
Side 1 af 135 

 

  

ET ERHVERVSJURIDISK BIDRAG TIL… 

ANVENDELSE AF  
STRATEGISK KONTRAHERING I  
EKSKLUSIVE PATENTLICENSAFTALER 

Adis Cosovic & Tobias Emil Andersen 

Kandidatafhandling 
17. september 2018 
 
Juridisk vejleder:    Kim Østergaard 
Økonomisk vejleder:   Kalle Johannes Rose 
 
Antal af normalsider:   111 
Antal af fysiske sider:  114 
Antal anslag:    252.582 
 
Forfatter:    Adis Cosovic 
    9315 
    Tobias Emil Andersen 

  4088 
Cand.merc.(jur.) 
Copenhagen Business School 



Side 2 af 135 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

This thesis examines to what extent strategic contracting can be utilized in exclusive patent licensing 

agreements to generate competitive advantages through knowledge sharing. When utilizing each 

other’s unique competences, contracting parties are able to create stronger competitive advantages, 

as they gain access to specific resources only found in the relation between the parties. The Danish 

Patent and Trademark Office has developed a standard for companies to use when contracting and is 

the main focal point of this thesis. A legal analysis of the standard clearly indicates that little emphasis 

has been placed on inter-firm cooperation. Questions such as “Why companies end up with joint 

ownership over competitive advantages when cooperating?” are left unanswered. The consequence 

of joint ownership under the current legal doctrine is that parties must agree on every aspect when 

commercializing the competitive advantage. This consequence clashes with the optimal utilization of 

competitive advantages, ultimately leading to value destruction. As a result, parties are led to a rela-

tionship where they lack sufficient incentives to cooperate and create joint competitive advantages, 

even though an exclusive license agreement provides a solid foundation for cooperation. This out-

come stems from a fear of opportunism rooted in both contracting parties. Acknowledging that own-

ership should be divided based on the parties’ unique interests, ensures that the parties find themselves 

in a situation where they under certain circumstances have incentives to cooperate. Whether the par-

ties choose to cooperate or stay passive depends solely on the profit generated through cooperation. 

Through combining theoretical insights from both legal and economic fields of study is becomes clear 

that the parties need to develop their own legal doctrine for joint competitive advantages based on a 

hierarchy inspired agreement, which addresses these problems. An intervention in the legal doctrine 

and standard paves the way for companies to utilize strategic contracting in order to create stronger 

competitive advantages than their competitors, through the exploitation of knowledge sharing and 

their strategic fit. 
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KAPITEL 1 

PROBLEMFELT 
 

 

1.1 Indledning 

Nyere tids dynamiske og konstantændrende erhvervsmiljø sætter i stigende grad større krav til virk-

somheders evne til, at tilpasse sig og oparbejde konkurrencemæssige fordele. Men industrier som 

eksempelvis den farmaceutiske er imidlertid blevet ramt af stagnering på innovationsfronten, hvilket 

stiller krav til nytænkning af eksisterende processer. Stagneringen er overraskende, da forskningsom-

kostningerne i den farmaceutiske industri er forøget med en faktor på 2,5, uden en tilsvarende for-

øgelse af antal godkendte molekylære enheder.1 Stagneringen tyder på, at der er et behov for at gen-

tænke, hvordan konkurrencemæssige fordele skal oparbejdes. 

Traditionelt har mantraet blandt innovative virksomheder været, at egne interne ressourcer er den 

vigtigste kilde til at skabe konkurrencemæssige fordele, hvor organisk vækst skabes bedst egenhæn-

digt, således at værdien går i egen lomme.2 Dertil var antallet af patentansøgninger med mere end én 

ansøger kun 6% af det samlede antal ansøgninger, hvilket tyder på virksomheder enten i begrænset 

omfang samarbejder eller overdrager patenter til kun én ansøger.3 Så hvorfor kæmper virksomheder 

i bl.a. den farmaceutiske industri, med at skabe nye konkurrencemæssige fordele, hvis de allerede har 

alle de fornødne ressourcer? Svaret kan være, at den vigtigste ressource ikke findes internt, men skal 

skabes i samarbejde med andre virksomheder gennem partnerskaber. 

Nyere teorier om strategisk kontrahering, som bygger på en samarbejdsorienteret-tankegang, og taler 

for aktiv anvendelse af samarbejdspartnere, til at skabe stærkere unikke konkurrencemæssige for-

dele.4 I industrier hvor viden er virksomhedernes vigtigste fordel, kan licenser til opfindelser være en 

kontrakttype, hvor anvendelsen af strategisk kontrahering kan være gavnlig. Men har strategisk kon-

trahering sin berettigede plads i eksklusive licensaftaler? Og understøtter gældende standarder par-

ternes udveksling af essentiel viden, som kan føre til nye konkurrencemæssige fordele for parterne?  

                                                 
1 Østergaard, Tvarnø og Ølykke 2013, s. 30 
2 Se Månsson, et al. 2017, 82 – Hvor 56% af de adspurgte innovative virksomheder mener interne ressourcer er den vig-

tigste kilde til nye konkurrencemæssige fordele. 
3 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 485 
4 Se Petersen og Østergaard 2017  
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1.2 Problembeskrivelse 

Tendensen synes at være klar. Virksomheder har oftest fokus på udnyttelsen af interne ressourcer ved 

oparbejdelsen af konkurrencemæssige fordele, hvilket er at betragte som en ressourcebaseret til-

gang.5 Men i eksempelvis industrier som den farmaceutiske, er der et stigende krav til nytænkning, i 

måden hvorpå konkurrencemæssige fordele sikres. En tilskyndelse til at indgå samarbejder mellem 

virksomheder, kan være et middel til at få adgang til og kombinere ressourcer på tværs af virksom-

hedernes grænser.6 Hvis en sådan udveksling af ressourcer kan styrke virksomhedernes konkurren-

cemæssige fordele gennem samarbejde, hvorfor så ikke adoptere denne tilgang, som et alternativ? 

