolen.134 

 

Figur 3: I situation (a) hvor der ikke er en pool, er licenstagerne (L1-L4) nødt til at indgå i forhand-

linger med alle patenthaverne (P1-P4). Såfremt der eksisterer en pool (b), skal licenstagerne kun gå 

til poolen for at opnå alle rettighederne i én pakke, hvilket forenkler indhentningen af licenserne og 

giver en betydelig reduktion i transaktionsomkostningerne. (Figuren er udarbejdet med inspiration 

fra Verbeure et al.( 2006)). 

Der kan være mange omkostninger forbundet med at identificere vigtige patenter inden 

for teknologiske områder,135 men tilblivelsen af patent pools kan muligvis sænke de totale 

omkostninger ved at klarlægge patentlandskaber og reducere antallet af nødvendige 

transaktioner,136 hvilket også ses af Figur 3. Pooling ændrer også fordelingen af transakti-

onsomkostninger til gavn for licenstagerne og kan derfor bruges af patenthaverne til at 

gøre deres teknologi mere attraktiv.137 

6.4.1.1 Fordele ved patent pools 

Fordelene ved patent pools er, at de kan eliminere problemer forårsaget af blokerende 

patenter eller royalty stacking. Ved at lave en patent pool af basis patenter kan virksom-

heder nemt opnå alle de nødvendige licenser, der er brug for, for at udøve den bestemte 

teknologi, hvilket kan fremskynde hurtig udvikling af ny teknologi. Eftersom hver part i 

en patent pool vil drage fordel af de andres arbejde, vil medlemmerne af poolen fokusere 

på deres egne kernekompetencer, hvilket vil føre til hurtigere innovation.138 

En anden fordel er, at patent pools potentielt kan reducere adskillige aspekter af omkost-

ninger forbundet med licensering. For det første fordi patent pools kan reducere eller 

eliminere behovet for tvister omkring patentrettigheder, da sådanne uenigheder nemt 

kan blive undgået ved patent pools. En reduktion i patenttvister vil endvidere spare virk-

somhederne for både tid og penge. Desuden er det mere sandsynligt at små virksomhe-

der, som ikke normalt kan betale for omkostningerne ved retstvister, vil overleve og have 

                                                             
134 Verbeure et al. (2006), p. 115 
135 Gaulé (2006), p. 5 
136 Ibid. p. 11 
137 Ibid. p. 11 
138 Clark et al. (2000), p. 8 
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fremgang, hvis de kan blive fri for sagsanlæg om patentrettigheder.139 For det andet fordi 

patent pools skaber mulighed for at opnå rettigheder til en patenteret teknologi, og parter 

som er interesserede i denne kan på én gang licensere alle patenterne, som er essentielle. 

Uden en patent pool ville en virksomhed være nødt til at indhente licenser fra hver enkelt 

af de rettighedshavere, som har essentielle patenter. Dette er en proces, der koster res-

sourcer, men kan også medføre, at nogle patenthavere kræver en væsentlig højere licens-

afgift end normalt, når de ved, at værdien af alle de andre licenser, som licenstageren alle-

rede har indhentet afhænger af at opnå den sidste licens.140 I en patent pool bliver alle 

licenser indhentet på en gang, og man undgår derfor ovennævnte problem.141 

Der er endvidere den tredje fordel ved patent pools, at medlemmerne af poolen kan dele 

den risiko og de fordele, der er forbundet med teknologiprojekter og dermed skabe inci-

tament for fortsat innovation. I poolen bliver de pågældende royalties spredt mellem de 

forskellige virksomheder, som investerer i at producere en succesfuld opfindelse, hvilket 

øger sandsynligheden for at hvert medlem vil indtjene sine investeringer i udviklingen af 

dets respektive teknologier.142  

En fjerde fordel ved patent pools er den institutionelle udveksling af teknisk information, 

som ikke er dækket af patenter. En patent pool tilvejebringer en mulighed for at dele tek-

nisk information relateret til patenteret teknologi frit mellem medlemmerne og licensta-

gerne i poolen.143 

6.4.1.2 Konkurrenceretlige problemstillinger ved patent pools 

Artikel 81 i EF-traktaten indeholder et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mel-

lem virksomheder, hvilket er relevant i forhold til patent pools, da disse kan have konkur-

rencebegrænsende virkninger. EU Kommissionen gør blandt andet i Retningslinjer for 

anvendelse af EF-traktatens artikel 81 på teknologioverførselsaftaler (herefter EU Kommis-

sionens retningslinjer) opmærksom på nogle af de problemstillinger, som kan opstå, når 

virksomheder inden for samme eller relaterede områder kombinerer deres aktiver, sæt-

ter fælles afgifter eller endda taler direkte med hinanden igennem en patent pool.144  

Patent pools kan være fordelagtig for konkurrencen, idet de mindsker transaktionsom-

kostninger og sætter en øvre grænse for de kumulative royalties og dermed hindrer dob-

belte fortjenstmargener,145 men vil som udgangspunkt være konkurrencebegrænsende, 

eftersom en patent pool nødvendigvis må indebære, at de poolede teknologier sælges 

samlet, hvilket svarer til et priskartel.146  

Patent pools kan derfor både have konkurrencemæssige risici men også potentielle effek-

tivitetsgevinster. Dette afhænger i vid udstrækning af forholdet mellem teknologierne i 

poolen og teknologier uden for poolen. Der skal derfor sondres mellem komplementære 

                                                             
139 Clark et al. (2000), p. 9 
140 Ibid. p. 9 
141 Ibid. p. 9 
142 Carlson (1999), p. 381-382 
143 Clark et al. (2000), p. 10 
144 Retningslinjer for anvendelse af EF-traktatens artikel 81 på teknologioverførselsaftaler 
145 EU Kommissionens retningslinjer, pkt. 214 
146 Ibid. pkt. 213 
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og indbyrdes substituerbare teknologier samt mellem essentielle og ikke-essentielle tek-

nologier for at vurdere, hvorvidt en pool evt. er konkurrencebegrænsende eller har po-

tentielle effektivitetsgevinster.147  

Komplementære teknologier betyder, at to teknologier begge er nødvendige for at produ-

cere et givent produkt eller gennemføre den proces, som teknologierne har relation til. 

Omvendt er to teknologier indbyrdes substituerbare, såfremt den ene eller den anden 

teknologi kan benyttes til at producere et givent produkt eller gennemføre den proces, 

som teknologierne har relation til.148  

Yderligere må der fortages en sondring om, hvorvidt teknologierne kan betragtes som 

essentielle eller ikke-essentielle. Ifølge EU Kommissionens retningslinjer betragtes en 

teknologi som essentiel ”… når der ikke findes noget alternativ til den pågældende teknolo-

gi inden for og uden for puljen, og når den pågældende teknologi udgør en nødvendig del af 

pakken af teknologier beregnet til produktion af det eller de produkter eller gennemførsel af 

den eller de processer, som puljen har relation til.”149 

Hvis de poolede teknologier er komplementære og essentielle, vil en sådan pool som ud-

gangspunkt falde uden for EF-traktatens art. 81, stk. 1 EF uanset, hvordan parternes stil-

ling på markedet er.150 Indeholder poolen komplementære teknologier, vil dette medføre 

en reduktion i transaktionsomkostninger og vil endvidere kunne føre til, at de samlede 

royalties bliver lavere, eftersom parterne kan fastsætte en fælles royalty-sats for hele 

pakken i modsætning til, at parterne hver især fastsatte en sats, som ikke tog hensyn til de 

andres satser.151 

Er teknologierne derimod indbyrdes substituerbare, betragtes poolen af EU Kommissio-

nen som kollektiv bundling og som et middel til prisfastsættelse mellem konkurrenter, 

hvilket som hovedregel opfattes af Kommissionen som en overtrædelse af art. 81, stk. 1 

EF.152 Når teknologierne er indbyrdes substituerbare, betyder det samtidig, at der ikke vil 

være en reduktion af transaktionsomkostninger, eftersom teknologierne er alternativer 

til hinanden og derfor ikke begge ville blive efterspurgt af licenstagerne i det tilfælde, at 

der ikke var nogen pool.153 

Kommissionen vil i deres overordnede vurdering af, hvorvidt en patent pool er konkur-

rencebegrænsende, og dermed falde ind under art. 81 EF, bygge deres vurdering på tre 

hovedprincipper154: 

(a) jo stærkere en puljes markedsstilling er, desto større er risikoen for 

konkurrencebegrænsende virkninger. 

                                                             
147 EU Kommissionens retningslinjer, pkt. 215 
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150 Ibid. pkt. 220 
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(b) puljer, som indtager en stærk stilling på markedet, skal være åbne og ik-

ke-diskriminerende, og 

(c) puljer må ikke i unødig grad holde tredjemands teknologier uden for 

markedet eller begrænse oprettelsen af alternative puljer. 

Oprettelsen af en patent pool skal derfor nøje overvejes, så den ikke risikerer at blive op-

fattet af Kommissionen som konkurrencebegrænsende. 

6.4.1.3 Patent pools i bioteknologi 

Rationalet for oprettelsen af en patent pool inden for bioteknologi er, at man med patent 

pools vil kunne, om end ikke eliminere anticommons problemet, så i det mindste mindske 

problemet.155 Den reduktion i transaktionsomkostninger, som en patent pool kan medfø-

re, er især vigtig inden for bioteknologi, da en betydelig del af deres forsknings- og udvik-

lingsomkostninger ellers ville skulle omdirigeres til at dække transaktionsomkostninger-

ne, hvilket vil sænke fremtidig innovation.156  

Men eftersom biotekindustrien er karakteriseret ved fraværet af standarder, rejser dette 

et konkurrenceretligt problem, da essentielle patenter ikke kan defineres som dem, der er 

nødvendige for at overholde standarden.157 Gaulé gør opmærksom på at:”...in many tech-

nology areas within biomedical research where patent pools would be of most interest, final 

products have yet to be developed. But when final product do not yet exist it may be ipso 

facto especially difficult to determine which patents are essential.”158 Det betyder, at bio-

teknologiske patent pools kan få svært ved at leve op til Kommissionens retningslinjer 

om, at patenterne i poolen skal være komplementære og essentielle for at falde uden for 

art. 81, stk. 1 EF, og netop af den årsag finder vi det ikke at være en løsning på anticom-

mons problematikken. 