Specielt industrier, hvor de konkurrencemæssige fordele primært udspringer af opfindelser og viden, 

synes det at være relevant at undersøge, om udveksling af relevant viden kan være gavnlig efter gæl-

dende retsregler. Hvis dette ikke er tilfældet, kan frygten for at hjælpe en potentiel konkurrent be-

grænse anvendelsen af en relationsbaseret tilgang, og skade samarbejdsgrundlaget i eksklusive pa-

tentlicensaftaler.7   

Med patentlicensaftaler som kontraktvariant, giver licensgiver (herefter benævnt ”LG”) en licensta-

ger (herefter benævnt ”LT”) en garanti til at anvende LG’s eneret til en opfindelse, mod royaltybe-

taling. Licensaftaler eller garantien kan have forskellige anvendelsesbegrænsninger for parterne, hvil-

ket afgøres efter i hvor høj grad LG begrænser egne anvendelsesmuligheder.8 Med eksklusive licens-

aftaler, kommer LT tættest på at overtage ejendomsretten til opfindelsen, da LG afstår fra kommerciel 

udnyttelse og garanterer at en tilsvarende ret ikke overdrage til andre.9 Hvordan anvendelsen af dette 

samarbejdes unikke karakteristika til at udøve strategisk kontrahering i eksklusive patentlicensaftaler 

er derfor fokus for afhandlingen. Omdrejningspunktet er parternes bidrag til nye forbedringer af op-

findelsen, hvor udvekslingen kan afføde nye idéer hos samarbejdspartneren og styrke de konkurren-

cemæssige fordele, set fra et rettighedssynspunkt.  

                                                 
5 Ahuja 2000, s. 319 
6 Ahuja 2000, s. 319 
7 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 30 f. 
8 Lando og Shypitsa 2011, s. 130 
9 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 29 og 263 
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Med afhandlingen forventes ikke at genskabe innovationsevnen eller etablere konkrete løsningsfor-

slag til, hvordan virksomheder konkret skal implementere strategiske overvejelser i eksklusive pa-

tentlicensaftaler.10 Derfor anvendes begreberne og målsætningerne med strategisk kontrahering på et 

overordnet plan, da implementering kræver stillingtagen til konkrete forhold i hvert licensforhold. 

Udarbejdelse af konkrete bestemmelser vil være en negligering af licensforholdenes kompleksitet, 

hvorfor ønsket imidlertid er, at bidrage til forståelsen af, i hvor høj grad strategisk kontrahering kan 

anvendes til at skabe konkurrencemæssige fordele i eksklusive patentlicensforhold. Af den grund 

tages der udgangspunkt i en standard for eksklusive patentlicensaftaler udarbejdet af Patent og Vare-

mærkestyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten (Herefter benævnt ”PVS-standarden”). PVS-

standarden er udvalgt til analysen, da denne må betragtes som en generel refleksion af retsstillingen 

i sådanne forhold. 

 

1.3 Problemformulering 

Med denne afhandling ønskes følgende problemformulering besvaret: 

~ 

I hvilket omfang kan vidensdeling anvendes til at fremme parternes fælles konkurrencemæssige 

fordele i eksklusive patentlicensforhold? 

~ 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering opstilles følgende to underproblemstillinger, 

som udspringer af et hhv. juridisk og økonomisk problem: 

1. Hvordan understøtter gældende ret og PVS-standarden udøvelsen af strategisk kontrahering 

til at oparbejde fælles konkurrencemæssige fordele gennem vidensdeling? 

2. På baggrund af økonomiske rationaler, i hvor høj grad kan ejerskabsstrukturen for relations-

renten sikre incitamentsforenelighed i forbindelse med aktørernes deltagelse i vidensdeling? 

 

1.4 Formål og synsvinkel 

Med afhandlingen er det primære formål, at undersøge og vurdere, hvorvidt paradigmet om strategisk 

kontrahering kan anvendes, til at intensivere oparbejdelsen af konkurrencemæssige fordele i eksklu-

                                                 
10 Dette vil kræve konkret indblik i dynamikken mellem to nøje udvalgte samarbejdspartnerne. Da der tages udgangs-

punkt i en generel standard, er den fornødne viden ikke tilgængelig, som er nødvendig for at behandlingen af konkrete 

forhold.  
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sive patentlicensforhold. Omdrejningspunktet er inkrementelle forbedringer af den licenserede opfin-

delse som parterne kun kan foretage i fællesskab, da relationen er den vigtigste kilde hertil.11 Analy-

sen behandler kun selve produktudviklingsprocessen, der defineres som ”planlagt forskning eller 

kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder med henblik på ud-

vikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller med henblik på en mærkbar 

forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser […]”12. Af den 

grund undersøges den nuværende kontraktstandard og gældende ret, for at klarlægge om de ønskede 

effekter opnås. 

Synsvinklen for behandlingen af det konkrete forhold, er relation mellem LG og LT, uden inddragelse 

af omkringliggende aktører og omstændigheder. I forlængelse af dette er synsvinklen på private ak-

tører, som egenhændigt kan agere uden direkte begrænsninger i sin råderet fra bl.a. offentligretlig 

regulering. Behandlingen har ikke noget specifikt industrifokus, men der drages løbende paralleller 

til den farmaceutiske industri.13  

 

1.5 Definition og målsætning 

For behandlingen af problemformuleringen og tilhørende problemstillinger er der valgt, at indkredse 

relevante begreber som eksempelvis proaktiv jura, vidensdelingsrutiner og strategisk kontrahering i 

kapitel 2. Indkredsningen skyldes begrebernes brede og tvetydige betydning, hvorfor en kvalificering 

af hvad der specifikt menes med dem i denne sammenhæng er nødvendigt, for at sikre en fælles 

referenceramme. Men før metoder og teorier præsenteres for behandlingen, fastlægges den overord-

nede målsætning for strategisk kontrahering i denne afhandling. 

For målsætningen med en relationel tilgang og hvornår virksomheder oparbejder konkurrencemæs-

sige fordele, advokerer Dyer & Singh for relationsrente (også benævnt kvasirente), hvilket defineres 

som værende en ”overnormal profit generet fælles som ingen af parterne på egen hånd kan opar-

bejde”.14 Relationsrente udspringer af synergieffekten som parterne skaber ved at drage fordel af 

                                                 
11 Med inkrementelle forbedringer menes der gradvise forbedringer af opfindelsen, modsat radikale forbedringer. 
12 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det 

indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, artikel 2, nr. 85 – OBS. Definitionen anvendes udelukkende i 

denne sammenhæng, hvorfor forordningen ikke har nogen anden relevans end at stille definitionen til rådighed. 
13 Se afsnit 1.1, hvor det fremgår at den valgte industri oplever stagnering. 
14 Dyer og Singh 1998, s. 662 – oprindelige citat er oversat fra engelsk til dansk. 
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hinandens unikke kompetencer og ressourcer, og ikke kan opnås egenhændigt.15 Af den grund giver 

unikke partnerskabsressourcer muligheden for overnormale præstationer.16 

Strategisk kontraherings fokus på udnyttelsen af samarbejdspartnere og oparbejdelse af konkurren-

cemæssige fordele er målsætningen med denne afhandling. I eksklusive patentlicensforhold, synes 

særligt fælles forbedringer af opfindelsen at være en konkurrencemæssig fordel ingen af parterne kan 

opnå egenhændigt. Særligt disse unikke fællesfrembragte forbedringer vil således være omdrejnings-

punktet for analysen.  