6.4.2 Clearing houses 

En anden måde, hvorpå man kan lette adgangen til opfindelser er ved oprettelse af et 

clearing house, der er defineret som en mekanisme, hvor udbydere samt brugere af goder, 

services eller information bliver matchet.159 I litteraturen defineres der fem forskellige 

typer: Information, technology exchange, royalty collection, standardized licences og open 

source innovation clearing houses.160 

De første to modeller giver adgang til beskyttet information og teknologi, ved at give mu-

lighed for at ejere og brugere kan indgå i en forhandling med hinanden. De sidste tre typer 

er mere avancerede typer clearing houses, som har til formål at give adgang til samt at 

standardisere brugen af patenterede opfindelser. 

Et information clearing house gør det muligt på en relativ let måde at skabe en platform, 

hvor det er muligt at udveksle teknisk kendskab og information. Men det kræver også 
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159 Krattiger (2004), p. 20 
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konstant vedligeholdelse og opdatering. Denne type clearing house kan eksempelvis være 

en søgemaskine for patenter.161  

Et technology exchange clearing house indebærer en informationsservice, som oplister 

tilgængelige opfindelser eller teknologier, der giver ejere og købere mulighed for at indgå 

i en forhandling om licens. Det kan eksempelvis bestå af en internetbaseret platform, som 

sammenbringer tilbud og efterspørgsel efter opfindelser og tilbyder service dedikeret til 

at finde og lette kontakten mellem parterne. Et technology exchange clearing house vil 

generelt være billig at vedligeholde og betjene, men ulempen er, at det kan være svært at 

samle et stort nok antal af patenter til at oprette et clearing house som et brugbart værk-

tøj, der sikrer effektiv adgang til patenterede opfindelser. Denne type clearing house giver 

ikke adgang til selve den patenterede opfindelse, men giver informationer, der bruges i en 

en-til-en licensforhandling med licenshaveren.162  

Et open source innovation/ open access clearing houses giver fri adgang til information om 

opfindelser samt standardiserer den frie brug af opfindelserne og er god i situationer, 

hvor man skal dele og udveksle upatenterede opfindelser. Brugen af denne model vil nok 

være begrænset, da ejere af biotekopfindelser ofte tager patent på deres produkt, for at 

kunne appropriere deres investering.163  

Et standardized licences clearing house giver adgang til og standardiserer licenser til bru-

gen af den patenterede opfindelse. 

Det mest interessante clearing house i forhold til vores problemstilling er et royalty collec-

tion clearing house. Dette indebærer de samme funktioner som information clearing 

house, technology exchange clearing house og standardized licences clearing house. Det 

betyder, at dette clearing house indebærer adgang til brug af standardlicenser samt en 

mekanisme, der inddriver licensbetalingerne fra brugerne på vegne af patenthaveren til 

gengæld for adgangen til og brugen af opfindelserne. Patenthaverne vil herefter få en 

godtgørelse fra det pågældende clearing house. Desuden vil der være indbygget et uaf-

hængigt tvistløsningsorgan samt overvågning af de patentrettigheder, der er overført til 

det pågældende clearing house. 164 

En vigtig forudsætning for, at denne type clearing house kan være effektiv, er, at der skal 

være en løbende efterspørgsel for de patenter, der er i dette clearing house. Det kan des-

uden kun betale sig at etablere denne type clearing house, hvis mange patenthavere del-

tager, for hvis ikke clearing house repræsenterer en stor del af alle relevante patenter, er 

det ikke nødvendigvis en god og effektiv ordning.165 

Oprettelsen af et royalty collection clearing house vil være mere kompliceret end de an-

dre typer, og der vil også være nogle konkurrenceretlige aspekter, der vil skulle tages 

hensyn til, bl.a. at der skal sættes rimelige priser, og at der ikke må udvises diskrimine-

rende adfærd. 
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6.4.2.1 Styrker og svagheder ved royalty collection clearing house 

Zimmeren et al. fremhæver følgende styrker og svagheder ved et royalty collection clea-

ring house: 166 

Styrken ved et royalty collection clearing house er, at det vil simplificere licensforhand-

ling og dermed lette adgangen til og brug af de patenterede opfindelser. Et clearing house 

vil mindske afstanden mellem patenthaveren og potentielle licenstagere, samtidig med at 

det sparer parterne for tidskrævende og dyre forhandlinger, hvilket reducerer transakti-

onsomkostningerne. For patenthaveren medfører synligheden af patentrettighederne og 

strømligningen af royalty indsamlingen, at det kan give en stigning i antallet af licensafta-

ler og dermed licensindtægter. Derudover kan større opmærksomhed og respekt for in-

tellektuelle rettigheder medføre, at der er færre krænkelser, og dermed vil patenthaveren 

have færre omkostninger ved at skulle håndhæve sine rettigheder. Dette kan medføre en 

mere rimelig pris for begge parter. 

Oprettelsen af et royalty collection clearing house kan dog have konkurrencebegrænsen-

de virkninger alt afhængig af, hvilken juridisk struktur der vælges for det pågældende 

clearing house. Derudover vil patenthavere muligvis være tilbageholdende med at deltage 

frivilligt i et clearing house, eftersom patenthaverne vil skulle licensere deres patent til 

det pågældende clearing house, som derefter vil udstede sublicenser til de potentielle 

licenstagere. Patenthaveren giver dermed det pågældende clearing house lov til at udste-

de licenser til alle ansøgere, uden mulighed for at differentiere imellem dem samt at ud-

stede licenser på et non-eksklusivt grundlag. Patenthaverne kan dermed miste en del af 

den kontrol, de har med deres licenser og deres licensstrategier. 

Et royalty collection clearing house vil desuden være kompliceret og dyrt at etablere i 

sammenligning med de andre typer clearing houses, eftersom der vil skulle ansættes 

højtuddannet personale til at behandle komplekse patenter, matche licenser med de pa-

tenterede opfindelser, udvikle standardiserede licensaftaler i samarbejde med virksom-

hederne samt bruges ressourcer på overvågning og tvistløsning. 

6.4.3 Andre ordninger 

Der eksisterer offentlige ordninger, som kan hjælpe virksomhederne med handlen med 

immaterialrettigheder. To af disse er: IP Marketplace, som er et dansk tiltag fra Patent- og 

Varemærkestyrelsen og den anden er Licence of Right-ordningen. Disse vil vi i det følgen-

de redegøre for. 

6.4.3.1  IP Marketplace 

I efteråret 2007 oprettede Patent- og Varemærkestyrelsen IP Marketplace. Ideen bag 

denne markedsplads er, at Patent- og Varemærkestyrelsen kan hjælpe virksomheder med 

at finde handelspartnere for handel med immaterialrettigheder. Det er således et ”policy 

initiativ” for at fremme handel med viden.167 På IP Marketplace kan man se, hvilke paten-

ter som udbydes til salg eller udlicensering. Man kan endvidere oprette en efterspørgsel 

på teknologi, som man selv ønsker at købe eller indlicensere. 

                                                             
166 Ibid. p. 356 
167 I henhold til oplysninger fra Jørgen Lindgreen Hansen, Jura & Politik, Patent- og Varemærkesty-
relsen samt www.ip-marketplace.dk. 
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For at udbyde eller efterspørge teknologier, skal man oprette sig som bruger på IP Mar-

ketplace, hvilket er gratis. Det er dog ikke nødvendigt at oprette sig som bruger, for at se, 

hvilke rettigheder der ligger på markedspladsen. Når man har fundet en interessant an-

nonce og har brug for mere teknisk information omkring, hvad rettigheden dækker, kan 

man komme videre via links. Kontakten mellem sælger og køber foregår direkte via kon-

taktoplysninger på markedspladsen, således at Patent- og Varemærkestyrelse udeluk-

kende fungerer som udbyder af databasen og ikke som direkte formidler mellem parter-

ne.168  

IP Marketplace har omkring 350 besøgende om ugen, hvoraf de fleste (ca. 80 %) er på den 

internationale version af markedspladsen. Der eksisterer ikke meget litteratur omkring 

disse markedspladser, og brugen af disse er ikke så udbredt eller brugt i Europa.169 

6.4.3.2 Licence of Right 

Flere lande, heriblandt Storbritannien, Tyskland og Singapore, tilbyder virksomheder 

muligheden for frivilligt at indgå i en licensordning, Licence of Right. I en sådan ordning 

kan en patenthaver ansøge om at få godkendt sit patent med et LoR-stempel hos det på-

gældende lands patentmyndighed. Når patentet er godkendt og påstemplet LoR, placeres 

det i en database, hvor interesserede parter kan undersøge, hvorvidt et patent er under-

lagt LoR, og dermed er åbent for indgåelse af licensaftaler. LoR indikerer, at patenthave-

ren er villigt til at give licens til enhver interesseret part mod en betaling af en licensafgift 

fastsat mellem parterne. Såfremt parterne ikke kan blive enige om en passende licensaf-

gift, samt på hvilke vilkår patentet må udnyttes, kan disse fastsættes administrativ af det 

patentkontor, som administrerer ordningen.170 

I Storbritannien reduceres fornyelsesgebyret for patentet, når en patenthaver erklærer, at 

han ønsker at stille sit patent til rådighed for tredje parter gennem LoR-ordningen. Dette 

er en stor fordel i forhold til virksomheder, der er med i ordningen, eftersom fornyelses-

gebyrerne - når man er med i ordningen - er halvt så store som, hvis man ikke er.171 

Udbredelsen af disse licenser er dog lav, kun omkring 0,5 % af patentfornyelserne.172 Det-

te kan dels skyldes manglende viden omkring ordningen, men også det utiltrækkende ved 

at skulle indgå licensaftaler.173 Derudover kan der være problemer i, at man ikke kan til-

dele eksklusiv licens, hvis man er tilmeldt LoR-ordningen. For virksomheder er det ofte 

vigtigt, at kunne tildele eksklusiv licens til en anden virksomhed som incitament til at ville 

indgå et samarbejde om at få et produkt på markedet.  

En LoR-ordning kunne være en løsning i biotekindustrien, da den har den fordel, at den 

giver lettere adgang til patenter samt nedbringer de transaktionsomkostningerne, der 

opstår i forbindelse med, at parterne skal forhandle om licens. 

                                                             
168 Jf. www.ip-marketplace.dk 
169 Oplyst af Jørgen Lindgreen Hansen, Patent- og Varemærkestyrelsen. 
170 Intellectual Property Office of Singapore: www.ipos.gov.sg, Intellectual Property Office of UK: 
www.ipo.gov.uk, Mewburn Ellis Patent & Trade Mark Attorneys: www.mewburn.com 
171 Mewburn Ellis Patent & Trade Mark Attorneys: www.mewburn.com  
172 Gowers review (2006), p. 90 
173 Ibid. p. 90 
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6.5 Licensordning for biotek 

6.5.1 Introduktion 

De ovenfor nævnte ordninger kunne alle være en løsning på anticommons-problemet, 

men vi mener ikke, at nogle af ordningerne løser hele problemet. Patent pools kan være 

problematiske i forhold til konkurrenceretten og lider derudover af den ulempe, at det er 

en uhensigtsmæssig løsning indenfor biotek. Et clearing house samt LoR-ordningen kun-

ne godt være en løsning, men det er stadig frivillige ordninger, der ikke nødvendigvis sik-

rer det antal af patenter, der er nødvendige for, at en ordning er et effektivt middel mod 

anticommons. 

Det IP Marketplace der eksisterer i Danmark, anser vi for at være et skridt i den rigtige 

retning for at gøre det nemmere at indhente licenser fra andre rettighedshavere. Men da 

det kun fungerer som en markedsplads, der skaber den indledende kontakt mellem par-

terne, undgår de ikke nødvendigvis de transaktionsomkostninger, der kan være forbun-

det med de efterfølgende forhandlinger. 

Derfor mener vi, at det er nødvendigt at analysere, hvordan man ellers kan udforme en 

løsning, der ikke har de ulemper, som de ovenstående ordninger indebærer. 

Der er brug for en ordning, som gør handlen med patentrettigheder nemmere. En veder-

lagsbaseret ordning vil muligvis kunne reducere problemerne angående indhentning af 

adskillige licenser fra flere forskellige rettighedshavere og tilskynde til en mere efficient 

spredning og udnyttelse af patenteret viden.174 I forhold til at indføre en ren vederlagsret i 

stedet for en eneret i patentsystemet, opstår der et meget væsentligt incitamentsproblem. 

Virksomhederne vil miste incitament til at udvikle nye produkter, hvis andre blot kunne 

benytte sig af opfindelsen mod at betale et vederlag. Vi har derfor valgt at beskæftige os 

med en mindre kontroversiel udgave af vederlags tankegangen for at undgå, at formålet 

med patentsystemet undermineres. 

På trods af at patentrettigheder kan variere i værdi, hvilket besværliggør etableringen af 

en prisstruktur, er der grund til at søge at fremme vederlagsbaserede ordninger inden for 

det patentretlige område, da disse umiddelbart vil kunne føre til en mere effektiv udnyt-

telse af den patenterede viden.175 

Vi vil forsøge at kombinere elementer fra de ovenfor nævnte modeller for at kunne give 

inspiration til en ordning, der teoretisk vil kunne afhjælpe et anticommons problem, dvs. 

en ordning, som vil medføre en lettere og billigere adgang til indgåelse af licensaftaler 

med andre patenthavere.  

Vores diskussion skal ses som forslag til, hvilke elementer en licensordning bør indebære 

for at afhjælpe anticommons samt en diskussion af disse elementer. Det er således ment 

som en teoretisk løsning på problemet, der naturligvis indebærer mange flere aspekter, 

hvis den skal udføres i praksis.  

                                                             
174 Policy options for the improvement of the European patent system (2006), p. 40 
175 Anbefalinger til fremtidens patentsystem (2005/6) 
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På trods af at de ordninger, som vi tidligere har diskuteret for det meste baseres på priva-

te ordninger, ønsker vi at undersøge en løsning, som kan indføres offentligt og dermed 

ikke en, som virksomhederne selv skal stå for. Begrundelsen, for at det skal være en of-

fentlig løsning, er bl.a., at man ved at gøre den offentlig sikrer, at ordningen bliver tilgæn-

gelig for alle og ikke kun for nogle få bestemte private parter. Ordningen kræver desuden 

et vist omfang for at være effektiv, og dette sikres, efter vores mening, bedst ved en offent-

lig løsning. 

Da analysen er baseret på anticommons i biotekindustrien, er ordningen specifikt tiltænkt 

denne industrien og ikke en generel ordning for alle patenter.  

6.5.2 Forslag til licensordningens indhold 

6.5.2.1 Samling af rettigheder 

Hovedformålet med ordningen bør være at samle alle rettigheder ét sted, således at virk-

somhederne ikke skal bruge unødvendige omkostninger på at finde samtlige rettigheds-

havere til de patenter, som er nødvendige for, at deres egen opfindelse kan udføres. En ny 

vederlagsbaseret ordning inden for biotekindustrien bør derfor, som vi kender det fra 

patent pools, clearing houses, IP Marketplace og LoR, ligeledes være en ordning, hvor ret-

tigheder samles på ét sted, således at søgeomkostningerne ved at finde rettighedshavere 

minimeres.  

For at opnå den bedst mulige samling af patenterne, bør ordningen bestå af en internet-

baseret database, som vi allerede kender det fra forskellige clearing houses, IP Marketpla-

ce og LoR. Databasen kunne med fordel opdeles i kategorier indenfor forskellige grene af 

biotek. Dette vil mindske de søgeomkostninger, der kan opstå, når en virksomhed skal 

forsøge at finde en licensgiver, som der vil kunne indledes forhandling med. Ved at samle 

patentrettigheder i en let tilgængelig database, mindskes de transaktionsomkostninger, 

der er forbundet med den indledende informationssøgning. 

6.5.2.2 Matching og informationsudveksling 

Desuden finder vi ideen om en ordning, hvor udbydere og brugere af goder, services eller 

information kan matches, som vi kender fra clearing houses, tiltalende og relevant. For at 

opnå en teoretisk løsning på anticommons problemet, vil vi foreslå, at den løsning man 

skal søge at finde, er en ordning, der fungerer som formidler mellem patenthaver og li-

censtager og administreres således, at parterne undgår de transaktionsomkostninger, der 

er forbundet med at skulle søge efter information, indgå forhandlinger, udarbejde licens-

kontrakter, overvåge kontrakten samt omkostningerne til eventuelle tvistløsninger. Ved 

at opsætte en ordning, som fungerer som formidler mellem patenthaver og licenstager, 

lettes adgangen til licensindhentning, da man blot kan henvende sig til ordningen, når 

man er på udkig efter patenter, som er nødvendige for udførslen af ens egen opfindelse. 

Når informationsudveksling således lettes, mindsker det ligeledes de informationspro-

blemer, som kan opstå ved forhandlinger mellem parter. Det bliver dermed også lettere at 

dele viden. Desuden vil markedet blive mere gennemsigtigt, fordi alle parterne gør deres 

viden lettere tilgængelig for andre. 
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6.5.2.3 Licenskontrakter 

Der er flere måder, hvorpå ordningen kan fungere i forhold til, hvordan licenserne bliver 

udstedt: Enten som ved clearing house-modellen eller som ved LoR-modellen. Som nævnt 

kan et clearing house fungere ved, at patenthaveren licenserer sine rettigheder til det 

pågældende clearing house, som derefter sublicenserer standardlicenser til interesserede 

licenstagere. Dette medfører, at patenthaver og licenstager ikke kommer i kontakt med 

hinanden, men at al dialog foregår gennem et clearing house. Det er vigtigt at der udar-

bejdes standardlicenser, da disse vil gøre forhandlingerne lettere og reducere de omkost-

ninger, der kan være forbundet med at udarbejde licensbetingelser i en forhandlingssitua-

tion. En ulempe vil dog være, at der med licensen ofte medfølger en udveksling af tekno-

logisk knowhow, som kan være en virksomhedshemmelighed, for at kunne benytte den 

patenterede opfindelse. Såfremt al dialog foregår gennem det pågældende clearing house, 

kan det ikke garanteres at hemmeligholdelsen af knowhow vil blive opretholdt, hvilket 

kan medføre en risiko for, at virksomheder ikke ønsker at benytte sig af en sådan ordning.   

En anden løsning, som vi kender fra LoR-ordningen er, at man lader parterne forhandle 

om vilkårene for licenserne selv. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, indebærer 

denne model, at vederlagets størrelse fastsættes administrativt af det organ, som admini-

strerer ordningen. Forhandlingen omkring licensen vil ikke desto mindre medføre øgede 

omkostninger for virksomhederne i forhold til, hvis betingelserne på forhånd var fastsat, 

men det vil samtidig betyde, at parterne vil få et stærkere incitament til at deltage i ord-

ningen, fordi de ikke mister deres ret til selv at forhandle betingelserne på plads. Man 

risikerer netop, at en virksomhed ikke ønsker at deltage, fordi de ikke selv kan kontrolle-

re til hvem, og under hvilke betingelser en licens bliver givet. 

Udformningen af en licensordning vil derfor indebære et trade-off mellem på den ene side 

at sikre fleksibilitet i ordningen, således at parterne selv kan forhandle om vilkårene, mod 

at det medfører flere omkostninger, end hvis vilkårene var fastsat på forhånd. Alternativt 

kan man vælge at indføre valgmuligheder for virksomhederne, således at de selv har mu-

lighed for at vælge hvilken model, de ønsker give licens under.  

6.5.2.4 Tvistløsning 

Hvis ordningen fungerer som et tvistløsningsorgan, sikres det, at de licensaftaler, der ind-

gås, også bliver overholdt. Derudover skal ordningen medføre, at det bliver muligt at 

overvåge krænkelser af patenter, og parterne vil dermed få reduceret de omkostninger, 

der er forbundet med at overvåge kontrakten. Desuden skal ordningen tilbyde en løsning 

på tvister mellem parterne i form af enten mediation eller voldgift, således at tvister bli-

ver løst lettere og billigere, end hvis parterne tog sagen i retten. 

En sådan ordning er dog kompliceret og omkostningsfuld at oprette i forhold til andre 

modeller, eftersom det kræver, at man har specialiserede medarbejdere til at evaluere de 

ofte meget komplekse patenter, matche licenstagere med patenterede opfindelser, evt. 

udvikle standardlicensaftaler og overvåge og løse tvister. 