 

1.6 Metode 

1.6.1 Den juridiske metode 

Den juridiske problemstilling behandles efter den retsdogmatiske metode, for at skabe sammenhæng 

og systematisering i fortolkningen af retskilderne, som begge udgør en del af dansk retsvidenskab.17 

Ved brugen af den retsdogmatiske metode, behandles retskilderne efter Alf Ross’ opfattelse af rets-

kildernes interne orden, som har følgende rækkefølge: regulering, retspraksis, sædvaner og forhol-

dets natur.18 Den interne orden sikrer systematik i fortolkningen af retskilderne, selvom de efter rets-

kildelæren har samme retskildeværdi.19 Formålet med at følge den retsdogmatiske metode i analysen 

af retskilderne er udlede gældende ret, de lege lata, som bør give samme resultat andre retsanvendere 

vil nå frem til.20 Løbende vil udledningen af gældende ret sammenholdes med strategisk kontrahering, 

for at undersøge i hvor høj grad gældende ret og strategisk kontrahering er foreneligt.   

En konkret standardaftale udarbejdet af Patent og Varemærkestyrelsen i samarbejde med Kammer-

advokaten for eksklusive patentlicensaftaler (”PVS-standarden”)21 er valgt til analysen, hvorfor afta-

len er den primære retskilde, da aftaler har samme retskildeværdi, som regulering efter retsdogmatik-

ken.22 Som retskilde har aftalen en høj grad af objektivitet, hvorfor analysen af dén kun tillader en 

mindre fortolkningsmargin, hvorved aftalefriheden og aftalers bindende virkning respekteres jf. bl.a. 

                                                 
15 Dyer og Singh 1998, s. 662 f. 
16 Cui, Calantone og Griffith 2010, s. 1 
17 Ross 1953, s. 241 f. 
18 Ross 1953, s. 121 ff. 
19 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 34  
20 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 29 f. 
21 Se bilag A, hvor den udvalgte aftale er vedhæftet. 
22 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 104 
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AFTL § 1.23 Fra standardaftalen analyseres kun bestemmelserne, som regulerer forbedringer foretaget 

af parterne.24  

Den lovbestemte regulering anvendes subsidiært ift. standardaftalens fortolkningsbidrag, medmindre 

dele af lovgivningen er præceptive.25 Af lovbestemt regulering anvendes primært patentloven, op-

havsretsloven, aftaleloven og lov om forretningshemmeligheder, som supplement til fortolkningen af 

standardaftalens bestemmelser. Særligt reglerne der omhandler rettigheders tilbliven og disponering 

er relevante. I inddragelsen af den lovbestemte regulering anvendes lex specialis princippet, således 

specielle regler går forud for generelle.26 

Retskilden retspraksis inddrages kun sparsomt i analysen, da der på patentområdet i høj grad anven-

des voldgift, hvorfor megen praksis ikke er offentligt tilgængelig.27 Derfor inddrages retspraksis fra 

andre retsområder af generel karakter, som har præjudikatværdi og anvender almindelige grundsæt-

ninger, hvorfor de har en delvis universel karakter.28 Almindelige grundsætninger og principper som 

er udledt af retspraksis, sædvaner eller forholdets natur inddrages også i analysen. Særligt almindeligt 

anvendte grundsætninger som loyalitetsgrundsætningen og principperne for sameje inddrages i ana-

lysen.29  

 

1.6.2 Den økonomiske metode 

Til behandling af det økonomiske problem anvendes forskellige modeller og teorier, som bl.a. ud-

springer af den ny institutionelle økonomi,  hvis grundantagelser er anerkendelsen af aktørernes be-

grænset rationalitet og opportunisme som følge af egennytte maksimerende handlinger.30 Indenfor 

denne gren af økonomi findes transaktionsomkostningsteorien, som bygger på samme grundantagel-

ser og har fokus på transaktioner mellem aktører. 31 I analysen anerkendes den begrænsede rationali-

tet, med fokus på aktørernes interaktion, hvorfor transaktionsomkostningsteorien danner fundamentet 

for analysen af problemfeltet. Aktørforudsætningerne er statiske i analysen, for ikke at bryde med 

                                                 
23 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 81 f. 
24 Se bilag A, bestemmelserne 5.4 og 7.4. 
25 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 105 
26 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 251 
27 Liin 2009, s. 36 
28 Tvarnø og Nielsen 2014, 179 ff. 
29 Tvarnø og Nielsen 2014, 203 
30 Schreuder og Douma 2004 
31 Knudsen 1997, s. 209 ff.  
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transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne, hvorfor fokus er på indvirkningen af ændrede struk-

turforudsætninger for transaktionen.32  

 

1.6.2.1 Transaktionsomkostningsteorien 

Med transaktionsomkostningsteorien er formålet at afdække ud fra transaktionens karakteristika, 

hvilken ejerskabsstruktur der skal implementeres for at skabe optimale rammer for transaktionen.33 

Transaktionen, som analysen tager udgangspunkt i er aktørernes udveksling af information, som kan 

anvendes til at skabe konkurrencemæssige fordele gennem forbedring af opfindelsen. Karakteristika-

ene for transaktionen udledes af PVS-standardens regler for rettigheder over forbedringer, og hvordan 

transaktionen ændrer struktur når aktørerne anvender en samarbejdsorienteret-tilgang frem for en res-

sourcebaseret. En forkert ejerskabsstruktur for transaktionen kan resultere i hold-up og incita-

mentsuforenelighed. Ved fastlæggelsen af ejerskabsstrukturen analyseres transaktionen ud fra para-

metrene usikkerhed og aktivspecificitet, da disse har størst relevans grundt reglerne for transaktionen 

efter PVS-standarden.34 

Efter det stærke Coase teorem har allokering af rettigheder ikke betydning, så længe de er veldefine-

rede, vil parterne selv forhandle sig frem til effektive tilstande.35 Men da der i afhandling anerkendes, 

at der foreligger transaktionsomkostninger synes dette holdepunkt ikke at kunne fastholdes, hvorfor 

transaktionen ses i lyset af det svage Coase teorem.36 Med respekt for dette er formålet at opstille 

ejerskabsstrukturen i overensstemmelse med de optimale rammer fremført gennem transaktionsom-

kostningsteorien, således efficiente tilstande opnås ved foretagelse af vidensdelingsrutiner. 

 

1.6.2.2 Spilteori 

Da strategisk kontrahering udspringer af tankegangen bag transaktionsomkostningsteorien, men går 

videre ved at inddrage strategiske overvejelser og elementer, synes analysen at kræve et strategisk 

analyseværktøj. Grundet fokus på aktørerne og deres interaktion, er spilteoriens forskningsprogram 

valgt som analyseværktøj til analyse af aktørernes strategiske dilemmaer.37 Formålet er at undersøge, 

                                                 
32 Knudsen 1997, s. 33 
33 Hendrikse 2003, s. 211 
34 Knudsen 1997, 214 ff. 
35 Stavang og Eide 2008, s. 137 
36 Stavang og Eide 2008, s. 143 
37 Knudsen 1997, 91 
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hvordan aktørerne handler i overensstemmelse med transaktionens karakteristika, for at fastlægge 

den optimale transaktion, når der inddrages et strategisk element. 

Spilteorien er som forskningsprogram udspringer af den neoklassiske økonomi, men har et selvstæn-

digt fokus på aktørers interaktioner, modsat den traditionelle neoklassiske økonomi.38 Anvendelsen 

af spilteorien i forlængelse af transaktionsomkostningsteorien er mulig, da spilteorien bygger på en 

strategisk rationalitet.39 Anvendelse af spilteorien tillader at analysere, hvordan aktørernes strategiske 

valg har en indvirkning på værdien i transaktionen.40 Dette er relevant, da vidensdeling i eksklusive 

patentlicensforhold baserer sig to uafhængige aktørers handlinger. 

Samme grundantagelser som i transaktionsomkostningsteorien gør sig gældende i og med, aktørerne 

fortager egen optimerende handlinger efter en rationel og konsistent fremgangsmåde. Specifikt til 

forholdet mellem LG og LT tages der udgangspunkt i et informationssæt, som bygger på, at der for 

parterne foreligger fuldstændig- og imperfekt information. Derudover tager det strategiske forhold 

udgangspunkt i et simultant spil, hvor aktørerne deltager i vidensdelingssessioner, hvori aktørernes 

valg af strategier først kan observeres efter spillets afslutning. Da vidensdelingsrutiner i eksklusive 

licensforhold sker gentagende grænse under en begrænsning i medfør af licensaftalens ophørsdato 

tager spillet udgangspunkt i et endeligt gentaget spil.  

Da muligheden for at biddrage med viden under en vidensdelingssession ikke i afhandlingen betragtes 

nødvendigvis som en afledt konsekvens af partens deltagelse, introduceres der i spillet et sandsynlig-

hedsspektrum. Dette skyldes, at om end parterne ønsker at deltage i vidensdelingsrutiner anerkendes 

det i afhandlingen, at det ikke altid realistisk, at parterne kan biddrage med ny viden, som tilfører 

værdi til videreudviklingen. I lyset af dette inddrages teorien om mixed strategies som led i analysen.  

 

1.6.3 Den integreret metode  

Som analyseværktøj for afhandlingens problemfelt anvendes en funktionel metodisk tilgang, til be-

svarelsen af, hvordan problemet kan løses med strategisk kontraheringsparadigmet. Anvendelsen af 

en funktionel tilgang er med til at sikre, en objektiv løsningsmodel, som ikke på forhånd har lagt sig 

fast på en egentlig videnskabelig diskurs, men lader argumenterne fra analysen diktere retningen.41 I 

den metodiske verden for integrationen mellem jura og økonomi kan metoden placeres, på begge 

                                                 
38 Knudsen 1997, 89 
39 Knudsen 1997, 94 
40 Dutta 1999, s. 3 
41 Parisi og Klick 2004, s. 449 



Side 14 af 135 

 

sider af den normative og positivistiske tilgang. Metoden tillader inkorporering af elementer og me-

todiker fra begge lejre, hvorfor afhandlingens bidrag må anses for værende baseret på en objektiv og 

neutral argumentation.42        

Den positivistiske metode tager udgangspunkt i deskriptive analyser af, hvordan incitamenterne i 

reguleringen, bidrager til at parterne egenhændigt korrigerer herefter.43 I krydsfeltet mellem jura og 

økonomi har den positivistiske metode karakter af retspolitisk, som analyserer på baggrund af regu-

leringen, hvordan denne bør udformes for at føre til et ønsket formål.44 Det utopiske syn på regulering 

som løsningsmodel, synes at mangle en vis form for realitetssans, hvorfor den kun udgør en del-

mængde af løsningen. Metoden bygger på den klassisk Chicago School tankegang, om at aktørerne 

selv korrigerer tilstrækkelig, hvis overordnede regulatoriske rammer sættes.45 Mekanismerne og 

kompleksiteten af samarbejdsorienterede eksklusive licensforhold synes at overstige, hvad en over-

ordnet deskriptiv analyse af incitamenterne kan løfte. Der er behov for yderligere metodiske værktø-

jer til at løse problemstillingen tilstrækkeligt.  

Den normative metode synes imidlertid at bygge på en præmis om, at overordnet regulering ikke er 

tilstrækkeligt, hvorfor omfangsrige korrigerende reguleringsmekanismer anvendes.46 Hertil kan der 

drages paralleller til den erhvervsjuridiske metode, hvor problemejeren er virksomheden, som anven-

der kontrakten som korregeringsværktøj.47 Denne metodiske tilgang lader sig begrænse af et statisk 

syn på reguleringen, hvorfor løsningsmodellen ganske vist har en pragmatisk tilgang, men tillader 

kun at løse problemet på et ad hoc plan.48  

Den funktionelle metode anerkender den begrænsende anvendelse af normative modeller, da disse 

ofte undlader omkringliggende omstændigheder, samt de positivistiske modellers til tider forsimplede 

skitsering af virkeligheden.49 Den kritiske tilgang til begge metodikker tillader anvendelse af argu-

menter fra begge metoder og lader løsningen favne en ligeværdig afvejning af analyserne. 

                                                 
42 Parisi og Klick 2004, 442 
43 Parisi og Klick 2004, s. 434  
44 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 500 f. 
45 Parisi og Klick 2004, s. 431 
46 Parisi og Klick 2004, s. 434 f.  
47 Østergaard 2003, s. 284 
48 Parisi og Klick 2004, s. 436 
49 Parisi og Klick 2004, s. 450 
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Eksklusive licensaftaler er på et holistisk niveau formet efter både normative og positivistiske ele-

menter, hvorfor den funktionelle metodik tillader analyse på begge niveauer. Af fagområder for ana-

lysen anvendes jura og økonomi, som skal sammenholdes med strategisk kontrahering. De to valgte 

faggrupper for afhandlingen bygger på egne systematiker og forudsætninger, hvorfor separat behand-

ling af dem enkeltvist er en forudsætning, for at sammenholde disse gennem funktionel integration. 
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1.7 Forudsætninger 

Ved behandling af det i afhandlingens præsenterede problem gælder der følgende forudsætninger for 

relationen og omstændighederne i øvrigt: 

1. Parternes risikoprofil 

En overordnet forudsætning ved behandling af parterne som økonomiske aktører er, at de er risiko-

neutrale.50 

2. Det underliggende patents gyldighed 

Førend det er relevant at behandle licensforhold, er det en grundlæggende forudsætning, at der eksi-

sterer et gyldigt patent, som ikke er begrænset i sin anvendelsesmuligheder i eksklusive licensforhold. 