Det vil derfor skulle undersøges nærmere, hvorvidt en sådan ordning vil medføre flere 

fordele end ulemper, og om de reelle omkostninger ved ordningen vil kunne opvejes af 

fordelen ved at oprette ordningen. 
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6.5.3 Andre overvejelser 

Vi har i det ovenstående beskrevet hvilke hovedelementer, der vil skulle indgå i en ord-

ning, samt hvordan valget af disse elementer vil påvirke bl.a. incitamentet for virksomhe-

derne til at deltage. Der er naturligvis mange andre overvejelser, man skal gøre sig, og vi 

vil i det følgende forsøge at belyse nogle af disse overvejelser. 

6.5.3.1  Adgang til databasen 

I den LoR-ordning som vi kender fra Storbritannien, har alle og enhver adgang til databa-

sen med patenterne påstemplet LoR. Dette betyder, at der er åben adgang for alle interes-

serede, uanset om man har et patent i databasen eller ej. Dette kan både være en fordel 

men også en ulempe. Fordelen er åbenlyst, at alle kan byde ind på en licens til et patent i 

databasen. Dette vil være en stor fordel for små virksomheder, som muligvis er så nye, at 

de endnu ikke har patenter, som de kan bidrage med i ordningen. Der kan dog også være 

den ulempe, at dem som har patenter, der kunne indgå i ordningen, blot bruger databasen 

som et redskab til at undersøge patentsituationen, men ikke selv bidrager til ordningen. 

For at ordningen bliver effektiv og relevant er det nødvendigt, at der er et bredt repræ-

senteret udsnit af patenter inden for biotekindustrien, og hvis virksomhederne kun vil 

kigge i databasen og ikke selv deltage, kan dette gå hen og blive et reelt problem. Man bør 

derfor overveje, om ordningen bør være offentlig tilgængelig, som den er i Storbritannien, 

eller om man bør udforme den således, at man skal have et patent i ordningen for at kun-

ne benytte den. 

Ved at lade adgangen til databasen være betinget af, at man har et patent i databasen, 

giver man patenthaverne incitament til at blive en del af ordningen. Problemet ved denne 

løsning er, at man kan komme til at afskære mange potentielle licenstagere fra at benytte 

ordningen, da deltagelse enten kan blive en umulighed eller uattraktivt. Som nævnt oven-

for vil en offentlig tilgængelig ordning være en stor fordel for de små virksomheder imens 

en ordning som kræver, at man har et patent i databasen for at være med, sandsynligvis 

vil afskære disse. På den anden side kunne man forestille sig, at det ville give de større 

virksomheder incitament til at deltage i ordningen med nogle af deres patenter. 

En helt tredje løsning på problemstillingen angående hvem skal have adgang til databasen 

er, at der kunne udformes en abonnementsordning, hvor man kan købe sig adgang til da-

tabasen, såfremt man ikke er med i ordningen med et patent. Det vil dog kræve at man 

kan udarbejde en prisstruktur for dette, som tilgodeser små og store virksomheder, så 

alle har mulighed for at være med uanset størrelse. 

For at ordningen kan opfylde sit formål, mener vi, at man som udgangspunkt bør overveje 

en offentlig tilgængelig løsning, som vi kender den fra Storbritannien, hvor alle har ad-

gang til at deltage. Ordningen skal indebære nok fordele til, at virksomhederne har inci-

tament til at deltage Hvis man laver adgangen offentlig tilgængelig, vil alle have lettere 

adgang til at indgå licenser, men man risikerer, at der er nogle parter, der kun vil udnytte 

ordningen til at se, hvad andre har registreret frem for selv at deltage aktivt i ordningen. 

6.5.3.2  Incitamenter til deltagelse 

De deltagende patenthavere skal på samme måde som LoR-ordningen have en form for 

rabat ved registrering af patentet, for at deltage i ordningen. Ved at få en nedsat afgift i 
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forhold til ikke at deltage, skabes der incitament for patenthaveren til at være registreret. 

En af de fordele der kan hævdes at være ved ordningen er, at der bliver en vis synlighed 

af, hvilke licenser der er mulige at få, således at virksomheder kan bruge det til at gøre sig 

synlige på markedet overfor potentielle licenstagere. Mange biotekvirksomheder lever 

netop af at sælge licenser, og derfor vil det også kunne være en fordel for dem at være en 

del af ordningen. Der kunne eventuelt indbygges en form for offentliggørelses-

mekanisme, således at patenter bliver offentliggjort i et tidsskrift, for på den måde at vise, 

hvilke licenser man kan tilbyde. 

6.5.3.3 Frivillig kontra tvungen ordning 

En vigtig overvejelse som man bør gøre sig i forhold til en licensordning er, hvorvidt den 

bør være frivillig eller tvungen. Den form for LoR som eksisterer i andre lande er baseret 

på, at virksomhederne frivilligt ansøger om at komme med i ordningen. 

Vælger man at ordningen skal være frivillig, kan man risikere, at man kun får et mindre 

antal virksomheder med i ordningen, hvilket kan medføre, at ordningen da ikke vil kunne 

leve op til sin funktion, da det kræver en stor del af den samlede patentmasse, for at ord-

ningen kan blive en succes. Såfremt man vælger, at virksomhederne frivilligt skal ansøge 

om at deltage i ordningen, er det efter vores mening vigtigt, at man får skabt nogle effekti-

ve incitamenter for virksomheder til at deltage, så ordningen kan fungere effektivt efter 

sit formål. 

Licensordningen kan også udformes således, at virksomheder automatisk bliver omfattet 

af ordningen i forbindelse med udstedelse af nye patenter. Dette betegner vi som, at del-

tagelse i ordningen er tvungen. Dette ville indebære, at nyudstedte patenter automatisk 

bliver omfattet af ordningen, medmindre virksomheden aktivt meldte sig fra. Hvordan 

denne framelding bedst vil kunne indbygges i systemet, er udenfor vores vidensområde, 

men man kunne forestille sig en form for opt-out ordning, hvor man ved ansøgning om 

patent aktivt skulle sætte et kryds i et felt, som angiver, at man ønsker at melde sig fra 

ordningen. Konsekvenserne ved framelding vil skulle være klart defineret. 

Begrundelsen for vores valg, om at ordningen som udgangspunkt skal være tvungen, er, at 

hvis ordningen var frivillig, og patenthaverne aktiv skulle melde sig ind i ordningen, vil 

der være en risiko for, at de ikke kan tage stilling til, om de vil være en del af ordningen 

eller ej og derfor vælger den lette løsning: At lade være. Hvis ordningen til gengæld var 

tvunget, forstået på den måde at patenthaverne automatisk var en del af ordningen, vil 

kun de patenthavere, der var helt sikre på, at de ikke vil være en del af ordningen, melde 

sig fra. På den måde sikrer man, at størstedelen af patenter omfattes af ordningen. 
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Vi mener, at en løsning, der indebærer ovenstående elementer, vil være et skridt i den 

rigtige retning mod at sikre lettere adgang til at indgå licenser og dermed undgå, at der 

opstår anticommons i dansk biotek. Ved at indføre den ovenstående licensordning, påvir-

kes de elementer, der indgår i vores opsatte betingelser for, hvornår der kan eksistere 

anticommons, som beskrevet i kapitel 5. 

Vores første betingelse berøres ikke nødvendigvis af ordningen, da der stadig vil eksistere 

flere patenter, som vil kunne virke blokerende. Derimod vil ordningen medføre mindre 

sandsynlighed for at både anden og tredje betingelse opfyldes. Således bliver det lettere at 

indgå aftaler med de forskellige rettighedshavere, hvilket medfører at udviklingsproces-

ser, som før ville blive bremset nu vil kunne fortsætte, fordi det bliver lettere at indhente 

de nødvendige licenser. På samme måde bliver risikoen for forhandlingssammenbrud 

mindre, når licensordningen giver parterne adgang til standardkontrakter, som mindsker 

muligheden for at parterne har for heterogene interesser til, at de kan blive enige om en 

licenskontrakt. 

6.6 Konklusion 

Eneretten, som er indbygget i patentsystemet, medfører, at en rettighedshaver har så 

stærk en beskyttelse, at vedkommende kan udnytte rettigheden ved at blokere for andres 

udnyttelse af den beskyttede viden. Dette kan medføre en risiko for, at ressourcer bliver 

underforbrugt, hvis for mange rettighedshavere kan ekskludere andre fra at udnytte den 

patenterede viden, og at det derfor bliver for omkostningsfuldt for virksomheder at skulle 

indhente licenser fra adskillige rettighedshavere. Der er derfor grund til at søge en alter-

nativ løsning til eneretten, som sikrer, at rettigheder ikke udnyttes på en uhensigtsmæs-

sig måde, men som tilskynder en effektiv spredning og udnyttelse af patenteret viden. 

Fordi der er mange transaktionsomkostninger forbundet med at forhandle sig frem til en 

aftale, kan en vederlagsret være et alternativ, som supplerer det eneretsbaserede system. 

Den eneste vederlagsbaserede ordning der findes i patentsystemet i dag, er tvangslicens, 

men denne løsning bruges kun i få tilfælde i praksis og kan derfor ikke antages at være en 

hensigtsmæssig løsning på et anticommons problem. 

Af instrumenter som er beskrevet i litteraturen, og som kan afhjælpe anticommons pro-

blematikken kan nævnes patent pools og clearing houses samt de to eksisterende ordnin-

ger IP Marketplace og LoR. Ud fra vores teoretiske baggrundsviden omkring disse ordnin-

ger, har vi samlet erfaringerne og grundideerne fra disse, således at fordelene ved de for-

skellige ordninger kombineres til en offentlig løsning, der skal sikre en bredere, lettere og 

mindre omkostningsfuld adgang til indgåelse licensaftaler med mange rettighedshavere. 

For at afhjælpe et anticommons problem er det efter vores overbevisning nødvendigt at 

indføre en offentlig ordning, der gør det lettere for parterne at mødes og indgå aftaler, 

hvilket kan gøres ved at samle rettigheder i en database. Dermed undgås nogle af de 

transaktionsomkostninger der ofte er forbundet med at indgå forhandlinger om licens. En 

tvungen ordning, der fungerer som en formidler og tvistløsningsorgan mellem parterne, 

og som indebærer en standardisering af licensbetingelser vil, ud fra vores mening, teore-

tisk kunne afhjælpe eller forebygge et anticommons problem. 
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Det er dog nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af, hvordan en sådan ordning 

vil kunne udføres i praksis, og hvorvidt den vil være for omkostningsfuld at etablere og 

administrere i forhold til, hvad samfundet vinder. 
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7 - Incitamentseffekter 
I dette kapitel diskuterer vi fastsættelsen af vederlagets størrelse samt 

incitamentseffekter ved den foreslåede ordning i kapitel 6. 

7.1 Introduktion 

Som vi også tidligere har gjort opmærksom på, så er vores ana-

lyse i forrige kapitel en teoretisk redegørelse for, hvilke elemen-

ter man kunne vælge at tage i brug for at undgå anticommons. 

Teoretisk vil indførslen af en vederlagsbaseret ordning medføre 

en betydelig reduktion i parternes transaktionsomkostninger og 

lette adgangen til andres licenser, hvilket kan afhjælpe anti-

commons problemer. Rent praktisk kan der imidlertid være 

forhold, der gør, at verden ikke ser så simpel ud, og det ikke er ligetil at indføre en sådan 

ordning. 

Det har stor betydning for en vederlagsbaseret ordnings succes, hvorvidt erhvervslivet vil 

være positivt indstillet overfor en sådan ordning. Derfor har vi i forbindelse med vores 

empiriske undersøgelse spurgt indtil virksomhedernes umiddelbare holdning til forslaget 

om at ændre eneretten til en vederlagsret samt deres mening om, hvorvidt en licensord-

ning kunne være en attraktiv mulighed for dem, for at løse de problemer, som de møder, 

når de skal indhente licenser fra mange rettighedshavere til et af deres produkter. 

I indeværende kapitel ønsker vi at undersøge to problemer som kan give anledning til 

tvivl omkring, hvorvidt den vederlagsbaserede løsning, som vi har foreslået i forrige kapi-

tel, er en hensigtsmæssig løsning på anticommons i praksis. Vi ønsker at undersøge og 

diskutere fastsættelse af vederlaget samt incitamentseffekterne ved indførsel af den fore-

slåede licensordning. 

7.2 Vederlagets fastlæggelse 

For at en vederlagsbaseret ordning kan udføres rent praktisk, er det nødvendigt at se på, 

hvordan vederlagets størrelse bør fastsættes. Når licensordningen er tvunget, er det især 

relevant at diskutere, hvordan vederlaget skal fastsættes, eftersom udmålingen af veder-

lagets størrelse skal fastsættes på et niveau, hvor virksomhederne stadig synes, det er 

relevant at udtage patenter og dermed være med i ordningen. Sætter man vederlaget for 

lavt, så virksomhederne ikke får noget ud af deres investeringer i det pågældende patent, 

kan man forestille sig, at flere virksomheder vil begynde at hemmeligholde deres opfin-

delser i stedet for at patentere. Ved beskyttelse i form af vederlagsrettigheder mister pa-

tenthaveren i den konkrete situation sine eksklusive rettigheder og dermed også den 

værdi, som den eksklusive kontrol med opfindelsen indebærer.176 Det er derfor vigtigt, at 

vederlaget fastsættes på et niveau, der sikrer en aflønning af rettighedshaveren, så inci-

tamentet til skabelse af nye opfindelser bevares. 

                                                             
176 Riis (2005), p. 405 
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Riis argumenterer i sin doktordisputats fra 2005 for, at udmålingen af vederlagets stør-

relse, i forhold til tvangslicens,177 skal knyttes til værdien af det entitlement178 der anven-

des, ellers udvandes regeltypens karakter.179 Det vil sige, hvis vederlaget sættes alt for 

højt, vil det give samme beskyttelse, som hvis patenthaveren havde en eneret på patentet. 

Riis mener derfor, at vederlaget bør udmåles i overensstemmelse med udnyttelsens mar-

kedsværdi, hvilket vil sige, at værdien skal opgøres efter en almen og til en vis grad stan-

dardiseret værdiopfattelse, som også kan beskrives som den hypotetiske markedspris.180  

Det kan dog være svært at definere og vurdere markedsværdien på et patent, da værdien i 

høj grad kan afhænge af, hvor stor interessen er for det, og hvilken værdi det har for de 

forskellige parter. Der kan derudover opstå det spørgsmål, hvorvidt vederlaget skal be-

regnes alene på grundlag af selve patentet eller på grundlag af det endelige produkt. Pro-

blemstillingen kan illustreres ved den norske Højesteretsafgørelse Rt 1970.664 (Klordia-

zepoksyd).181 I denne sag, som vedrører meddelt tvangslicens pga. manglende udøvelse af 

en patenteret fremgangsmåde til fremstilling af Klordiazepoksyd, som var det aktive stof i 

lægemidlet Librium, skulle den norske Højesteret tage stilling til vederlaget, og hvorledes 

dette skulle beregnes. Et af de afgørende stridspunkter i sagen var, om vederlaget skulle 

beregnes på baggrund af værdien af det aktive stof Klordiazepoksyd eller af det endelige 

medicinalprodukt, Librium. Klordiazepoksyd blev alene anvendt til fremstilling af 

Librium, og det ville derfor være svært at ansætte værdien af dette uafhængigt af det en-

delige produkt. Hvis værdien af det aktive stof alene blev lagt til grund, var der ikke taget 

højde for de omkostninger, som patenthaveren havde afholdt til klinisk prøvelse af stoffet. 

Dommen blev dog afgjort ved, at et flertal i den norske Højesteret mente, at beregnings-

grundlaget skulle være værdien af det aktive stof, eftersom det var dette stof, som tvangs-

licenstageren havde fået ret til at fremstille. 

Trolle vurderer i sine kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden januar-juli 

1966,182 at tendensen er, at sætte satsen for vederlaget lavere for tvangslicens end for den 

frivilligt meddelte licens. Dette begrunder han med, at når parterne indgår en frivillig li-

cens i forhold til tvangslicens, vil de ofte få service og knowhow i tilgift, blive holdt ajour 

med den løbende udvikling samt ofte nyde godt af afholdte udgifter til varens indarbej-

delse. Derfor bør licenstageren ved frivillige aftaler med rimelighed kunne betale mere 

end en tvangslicensindehaver.183  

                                                             
177 Vi mener godt, at man kan anvende Riis’s argumenter til en diskussion af fastsættelse af veder-
laget i en licensordning, på trods af at Riis omtaler vederlaget ved tvangslicens. Dette mener vi på 
baggrund af, at der er lighed mellem de to områder idet vederlaget i begge situationer bliver fast-
sat af en anden end virksomheden selv. 
178 Udtryk fra Calabresis & Melamed (1972). Thomas Riis oversætter det til ”en erkendt beskyttel-
sesværdig interesse”. Riis (2005), p. 96 
179 Riis (2005), p. 97 
180Ibid. p. 406 
181 Refereret i Riis (2005) 
182 UfR 1966 B.277 
183 Ibid. p. 2-3 
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7.2.1 Det efficiente vederlag 

Taylor & Silberston forsøger i bogen The Economic Impact of the Patent System at opstille 

et princip for beregningen af det efficiente vederlag184 i patentlicensaftaler på velfunge-

rende markeder.185 

Princippet går ud på at det efficiente vederlag skal være en sats, hvor licenstageren bidra-

ger til omkostningerne til forskning og udvikling af det licenserede produkt med den 

samme rate pr. enhed af produktionen som licenshaver.186  Taylor & Silberston skriver: “If 

R&D expenditure (plus an allowance for normal or “necessary” profit) by the licensor on the 

product or process is taken to represent the relevant costs, and sales of the product or 

process as the relevant measure of output, the correct rate of royalty occurs when:187 

 

Forfatterne argumenterer for, at licenstageren vil få en konkurrencemæssig fordel i for-

hold til licenshaveren, hvis et mindre vederlag bliver opkrævet. Taylor & Silberston påstår 

endvidere, at den innovative aktivitet vil have en tilbøjelighed til at blive urentabel med-

mindre licenshaveren har opvejende fordele på fremstillingssiden. Omvendt, hvis veder-

laget er større end hvad det efficiente vederlag foreskriver, vil patenthaveren have kon-

kurrencemæssige fordele i forhold til licenstager, og innovativ aktivitet vil blive unormalt 

profitabelt med deraf følgende tab for forbrugerne.188 

Udmålingen af det efficiente vederlag er dog i praksis forbundet med store vanskelighe-

der, hvilket Taylor & Silberston også selv gør opmærksom på i deres bog. For det første er 

det vanskeligt at fastsætte, hvad en normal forrentning af rettighedshaverens investering 

i opfindelsen er. Det kan endvidere være svært at fastsætte de omkostninger, som konkret 

kan henføres til frembringelsen af en enkelt opfindelse, da opfindelser kan fremkomme 

som en integreret del af virksomhedens øvrige aktiviteter.189 Sidstnævnte problem vil 

sandsynligvis være specielt vanskeligt, når store multi-produkt virksomheder er involve-

ret, hvor F&U er meget alsidig, og hvor resultaterne kan anvendes i en række forskellige 

anvendelser.190 

Som det følger af ovenstående er det yderst vanskeligt at fastsætte vederlagets størrelse 

og praksis på området omkring tvangslicens er yderst sparsomt og giver ikke meget hjælp 

til vejledning om, hvilke forhold som er bestemmende for udmålingen af vederlaget. I U 

1943.752 H (Ejco) fastsatte Patentkommissionen et tvangslicensvederlag vedrørende 

fremstilling af et medicinalprodukt, som Højesteret stadfæstede, men de fremsatte ingen 

begrundelse for, hvad der var bestemmende for, at vederlaget blev sat på det niveau som 

                                                             
184 Taylor & Silberston (1973) benytter betegnelsen ”correct rate of royalty”. 
185 Ibid. p. 171 
186 Ibid. p. 171 
187 Ibid. p. 171  
188 Ibid. p. 172 
189 Riis (2005), p. 377 
190 Taylor & Silberston (1973), p. 172 
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det gjorde. I U 1966.566 H (Geigy) havde Patentkommissionen ligeledes fastsat et tvangs-

licensvederlag angående fremstilling af et medicinalprodukt. I denne afgørelse fandt Hø-

jesteret ingen grund til at ændre på dette vederlag, da der ikke var forelagt oplysninger, 

som kunne begrunde en ændring. 