3. Komplementære ressourcer  

En grundlæggende forudsætning er, at der foreligger komplementære ressourcer. Nærmere defineret 

henføres der til en forudsætning om, at LT besidder kompetencer til at videreudvikle på baggrund af 

LG’s patent. Derudover er det en forudsætning at LG besidder viden som LT kan anvende til videre-

udviklingen. 

4. Videreudviklingens relevans 

Førend det er relevant for LG at udstede en eksklusiv licensaftale til LT er det en forudsætning, at 

LG’s indtjeningsmuligheder gennem royaltybetaling er større end alternativindtjening i relation til 

anden anvendelse. 

5. Nytte af forbedringstyper 

LG ønsker i overvejende grad at anvende fællesforbedringen og den relaterede knowhow, til videre-

udvikling af opfindelsen. Dette skyldes at LG ikke selv ønsker at anvende forbedringen direkte kom-

mercielt, men udelukkende ønsker at inddrage royaltybetaling på baggrund af denne. 

LT ønsker i overvejende grad at anvende fællesforbedringen kommercielt, og har kun interesse i vi-

dereudvikling, hvis dette øger indtjeningen.  

 

1.8 Afgrænsning 

Med henblik på at rette afhandlingens fokus mod et en specifik problematik, men til stadighed appel-

lerer til det generelle spektrum, sætter afhandlingens biddrag krav retsanvenderens muligheder for at 

                                                 
50 Se eksempelvis Hart og Moore 1990, s. 1125, som anvender samme antagelse. 
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intervenere på den aktuelle retstilstand. Som følge af dette afgrænses der fra samarbejder, der er be-

grænset i sin direkte råderet. Afgrænsningen henfører specielt (men er ikke begrænset til) offentlig-

regulerede instanser. Derudover da fokus udelukkende ligger på forbedringer af opfindelsen i eksklu-

sive patentlicensaftaler foretaget af parterne i licensforholdet, afgrænses der for alle andre interessen-

ter, hvad enten på aktør, marked eller samfundsniveau. Hvad der går forud og hænder efterfølgende 

licensforholdet vil ikke være en del af denne afhandling. Radikale forbedringer vil ej heller være en 

del af denne behandling.  

Når partnerskaber omtales inden for patentverdenen på det overordnede plan, rummer dette et bredt 

spektrum af industrier. Grundet afhandlingens omfang og ønsket om at bibeholde et specifikt fokus 

afgrænses der fra internationale forhold, hvorfor anden europæisk og/eller international regulering 

udelades. Andre retsdiscipliners indvirkning på problemfeltet f.eks. (men ikke begrænset til) EU-, 

statsstøtte-, konkurrence-, købe-, erstatning-, persondata- og selskabsret vil ikke blive behandlet som 

en del af denne afhandling. Endvidere afgrænses der fra andre aftaletyper og standarder end netop 

den eksklusive licensaftale. I medfør af problemformuleringens ordlyd tages der ikke udgangspunkt 

i situationer som efter licensaftalen og/eller obligationsretten er at betragte som misligholdelse, hvor-

for der i denne forbindelse afgrænses fra aftaleretlige misligholdelse og dertilhørende retshåndhæ-

velse. 

Da samarbejder henfører til to parters interaktion og koordinering med henblik på at nå en målsæt-

ning, foreligger der et interessant analyseområde ved at undersøge usikkerhedsmomentet ud fra en 

økonomisk sammenhæng af denne interaktion. Af den grund afgrænses der fra graden af hyppighed 

for transaktionen som analyseområde. 

 

1.9 Struktur 

I Kapitel 1 bliver læseren præsenteret for afhandlingens fokusområde og problemfelt, problemfor-

muleringen og tilhørende problemstillinger, synsvinkel og formål, metodisk valg og afgræsningen for 

behandlingen.  

I Kapitel 2 bliver læseren introduceret for centrale elementer i strategisk kontrahering såsom strate-

gisk fit, proaktiv og reaktiv jura, partnerskaber og kilder til relationsrente. Formålet hermed at præ-

sentere hvad strategisk kontrahering udgør og hvilke elementer er relevante i relation til afhandlin-

gens problem. 
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I Kapitel 3 foretages en juridisk analyse af gældende ret og PVS-standarden med henblik på at af-

dække, hvorledes den nuværende retstilling understøtter udøvelsen af strategisk kontrahering til at 

oparbejde fælles konkurrencemæssige fordele gennem vidensdelingsrutiner. Da eksklusive patentli-

censaftaler har sin rod i aftalefriheden, bliver læseren først præsenteret af en analyse af aftalefrihedens 

rolle i eksklusive patentlicensaftaler, og hvorledes der skal foretages fortolkning af denne. Dernæst 

bliver PVS-standarden analyseret i lyset af baggrundsretten med henblik på fastlæggelse af retsgrund-

laget (gældende ret) for kontrakten. Fokus for analysen er på forbedringer af den underliggende op-

findelse, som foretages i fællesskab.  

I Kapitel 4 foretages en økonomisk analyse af hvorledes ejerskabsstrukturen over den fællesfrem-

bragte videreudvikling kan sikre incitamentsforenelighed og aktørernes deltagelse i vidensdelingsru-

tiner. Kapitlet fungerer som afhandlingens krumtap, og har til formål at undersøge om den nuværende 

allokering af fællesforbedringerne, er til hinder for udøvelsen af vidensdelingsrutiner i eksklusive 

licensforhold. Transaktionen er i fokus i denne analyse, hvorfor transaktionsomkostningsteorien an-

vendes til at identificere relevante problemstillinger og fastlægge den optimale ejerskabsallokering 

af fællesforbedringen. Dernæst vil spilteorien blive anvendt til at simulere aktørernes strategiske valg 

ved enten at deltage eller forholde sig passivt i vidensdelingsrutiner, og hvordan valgene bliver på-

virket af den valgte ejerskabsallokering. 

Hidtil har analyserne været præget af en fagmonopolær tilgang, hvor Kapitel 5 vil være af interdisci-

plinær karakter. I kapitlet bliver pointerne fra kapitel 3 og 4 sammenholdt på objektivt med henblik 

på at løfte analysegrundlaget op på et interdisciplinært niveau, som kan belyse afhandlingens over-

ordnet problem. Indledningsvist vil analyserne været præget af en funktionalistisk tilgang, som på 

objektiv basis anvender de økonomiske konklusioner til at frembringe juridiske meta-regler, der en-

deligt vil lede til efficiens ex ante, de lege ferenda. For at indføre et praktisk præg til analysen vil 

efterfølgende analyse fokusere på, hvordan de lege ferenda skal føres til livs i et inter-partes forhold. 