Hvis der er betydelige problemer med fastsættelsen af godets værdi, bemærker Riis191, at 

en vederlagsret ikke altid er den bedste løsning. Hvis informationsproblemerne er for 

store, kan en eneret være en bedre løsning, selvom der er høje transaktionsomkostninger.  

Det kan være yderst problematisk at vælge en løsning, hvor vederlaget beregnes ud fra en 

fastsat formel, da der er for stor usikkerhed omkring de forskellige variable. Der bør der-

for foretages en mere dybdegående analyse af, hvorvidt det er fordelagtigt at indføre et 

fastsat vederlag. 

7.3 Resultater af virksomhedsinterviews 

Den overvejende holdning hos virksomhederne angående indførsel af en vederlagsrettig-

hed i stedet for, eller som supplement til, eneretten var, at det ”... ville gøre det fuldstændig 

uinteressant…”, som en af virksomhederne meget præcist udtrykte det. Virksomhederne 

var alle af den mening at en indførsel af en vederlagsret, hvor andre kan udnytte deres 

patent blot ved betaling af vederlag, ville få en meget negativ effekt på virksomhederne, 

da incitamentet til at bruge forskningskroner på at opfinde og udvikle ikke ville være til 

stede, hvis andre kan udnytte deres patent mod et vederlag og derefter sende samme 

produkt på markedet.  

En af virksomhederne gør endvidere opmærksom på, at konsekvensen af at indføre en 

vederlagsret vil være, at der kommer meget konkurrence på markedet. I dag er det sjæl-

dent, at andre virksomheder ikke kan komme ind på markedet, men man kan ved hjælp af 

patentrettighederne gøre det sværere for dem, oplyser en af virksomhederne. Hvis andre 

virksomheder lettere ville kunne komme på markedet og få rettighed til at udnytte en 

anden virksomheds patent, ville der ifølge en af virksomhederne opstå et stort problem, 

eftersom priskonkurrencen dermed sandsynligvis ville blive intensiveret. Hvis prisen på 

markedet falder kraftigt, vil virksomhederne ikke kunne appropriere deres investering. 

Fordele ved at komme først på markedet er som oftest ikke stor nok til, at virksomheder-

ne vil kunne tjene deres investering hjem, hvilket især er en af de interviewede virksom-

heders store bekymring. Dette vil nemlig skabe et stort problem for denne virksomhed, 

eftersom deres forretningsmodel afhænger af, at de kan tjene deres investering hjem, 

hvilket i øvrigt må gælde de fleste af virksomhederne. En af de mindre virksomheder gør 

os ligeledes opmærksom på, at de ville få svært ved at tiltrække investorer til deres pro-

jekter, da investorerne vil være bekymrede for, om virksomheden rent faktisk kommer 

først på markedet. 

Et af de store spørgsmål som melder sig hos virksomhederne vedrørende indførsel af en 

vederlagsrettighed er: ”Hvem bestemmer vederlaget størrelse?” En af problemstillingerne 

ved indførsel af en vederlagsret er lige netop, hvordan en sådan skulle administreres og 

hvem der skal afgøre, hvor stort vederlaget skal være. En virksomhed udtrykker det såle-

des: ”Vi vil gerne have at andre virksomheder bruger vores patenter og betaler os for det – 

                                                             
191 Riis (2005), p. 111 
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hvis betalingen er rigtig.” For virksomhederne er det vigtigt, at de selv kan forhandle om 

vederlagets størrelse og selv kan vælge hvilke virksomheder, som skal have adgang til 

deres patent. En af de store virksomheder er meget imod indførslen af en vederlagsrettig-

hed, da det efter deres mening vil fratage virksomhederne deres forhandlingsstyrke og 

muligheden for selv at bestemme, hvilke parter de ønsker at indgå samarbejder med.  

De interviewede virksomheder kan se mere potentiale i indførslen af en licensordning, 

hvorunder man som virksomhed frivilligt kan angive, at man er villig til at give licens på 

bestemte patenter. Virksomhederne finder især ordningen interessant, såfremt forhand-

lingen om licensafgiften kunne blive lettet, da dette ofte kan trække forhandlinger i lang-

drag og dermed være meget omkostningsfuldt. Derudover mener en af virksomhederne 

også, at det inden for nye områder kunne være en fordel, hvis flere har adgang til paten-

terne, da man så vil være flere ”... til at løfte opgaven og gøre det kommercielt interessant.” 

Blandt virksomhederne er der dog skepsis omkring det forhold, at man ikke kan give en 

eksklusiv licens til hele patentet bagefter. En af de mindre virksomheder fortæller blandt 

andet, at de hellere vil give færre men større og eksklusive licenser, både fordi de er 

nemmere at håndtere, men også fordi virksomheden ikke har interesse i at have alt for 

mange licens-samarbejder. Derfor er der blandt virksomhederne bred enighed om, at de 

patenter, som de selv kunne forestille at deltage med i en licensordning, skulle være pa-

tenter, som ligger uden for deres eget specifikke anvendelsesområde. På den måde kan 

virksomhederne stille patenter til rådighed for andre, som de ikke selv er interesserede i 

at gå videre med og samtidig få mulighed for at opnå en indtjening på disse. 

De interviewede virksomheder så umiddelbart et større potentiale i at indføre en frivillig 

licensordning frem for en ren vederlagsret for at lette adgangen til andres patenter og for 

at minimere omkostningerne ved at skulle i forhandling med mange rettighedshavere. De 

fleste var lidt usikre på, hvor mange af deres patenter de reelt ville lade indgå i en sådan 

ordning, men de synes selv det kunne være en fordel at have adgang til en database med 

patenter, som man uden større forhandlinger kunne få licenser til. 

7.4 Incitamentseffekter 

Hvis man indfører en ordning, som foreslået i kapitel 6, vil det have nogle konsekvenser 

for virksomhedernes incitamenter. Vi vil i dette afsnit vurdere, hvordan løsningsforslaget 

påvirker de elementer, der kan være medvirkende til at skabe anticommons, samt hvilke 

incitamentseffekter det kan medføre. 

7.4.1 Udvikling af produkter 

Hovedformålet med en vederlagsbaseret licensordning er, at det skal sikre en lettere ad-

gang til de nødvendige licenser, som en virksomhed skal have adgang til i forbindelse med 

udviklingen af et produkt, der er dækket af mange patenter. Ved at sikre lettere adgang til 

at kunne få licens til andres patenter, undgår virksomheden at skulle stoppe udviklingen 

af et produkt, fordi det er for kostbart eller umuligt at indhente de nødvendige licenser. 

Der vil derfor være større sandsynlighed for, at virksomhederne vil gå videre med projek-

ter, som ser lovende ud, frem for at skulle omdirigere deres ressourcer til mindre lovende 

projekter.  
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Derudover vil det efter vores vurdering styrke virksomhedernes incitament til at investe-

re i F&U, da det letter processen med at skulle indhente licenser på patenter, der dækker 

en del af den forskning eller udvikling, som virksomheden foretager. Når virksomhederne 

investerer mere i F&U kommer det samfundet til gode, når det udmønter sig i nye produk-

ter på markedet. 

Når det bliver lettere at udvikle produkter, vil det være nemmere for virksomhederne at 

tiltrække investorer til deres projekter. De står dermed ikke i en situation, hvor det er 

usikkert, hvorvidt projektet kan blive til noget eller ej, fordi der er andre patenter, som 

kan være svære at indhente licenser til, og som dermed vil være blokerende for den vide-

re udvikling. Når der er investorer, der er interesseret i at investere i flere projekter, er 

der større sandsynlighed for, at der bliver udviklet flere nye produkter. 

I vores interview med virksomhederne giver de udtryk for, at der indenfor biotek er man-

ge trin i processen, og at disse trin ofte er dækket af patenter, som det er nødvendigt at få 

adgang til. Med licensordningen vil man lettere kunne få adgang til at indhente licenser til 

de forskellige trin i processen, hvilket kan medføre en hurtigere udviklingsproces, fordi 

virksomhederne ikke bliver bremset af at skulle få adgang til de patenterede teknologier, 

der hver især dækker de forskellige trin i udviklingsprocessen. Når udviklingen således 

kan gå hurtigere, kan der hurtigere komme nye produkter på markedet. Alt i alt vil det 

være en gevinst for samfundet, at virksomhederne lettere kan udvikle produkter, således 

at nye eller forbedrede produkter kan komme på markedet. 

7.4.2 Sammenbrud i forhandlinger 

Som vi tidligere har slået fast, er patentlicenser vigtige i biotekbranchen, og derfor vil det 

have en gunstig effekt, at det bliver lettere at indhente disse licenser. Løsningsforslaget vil 

kunne reducere sandsynligheden for, at forhandlinger mellem to parter bryder sammen. 

For det første vil licensordningen medføre, at det bliver lettere at bundte rettigheder og 

dermed vil transaktionsomkostningerne reduceres. De transaktionsomkostninger, der er 

forbundet med at skulle indhente og forhandle om licenser, skulle gerne blive reduceret 

ved licensordningen. Når disse omkostninger reduceres, mindskes risikoen for, at der 

sker sammenbrud, pga. at omkostningerne bliver for høje til, at det vil være gunstigt at gå 

videre med et projekt. For det andet vil en ordning, der indebærer standardlicenser, med-

føre en reduceret sandsynlighed for, at forhandlingerne bryder sammen, fordi parterne 

har for heterogene interesser og forskellig opfattelse af, hvilken værdi et givet patent har.   

I forhold til virksomhedernes forhandlingsstyrke vil en indførsel af en licensordning, hvor 

der er udfærdiget standardkontrakter og vilkår, medføre at parter, der ellers ville have en 

skæv forhandlingsstyrke som følge af virksomhedens størrelse, vil få et mere ligeværdigt 

forhold. Større virksomheder er således ofte mindre følsomme overfor transaktionsom-

kostninger, og dette kan udnyttes i en forhandlingssituation overfor en mindre virksom-

hed. 