I Kapitel 6 bliver problemformuleringen besvaret, ved at opsummere foregående analysers konklu-

sioner og heraf besvare spørgsmålet om i hvilket omfang vidensdelingsrutiner kan anvendes til at 

fremme parternes fælles konkurrencemæssige fordele i eksklusive patentlicensforhold. 

  



Side 19 af 135 

 

KAPITEL 2 

STRATEGISK KONTRAHERING 
 

 

2.1  Introduktion 

Med henblik på at gøre op med divergensen mellem den formelle kontrakt, og parternes relationelle 

kapaciteter er strategisk kontrahering opstået som et bidrag til anvendelse af relationer til oparbej-

delse af konkurrencemæssige fordele. Jeffrey H. Dyer og Harbir Singh (herefter benævnt ”Dyer & 

Singh”) understreger, at den vigtigste kilde til konkurrencemæssige fordele er samarbejdsrelationer. 

Med udgangspunkt i en relationel ideologi har strategisk kontrahering fokus på værdiskabelse, opar-

bejdelse af konkurrencemæssige fordele og proaktiv konflikthåndtering.51 Anvendelse af princip-

perne i strategisk kontrahering, skal styrke partnerskaber ved at fokusere på en fælles målsætning og 

plan for, hvordan parterne i fællesskab kan oparbejde konkurrencemæssige fordele.52  

Strategisk kontrahering bryder med den konventionelle kontrakttilgang, som hovedsageligt har fokus 

på efterfølgende afvikling af tvister og opdeling af aktiver. Fordelen ved den konventionelle tilgang 

er, at parterne kan træde ud af samarbejdet uden væsentlige komplikationer, hvorfor kontrakten i 

overvejende grad indeholder reaktive kontraktbestemmelser.53 Sådanne bestemmelser svækker imid-

lertid udvikling af relationen, herunder dannelsen af tillid, da investering i relationen ikke er i fokus.54 

Kontrakter med en reaktiv diskurs, har begrænset fokus på, hvordan parterne kan skabe fælles kon-

kurrencemæssige fordele. 

Strategisk kontrahering har sin berettigede plads partnerskaber, hvis formålet er at fremme konkur-

rencemæssige fordele og udnytte partnerskabets synergieffekter.55 Følgende afsnit har til formål at 

præsentere formål og effekter for strategisk kontrahering, og heraf indkredse, hvad der inden for dette 

paradigme foreligger som særligt relevante for eksklusive patentlicensforhold med henblik på at 

skabe konkurrencemæssige fordele. 

  

                                                 
51 Petersen og Østergaard 2017, s. 266. 
52 Dyer og Singh 1998, s. 674. 
53 Petersen og Østergaard 2017, s. 266. 
54 Petersen og Østergaard 2017, s. 267. 
55 Petersen og Østergaard 2017, s. 267. 
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2.2 Partnerskabstyper og konkurrencemæssige fordele 

Relationen mellem to parter er som benævnt den vigtigste kilde til oparbejdelse af unikke konkurren-

cemæssige fordele, som ifølge Dyer & Singh have karakter af to forskellige former for partnerskaber. 

Den ene form for partnerskab bygger på et armslængeprincip, hvor der holdes en objektiv distance 

imellem parterne, så muligheden for fleksibel udtrædelse af relationen bibeholdes. Karakteristisk for 

armslængderelationer er, at investering i relationsspecifikke aktiver og vidensdeling kun foretages i 

et yderst begrænset omfang. Begrænset investering i ressourcer for samarbejdet, hindrer oparbejdel-

sen af konkurrencemæssige fordele og mindsker parterne udnyttelse af samarbejdets unikke mulig-

heder.56  

Den anden form for partnerskab er det strategiske partnerskab, som bygger på samarbejde og en høj 

grad af investering i ressourcer for at styrke samarbejdet. Formålet med strategiske partnerskaber er 

oparbejdelse af konkurrencemæssige fordele, gennem udnyttelse af unikke synergieffekter, som kun 

gør sig gældende for partnerskabet. Det ses eksempelvis i den farmaceutiske industri, at strategiske 

partnerskaber udnyttes til at skabe vækstmuligheder og herunder konkurrencemæssige fordele ift. 

øvrige konkurrenter.57  

De mest fremtrædende kilder til relationsrente og konkurrencemæssige fordele i strategiske partner-

skaber er af Dyer & Singh identificeret, som værende:58 

1. Vidensdelingsrutiner. 

2. Relationsspecifikke investeringer. 

3. Komplementære ressourcer og kapacitet. 

4. Effektiv styringsform.  

I medfør af afhandlingens fokus sammenholdes ovenstående kilder for relationsrente med produkt-

udviklingsprocessen59 med det formål at undersøge, hvordan der kan erhverves ny viden til forbedring 

af eksisterende opfindelser.60 Fundamentet for patenter og opfindelser beror på den bagvedliggende 

viden, hvorfor denne er en vigtig kilde til skabelsen af relationsrente i patentlicensforhold. Af den 

                                                 
56 Dyer og Singh 1998, s. 664. 
57 Dyer og Singh 1998, s. 661 f. 
58 Dyer og Singh 1998, s. 663. 
59 Se formålsbetegnelsen i afsnit 1.4 for en definition. 
60 Se afsnit 1.3 om afhandlingens synsvinkel. 
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grund er særligt vidensdelingsrutiner og investering i viden omdrejningspunkt for analysen, med hen-

blik på at afdække om baggrundsretten og den tilhørende PVS-standard skaber de rette rammer for 

oparbejdelsen af relationsrente. 