I forhold til problemet med royalty stacking, vil ordningen ikke umiddelbart have en posi-

tiv effekt. Virksomhederne vil stadig kunne stå i en situation, hvor der skal indhentes så 

mange licenser, at det til sidst ikke vil kunne betale sig at gå videre, fordi royalty stacking 

vil medføre, at gevinsten bliver fortæret. Ordningen vil ikke ændre på dette forhold, og 
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spørgsmålet er om problemet med royalty stacking kan blive forværret ved, at man indfø-

rer nogle standardaftaler, som medfører, at virksomhederne ikke selv kan forhandle en 

pris for en licens. Hvis denne forhandling ikke kan finde sted, kan man risikere, at de pri-

ser der er fastsat for hver enkel licens samlet akkumulerer til et beløb, som er så højt, at 

virksomheden ikke finder det profitabelt at gå videre med projektet. Hvis virksomheden 

ikke var bundet af en standardkontrakt med en fast pris, ville en forhandling med de be-

rørte parter, muligvis kunne have medført en rimelig aftale, som sikrer, at de respektive 

royalties ikke bliver så høje, at de fortærer gevinsten.  

Tidligere har vi beskrevet, hvordan parter fra forskellige sektorer kan have problemer 

med at indgå aftaler, fordi de hver har forskellige opfattelser af, hvad deres patenter er 

værd. En ordning, som standardiserer licensaftalerne, kan være medvirkende til, at det 

bliver lettere for de forskellige sektorer at komme i dialog med hinanden og mindske 

sandsynligheden for, at der sker sammenbrud i forhandlingerne. Dette vil desuden have 

en gunstig påvirkning på den vidensdeling, der kan være mellem eksempelvis universite-

ter og virksomheder, og det vil komme alle parterne til gode, at det bliver nemmere at 

dele den erfaring og viden, som hver part sidder inde med. 

På baggrund af ovenstående analyse skal det fremhæves, at mange af ovenstående gevin-

ster vil mistes, hvis ordningen ikke indebærer standardkontrakter. Hvis ordningen ikke 

indebærer standardaftaler, vil der stadig være en risiko for, at forhandlingerne bryder 

sammen som følge af heterogene interesser. De transaktionsomkostninger, som ellers vil 

blive sparet ved, at der ikke skal forhandles om udfærdigelse af kontrakter, vil ligeledes 

ikke blive reduceret, hvis der ikke indføres standardkontrakter. 

Desuden kan der være problemer med, at parterne ikke selv kan lave individuelle for-

handlinger med hinanden, hvor de kan tilpasse en aftale efter omstændighederne. 

Spørgsmålet er derfor, hvor stor betydning det vil have for virksomhederne, at de ikke 

selv kan indgå i individuelle forhandlinger, samt styre til hvem og hvordan licenserne skal 

gives. 

En løsning der indebærer standardaftaler er derfor på mange punkter en god løsning på 

anticommons problemet, fordi det letter adgangen til at indgå licensaftaler med andre 

patenthavere, men det afføder også andre problemstillinger, som er nødvendige at tage i 

betragtning, når man overvejer, hvorvidt det hensigtsmæssig løsning. 

7.4.3 Working solutions 

Som tidligere nævnt benytter virksomhederne sig af forskellige working solutions for at 

reducere kompleksiteten i patentlandskabet. Virksomhederne benytter sig blandt andet 

af working solutions, når de ikke kan få adgang til alle de patenter, som er nødvendige for 

udførslen af deres produkt. I det nedenstående tages der udgangspunkt i, hvilke effekter 

en indførsel af en offentlig licensordning, vil medføre i forhold til virksomhedernes brug 

af working solutions. 

7.4.3.1 Incitament til at opfinde rundt om patentet 

Hvis man vælger at indføre en offentlig licensordning, vil adgangen til andres licenser 

lettes, og virksomhederne står derfor i en situation, hvor det ikke vil være nødvendigt at 
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forsøge at opfinde rundt om patentet, da de i stedet vil kunne indhente en licens til den 

nødvendige teknologi igennem licensordningen. Hvis det derimod er mindre omkost-

ningsfuldt at opfinde rundt om et patent frem for at skulle indhente adskillige licenser - 

uagtet at omkostningerne ved dette reduceres betragteligt i forbindelse med en licens-

ordning – må man forvente, at der er virksomheder, der hellere vil forsøge at opfinde 

rundt om patentet, frem for at skulle indhente licenser. 

7.4.3.2 Incitament til at flytte offshore 

En anden af de working solutions som man kunne forestille sig ville blive påvirket ved 

indførslen af en licensordning vil være incitamentet for en virksomhed til at flytte off-

shore. Der kan være mange grunde til, at en virksomhed vælger at flytte sin produktion 

offshore, men i denne kontekst er årsagen, at virksomheden ikke kan få licens til de paten-

ter, som er nødvendige for at udføre opfindelsen. I en situation hvor en virksomhed vil 

vælge at flytte produktionen til et land, hvor patentet ikke er beskyttet, må det forventes, 

at en indførsel af en offentlig licensordning vil medføre, at virksomheden vil undlade det-

te, da det vil være lettere at få adgang til de nødvendige licenser gennem licensordningen, 

frem for at flytte hele produktionen offshore. Eftersom adgangen til at indhente licenser 

fra mange rettighedshavere bliver lettet, burde det ikke være nødvendigt for virksomhe-

derne at bruge mange ressourcer på at flytte produktionen til et andet land for at fortsæt-

te udviklingen dér. 

7.4.3.3 Incitament til krænkelse og indsigelse af patent 

Hvis man via licensordningen lettere kan indhente de nødvendige licenser, er der ingen 

grund til at pådrage sig den risiko, der er forbundet med at krænke et andet patent. Den 

erstatning, man risikerer at blive dømt til at betale, kan være betydeligt større end det 

vederlag, man vil skulle betale ved indgåelse af en licens. Derfor vil en konsekvens af at 

indføre licensordningen også være, at der er en sandsynlighed for, at antallet af patent-

krænkelser vil falde som følge af, at virksomhederne lettere kan få adgang til andres pa-

tenter igennem licensordningen. 

Til gengæld er der ikke nogle klare indikationer på, at antallet af indsigelsessager vil blive 

påvirket af indførslen af en licensordning. Hvis en virksomhed bliver opmærksom på, at 

der er udstedt et patent, som de mener ligger for tæt på deres eget patent, eller som de 

mener, er ugyldigt, kan de fremsætte indsigelse over for det andet patent, og om de vil 

benytte sig af det, vil være uafhængigt af, om der eksisterer en licensordning eller ej. 

7.4.3.4 Incitament til at indgå private aftaler 

Ordningen vil også medføre, at virksomhederne ikke selv kan bestemme, hvem de vil ind-

gå private aftaler med.  Ofte er virksomhederne interesseret i at indgå aftaler om eksklu-

sive licenser eller at indgå individuelle aftaler. For nogle virksomheder vil en tvungen 

licensordning derfor anses for at være en problematisk ordning, der hindrer virksomhe-

dernes aftalefrihed. Ikke alle virksomheder ønsker, at deres patenterede opfindelser bli-

ver tilgængelig for en større mængde igennem en licensordning, da virksomheden der-

med ikke kan garantere en eksklusivitetslicens til en enkelt part. 
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Af denne meget væsentlige årsag bør licensordningen indeholde en opt-out mulighed, 

hvor virksomhederne kan frabede sig at være med i ordningen, men det forudsætter, at 

virksomhederne selv aktivt melder sig fra. Hvis det er en opt-in model, skal virksomhe-

derne selv give samtykke til at deltage, hvilket medfører en risiko for, at virksomhederne 

ikke ønsker at deltage eller ikke får meldt sig til ordningen.   

Effekten af at der er tale om en opt-out model er, at det skal give virksomhederne incita-

ment til at være en del af aftalen men med den betydelige fordel, at virksomheder ser det 

som altafgørende at kunne indgå i private aftaler om eksklusiv licens, har mulighed for at 

melde sig fra ordningen.  

7.4.4 Strategisk udtagning af patenter 

Indførslen af en licensordning vil ikke nødvendigvis påvirke virksomhedernes udtagelse 

af strategiske patenter. Virksomhederne udtager patenter på opfindelser, som de endnu 

ikke ved om bliver værdifulde eller ej, netop fordi det ikke altid er til at vide på forhånd, 

om en opfindelse bliver succesfuld. Indførslen af en licensordning vil ikke ændre på, 

hvorvidt virksomhederne beslutter sig for at tage patent på disse opfindelser. 

I forhold til patenter der udtages for at blive brugt som forhandlingsparameter, kan ind-

førslen af en licensordning medføre, at det til en vis grad bliver uinteressant for virksom-

hederne at udtage disse patenter. Et patent, der har som formål at fungere som en para-

meter i en forhandlingssituation, vil være uanvendelig, da licensordningen vil medføre, at 

andre let vil kunne få adgang til patentet.  

7.4.4.1 Incitament til indhegning af opfindelsen 

Indførslen af en licensordning vil påvirke virksomhedernes incitament til at benytte sig af 

at indhegne patentet, der indebærer at virksomheden udtager flere patenter indenfor 

opfindelsens område, således at beskyttelsen bliver bredere.  Virksomhederne vil stå i en 

situation, hvor de ikke vil kunne beskytte opfindelsen blot ved at indhegne patentet, da 

alle andre vil kunne opnå licens til opfindelsen. Omvendt vil en indhegning af patentet 

medføre, at en anden virksomhed, der ønsker adgang til opfindelsen, vil skulle få licens til 

alle de omkringliggende patenter, der indhegner opfindelsen, således at den akkumulere-

de licensbetaling vil medføre at det bliver for omkostningsfuldt for en virksomhed, til at 

det vil være profitabelt. Derfor er det ikke klart, hvorvidt ordningen vil påvirke virksom-

hedernes incitament i positiv eller negativ retning. 