Et relationelt syn betragter relationen som analyseenhed og skabelsen af overnormalt profit for at 

være forbundet med relationen. Da oparbejdelse af viden gennem vidensdelingsrutiner beror på en 

inter-partes relation er strategiske partnerskaber at foretrække, da udnyttelsen af synergieffekter og 

kompetencer er i fokus.61 Særligt viden ift. opfindelser er en væsentlig konkurrencemæssig fordel, 

hvorfor strategisk udnyttelse er en forudsætning for værdiskabelse. Dette kan gøres med licensaftaler, 

hvor der overdrages hele eller dele af retten til en immaterialretlighed.62 Ud af den samlet viden, som 

den bagvedliggende opfindelse repræsenterer, består patentretligt beskyttede opfindelser kun af en 

begrænset del af den faktiske viden indlejret hos opfinderen. Den samlet viden kan opdeles i tre kil-

der: intellektuel ejendomsret (patent), intellektuelle aktiver og intellektuel viden, hvor patentlicensaf-

talen som udgangspunkt udelukkende giver adgang til den intellektuelle ejendomsret. Følgende figur 

illustrerer, hvor stort det samlede potentiale er, og hvor lille en andel patentet faktisk udgør: 

 

Figur 1: Det samlede videnspotentiale  

Figur 1 illustrer at opfindelsen (den intellektuelle ejendomsret) kun udgør en veldefinerede del-

mængde af den samlede viden.63 Anvendelse af armslængerelationer, med fokus på den veldefinerede 

                                                 
61 Dyer og Singh 1998, s. 674 f. 
62 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 686. 
63 Fradkin 2011, s. 249. 
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opfindelse (intellektuel ejendomsret) efterlader en masse potentil værdifuld viden uudnyttet. Arms-

længderelationer må alt andet lige repræsentere patentlicensaftalen i dens reneste form, hvorfor så-

danne relationer begrænser potentialet for licensforholdets oparbejdelse af viden.64  

Formålet med at anvende strategiske partnerskaber er at foretage en aktiv udnyttelse af den samlede 

viden, til fordel for begge parter. Forståelsen af kilderne til relationsrente i licensforhold er nødvendig 

for anvendelse af strategiske partnerskaber, hvorfor de væsentligste kilder indkredses i de efterføl-

gende afsnit. 

 

2.2.1 Vidensdelingsrutiner 

Den første kilde til relationsrente er vidensdelingsrutiner, som er nødvendig da ”Viden er den mest 

grundlæggende ressource i den moderne økonomi og følgelig at lære er den vigtigste proces […]”65, 

og er fundamentet i videnstunge partnerskaber. Vidensdelingsrutiner skal i denne sammenhæng for-

stås som gensidig udveksling af information mellem parterne.66 En LT kan drage stor nytte af den 

viden som LG har oparbejdet i forbindelse med frembringelsen af opfindelsen (den primære infor-

mation) og alternative forhold, som relaterer sig til opfindelsen (den sekundære information).67  Ud-

vekslingen af LG’s viden til LT, eller omvendt, kan føre til nye forbedringer af den allerede eksiste-

rede opfindelse, hvilket stiller krav til effektive vidensdelingsrutiner. Særligt i den farmaceutiske in-

dustri er vidensdeling essentiel, da innovation ikke sker hos den enkelte virksomhed, men gennem 

interaktion med andre aktører i samme branche.68 For virksomhederne er det derfor vigtigt at søge 

viden udefra gennem strategiske samarbejder, hvilket i praksis er formålet med vidensdelingsrutiner. 

Dyer & Singh definer også vidensdelingsrutiner som “[…] et regelmæssigt mønster af interaktioner 

mellem virksomheder, der tillader overførsel, rekombination, eller oparbejdelse af specialiseret vi-

den”.69 I licensforhold bidrager udveksling af viden til skabelsen af specialiseret viden for partnerne, 

som skaber partner-specifikke absorberingskapaciteter, ved at udvikle evnen til at genkende og assi-

milere viden fra partneren. Dette sker ved implementering af interorganisatoriske processer, som 

                                                 
64 Fradkin 2011, s. 248 
65 Lundvall 2007, s. 17 – egen oversættelse fra engelsk til dansk. 
66 Dyer og Singh 1998, s. 664 f. 
67 Den primære information kan dække over de direkte anvendelsesmuligheder for den patenterede opfindelse, hvorimod 

sekundær information kan være eksempelvis resultater af tests i forskellige forhold, der falder uden for den normale 

anvendelse. 
68 Powell, Koput og Smith-Doerr 1996, s. 116 ff. 
69 Dyer og Singh 1998, s. 666 – Der er blevet foretaget en egen-oversættelse af det oprindelige citat fra engelsk til dansk. 
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muliggør for samarbejdende virksomheder systematisk kan identificere, og overføre relevant viden 

på tværs af virksomhederne.70 

Viden som Dyer & Singh præsenterer det, er opdelt i to kategorier: information og knowhow, hvortil 

den umiddelbare forskel er informationstypens beskaffenhed. Informationskategorien er defineret i 

Dyer & Singhs artikel, som viden der let kan kodificeres og overføres uden tab af integritet.71 Eksem-

pler på dette er fakta, aksiomatiske udsagn, symboler mm. Knowhow er derimod specialiseret og 

kompleks viden, som efter sin art er svær at kodificere. Kompleksiteten gør knowhow sværere at 

imitere og overføre, hvilket også gør knowhow yderst relevant som konkurrencemæssige fordel.72 

Spørgsmålet er derfor, hvis fordelene ved vidensdeling er åbenlyse, hvorfor det ikke praktiseres i 

almindelighed som en selvfølge? Dyer & Singh advokerer for, at der mellem parterne kræves en 

tilpasning af incitamenter der motiverer vidensdeling og minimerer free-riding.73 Specielt free-riding 

er en central udfordring, da vidensdeling er en irreversibel investering, som efter overførsel ikke kan 

tilbagetages. Omstændighederne giver anledning til Kenneth Arrows informations paradox, hvor 

værdien af information først kan identificeres af modtageren efter overførsel, hvilket kan skade af-

senderen.74 Når først overførsel er sket, har modtageren erhvervet informationen, uden kompensation. 

Handlingens irreversible effekt, kan virke afskrækkende, selvom selvsamme handling er en nødven-

dighed. Særligt i den farmaceutiske industri, hvor nye lægemidler tager mange år at frembringe og er 

forbundet med store omkostninger, kan protektionistiske tiltag være fremtrædende.75  

Med andre ord, er vidensdelingsrutiner tæt forbundet med relationsspecifikke investeringer og kil-

derne påvirker hinanden. Af den grund ønskes der med efterfølgende at identificere, hvordan relati-

onsspecifikke investeringer spiller ind i eksklusive licensforhold. 