7.4.4.2 Incitament til hemmeligholdelse 

Ved at indføre en tvungen licensordning, som vi har foreslået i forrige kapitel, opstår der 

en problemstilling, som omhandler, hvorvidt virksomhederne frem for at deltage i en 

tvungen licensordning hellere vil holde deres opfindelser hemmelige. Som også tidligere 

argumenteret, er det vigtigt, at det er en ordning, som virksomhederne kan melde sig ud 

af, da risikoen for hemmeligholdelse bliver større, hvis det er en ordning, hvor virksom-

hederne ikke kan melde sig ud. Hvis virksomhederne ikke selv kan bestemme vilkårene 

for licens til opfindelsen, kan konsekvensen være, at virksomheden frem for at tage patent 

på opfindelsen, hellere ønsker at holde denne hemmelig for dermed selv at kunne be-

stemme, hvorvidt andre skal have adgang til licens til opfindelsen. Der kan være risiko for, 
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at der er nogle virksomheder, der ikke ønsker, at andre skal have adgang til at få licens til 

en opfindelse, og eneste andet alternativ vil derfor være at holde opfindelsen hemmelig. 

Det kan være risikabelt at hemmeligholde opfindelser, selv om det eksempelvis er pro-

duktionsprocesser, som ikke direkte kan ses af et slutprodukt. Ved hemmeligholdelse er 

opfindelsen nemlig kun beskyttet, så længe hemmeligholdelsen er effektiv, dvs. der er 

ingen tidsbegrænsning på beskyttelsen som ved et patent. Hvis en konkurrent patenterer 

en lignende teknik, vil den oprindelige opfinder, som har hemmeligholdt sin opfindelse, 

alvorligt få svækket sine muligheder for efterfølgende at drage nytte af opfindelsen. Den 

oprindelige opfinder kan i værste fald blive dømt som krænker af den identiske patente-

rede opfindelse. Hemmeligholdelse af en opfindelse gør den også meget sårbar overfor 

kopiering eksempelvis fra tidligere medarbejdere, som starter en konkurrerende virk-

somhed, eller får ansættelse hos en konkurrent. 

Konsekvensen, af at opfindelser bliver hemmeligholdt frem for patenteret, er, at samfun-

det ikke får adgang til den viden, som patentsystemet ellers er indrettet til at sikre adgang 

til. Dermed mister hele idéen med en licensordning sin berettigelse, da patentsystemets 

funktion ikke vil blive opretholdt. Af netop denne årsag er det essentielt, at licensordnin-

gen indebærer den nævnte opt-out løsning, således at virksomhederne ikke får incita-

ment til at holde opfindelser hemmelige. Ved denne løsning er det dog yderst vigtigt, at 

virksomhederne får nogle betydelige incitamenter til at deltage, således at man ikke en-

der i en situation, hvor alle pr. automatik vælger opt-out løsningen. 

7.5 Konklusion 

De virksomheder, som vi har interviewet i forbindelse med afhandlingen, har udtrykt en 

positiv holdning overfor indførslen af en offentlig licensordning. Virksomhederne stiller 

dog spørgsmålstegn ved, hvordan vederlaget for licenserne bliver fastsat, i det tilfælde at 

der er udformet standardkontrakter. Ud fra ovenstående analyse står det klart, at det kan 

være svært at fastsætte et vederlag på forhånd, da man ikke kan forudsige, hvor meget et 

bestemt licens vil være værd – dette kan afhænge både af, hvem der bruger licensen, og 

hvad den bliver brugt til.  

Ved at indføre den foreslåede licensordning vil det give virksomhederne lettere adgang til 

at indhente licenser til andres patenter, hvilket medfører visse konsekvenser i forhold til 

virksomhedernes incitamenter. Vi har analyseret, hvorvidt de faktorer, som ellers kan 

være med til at fremme anticommons, bliver påvirket ved indførslen af en offentlig veder-

lagsbaseret licensordning. Virksomhederne vil få lettere ved at indgå licensaftaler, hvilket 

medfører en reduceret sandsynlighed for, at forhandlingerne bryder sammen på grund af 

blokerende patenter. Dette vil også medføre, at virksomhederne i højere grad vil gå videre 

med projekter, som de ellers ville have stoppet i udviklingsprocessen, da patenter ikke i 

samme grad vil blive anset som blokerende, fordi det vil være muligt at indhente licenser 

til dem. Desuden vil nogle af de working solutions som virksomhederne benytter sig af 

blive mindre interessante, da det eksempelvis ikke længere vil være nødvendigt at opfin-

de rundt om et patent eller flytte forskningen offshore. 

Det største problem som vi identificerer er, at virksomhedernes aftalefrihed bliver be-

grænset ved indførslen af en licensordning, der indebærer standardkontrakter. Virksom-
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hederne vil ikke kunne tildele en eksklusiv licens, hvilket for nogle virksomheder er es-

sentielt for deres forretningsmodel. Man skal derfor ikke undervurdere vigtigheden af, at 

virksomhederne har mulighed for at give disse eksklusive licenser. Hvis løsningen der-

med medfører, at virksomhederne ikke ønsker at tage patent på en opfindelse, for at und-

gå at blive omfattet af en standardkontrakt, kan man risikere, at virksomhederne som 

alternativ til at udtage patent, i stedet benytter sig af en strategi om at hemmeligholde sin 

viden. Dermed risikerer man, at patentsystemets formål undermineres, således at ny vi-

den ikke bliver spredt i samfundet. 

Ved indførslen af en vederlagsordning, skal man derfor ikke kun se på, hvordan man løser 

et anticommons problem, men ligeledes se på, hvilke konsekvenser en sådan ordning vil 

medføre, og det er nødvendigt at inddrage alle disse momenter i en vurdering af, hvorvidt 

det er en fornuftig løsning. 
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8 – Konklusion 
Vi har med denne afhandling undersøgt, i hvilket omfang der er indikationer på, at der 

eksisterer anticommons i den danske biotekindustri. Ud fra de betingelser, som vi har 

opstillet for, at der kan eksistere anticommons, må vi, i henhold til vores resultater fra 

vores empiriske undersøgelse, konkludere, at der er indikationer på anticommons i den 

danske biotekindustri, og at innovationen hæmmes som følge af dette. 

Resultaterne fastslår, at der er projekter, som ikke sættes i gang, som følge af at virksom-

hederne finder det for kompliceret og omkostningsfuldt at skulle indhente licenser fra 

flere rettighedshavere for at kunne fuldføre deres projekter. Dette er, efter vores mening, 

en indikation på, at der eksisterer anticommons, fordi eksistensen af flere blokerende 

patenter dermed sænker udviklingen af nye biotekprodukter. 

Vi har desuden analyseret, hvordan man kan udforme en juridisk løsning på det anti-

commons problem, der beskrives i litteraturen. I lyset af vores resultater fra undersøgel-

sen blev dette endnu mere relevant og interessant at undersøge, eftersom vi har kunnet 

konstatere, at der er indikationer på anticommons i den danske biotekindustri. 

Der findes ordninger, som på hver deres måde gør det lettere at indhente licenser fra 

mange rettighedshavere. Men vi vurderer, at ingen af disse ordninger er en reel løsning på 

anticommons inden for biotek. Derfor har vi analyseret, hvorvidt en kombination af de 

forskellige ordninger kunne være et bedre alternativ. 

For at være et effektivt middel mod anticommons, skal licensordningen indeholde visse 

essentielle elementer for at sikre, at virksomhederne får en lettere adgang til at indgå 

licensaftaler med andre virksomheder om deres patenter, således af en del af problemet 

med blokerende patenter undgås. Vi har foreslået indførslen af en offentlig licensordning 

indenfor biotek, der skal fungere som en formidler af licenser, hvor der skal være stan-

dardkontrakter til rådighed for parterne, således at de lettere kan indgå aftaler med hin-

anden, og som stadig vil tilskynde en effektiv spredning og udnyttelse af den patenterede 

viden. For at ordningen kan få en kritisk masse af patenter, foreslår vi, at man automatisk 

er med i ordningen, når man får udstedt et patent, medmindre man aktivt melder sig fra. 

Indførslen af den nævnte ordning vil indebære, at virksomhederne lettere vil få adgang til 

at indhente licenser, hvilket kan medføre, at virksomhederne i højere grad vil kunne gå 

videre med projekter, der ellers vil have været blokeret af andre patenter. 

Det er essentielt, at licensordningen tilbyder standardkontrakter til parterne for at redu-

cere transaktionsomkostningerne, men dette vil samtidig medføre, at parternes aftalefri-

hed begrænses. Desuden har vi identificeret et problem med udmålingen af vederlagets 

størrelse. Det kan være svært at fastslå et bestemt vederlag i en standardkontrakt, blandt 

andet fordi værdien af et patent kan være svær at fastsætte. 

Desuden vil ordningen påvirke virksomhedernes mulighed for selv at vælge, hvem de 

ønsker at give patent til. Man risikerer dermed, at virksomhederne hellere vil holde en 

opfindelse hemmelig frem for at udtage patent, som medfører deltagelse af licensordnin-
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gen. Dette kan være en afgørende ulempe for patentsystemet, da man kan risikerer, at 

viden dermed ikke bliver udbredt i samfundet. 

Derfor er det vigtigt, at en licensordning bliver udformet således, at virksomhederne fort-

sat har incitament til at udvikle nye produkter, tage patent på dem og samtidig deltage i 

ordningen således, at adgangen til at indgå licens lettes.  
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9 – Perspektivering 
Hensigten med dette afsnit er at pege på nye vinkler og problemstillinger som kunne være 

interessant at undersøge nærmere i lyset af den viden, som vi har produceret med denne 

afhandling. 

For at få et mere repræsentativt billede af den danske biotekindustri kunne det være re-

levant at foretage en undersøgelse, som indbefatter en større andel af de danske biotek-

virksomheder, end hvad vores undersøgelse har. I forhold til analysens resultater, synes 

vi, at det kunne være interessant at foretage en mere dybdegående analyse af, hvor ud-

bredt det i biotekindustrien er, at projekter opgives tidligt i udviklingsfasen som følge af 

for mange blokerende patenter.  

Det kunne endvidere være spændende og relevant at udbygge en kvalitativ undersøgelse 

med en kvantitativ, for at undersøge, hvor mange projekter, der reelt opgives i udviklings-

fasen, og i hvilket omfang dette kan anses for at være et problem for virksomhederne.  

Desuden er det relevant at undersøge nærmere, hvorvidt indførslen af en vederlagsbase-

ret licensordning vil kunne være en praktisk løsning, og hvordan en sådan ordning helt 

præcist ville påvirke virksomhedernes incitamenter. 
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