  

                                                 
70 Dyer og Singh 1998, s. 665 
71 Dyer og Singh 1998, s. 664 f. 
72 Dyer og Singh 1998, s. 665 
73 Dyer og Singh 1998, s. 666 
74 Arrow 1962, s. 609 ff. 
75 Østergaard, Tvarnø og Ølykke 2013, s. 35 f. 
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2.2.2 Relationsspecifikke investeringer 

Den anden kilde til relationsrente er relationsspecifikke investeringer. Begrebet er en samlebetegnelse 

for investeringer, som afhængigt af dedikationsgraden til det konkrete partnerskab og heraf har be-

grænset anvendelse uden for relationen.76 Williamson beskriver effekten af disse investeringer med 

at relationer mellem agenter er dynamiske og genstand for udskiftning. Før relationsspecifikke inve-

steringer er foretaget vil en agent typisk have flere alternative transaktionspartnere, men vil således 

efter investering i relationen blive fastlåst og reducere fleksibiliteten.77 Formålet med at dedikere 

investeringer til partnerskabet er, at kunne skabe konkurrencemæssige fordele, som er besværlige for 

konkurrenter at efterligne.78  

Graden af aktivspecificitet defineres efter den værdiforskel, der foreligger for et aktiv ved anvendelse 

i næstbedste alternativ.79 Er der tale om en høj grad af aktivspecificitet vil et skift til det næstbedste 

alternativ alt andet lige resultere i en forringelse af værdien af aktivet, da denne ikke vil kunne reali-

seres i samme omfang. Ved at foretage relationsspecifikke investeringer, kan parterne gennem den 

aktivspecificitet realisere en merværdi.80 Specielt i eksklusive licensforhold er aktivspecificitet en 

vigtig kilde, hvis aktiverne bliver idiosynkratiske.81 Relationsspecifikke investeringer kan foretages 

på et utal af områder, men er af Williamson indkredset til fire overordnede typer:82  

1. Sted specificitet. 

2. Fysisk aktivspecificitet. 

3. Menneskelig aktivspecificitet. 

4. Dedikerede aktiver. 

5. Udover de fire typer af aktivspecificitet kan der argumenteres for, at der foreligger en femte 

type, immateriel aktivspecificitet. 

Inden for skabelsen af viden under produktudviklingsprocessen har immateriel- og menneskelig ak-

tivspecificitet stor relevans. Hvis licensforholdet betragtes som en armslængderelation bærer LG den 

immaterielle investering og LT den menneskelige investering, da LG afstår fra at anvende sit patent 

ved overdragelsen af brugsretten til LT mod royaltybetaling. Da patenter ophører efter maksimalt 20 

                                                 
76 O. E. Williamson 1983, s. 522  
77 Sornn-Friese 2007, s. 111 f. 
78 Knudsen 1997, s. 216 
79 Knudsen 1997, s. 216 
80 Knudsen 1997, s. 216 
81 Lim, Macias og Moeller 2014, s. 15 
82 O. Williamson 1985, s. 55 
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år,83 begrænses det tidsmæssige anvendelsesspektrum for en alternativ LT, hvilket giver anledning til 

en værdiforringelse ved brug i andre relationer. Hvis LG bryder samarbejdet med LT, og derved 

genforhandler med en alternativ LT, vil den nye LT værdiansætte patentet lavere grundet en del af 

løbetiden allerede er blevet udnyttet af den oprindelige LT. 

For LT er den menneskelige aktivspecificitet essentiel. Dette dækker over interne ressourcer allokeret 

til læring og udvikling af den underliggende opfindelse (patent). Ved at foretage forbedringer af den 

underliggende opfindelse oparbejdes der specialiseret viden, hvilket har stor betydning for evnen til 

effektivt at kunne producere og udvikle opfindelsen. Ved ophør af partnerskabet, vil den oparbejdede 

viden i høj grad miste værdi, da den ikke er direkte er overførbar til andre relationer. Dette skyldes, 

at investeringerne er idiosynkratiske med det formål at være specialiseret til den underliggende op-

findelse.  

Hvis parterne engagerer sig i partnerskaber med megen vidensdeling, vil det føre til en væsentlig 

forøgelse af relationsspecifikke investeringer gennem akkumulering specialiseret information og 

knowhow. Da knowhow er specialiseret og kompleks viden, som efter sin art er svær at kodificere, 

vil gentagende vidensdelingsrutiner gradvist øge den menneskelige aktivspecificitet, da parterne over 

tid opbygger partner-specifikke absorberingskapaciteter.84 

Ved at engagere sig i gensidige vidensdelingsrutiner åbner parterne op for at skabe gevinstmuligheder 

ved en forøgelse af relationsrenten, da denne udveksling kan føre til skabelsen af nye idéer og viden, 

som kan resultere i innovation.85 For LT vil det betyde, at videreudviklinger kan nå en højere forbed-

ringshøjde, som skaber en større indtjening og resultere i en større royaltyindtjening til LG. For at 

kunne realisere dette er kravene til investeringer heri væsentlige unikke investeringer i relation til 

licensaftalen, som er nødvendige for oparbejdelse af konkurrencemæssige fordele. Specielt, når der 

kræves en fælles indsats af to virksomheder, øges kravet hertil markant.86 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at der er et stort potentiale i oparbejdelse af konkurrence-

mæssige fordele, ved at foretage relationsspecifikke investeringer gennem vidensdelingsrutiner. Dog 

kræver det at udvekslingen er styret af de rette styringsmekanismer, som sikrer, at parterne handler 

efter den fælles interesse, hvilket gennemgås i det efterfølgende afsnit. 

                                                 
83 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 463 
84 Dyer og Singh 1998, s. 665 
85 Dyer og Singh 1998, s. 664 f. 
86 O. Williamson 1985, s. 55 
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2.2.3 Effektive styringsformer 

For at intensivere oparbejdelsen af relationsrente er hvordan parterne inkorporerer styringsformer i 

partnerskabet relevant.87 Styringsformer bliver ofte omtalt private ordering, som har sin definition 

ud fra idéen om selvregulerende styringsmekanismer (kontrakten), som har til formål at forebygge 

og løse konflikter i modsætning til court ordering, som anvender Domstolen som problemløser.88 

Private ordering er relevant i denne sammenhæng, da immateriel viden, kan være specialiseret og 

kompleks, som efter sin art er svær at kodificere og verificere. Private ordering, som baserer sig på 

forebyggelse og behandling af relevante problemstillinger sikrer kontrol over aftalefortolkning og 

faktiske omstændigheder, hvor alternativet er Domstolenes intervention, som besværliggør stillings-

tagen til skjult information. Med andre ord kan det være vanskeligt for parterne at fremføre bevisma-

teriale for, at der foreligger en krænkelse og omfanget af dette.89 Private ordering er af den grund 

essentiel til at sikre incitamentsforenelighed ved implementering af vidensdelingsrutiner. 

Styringsformer i relationer kan være såvel eksplicitte, som implicitte regler, der regulerer partnerska-

bet.90 En effektiv styringsform, skal gennem anvendelsen af både eksplicitte og implicitte regler, sikre 

de rette incitamenter til samarbejde og minimering af omkostninger.91 Der sondres mellem to kate-

gorier af styringsformer, hvor den første afhænger af tredjemands håndhævelse, og den anden er 

selvhåndhævelse, som kan være formel eller uformel.92 Formel selvhåndhævelse er anvendelsen af 

investeringer foretaget af parterne til at kontrollere opportunisme ved at tilpasse kontrahenternes in-

citamenter. Det faktum, at værdien af de investeringer foretaget af parterne vil falde drastisk, hvis en 

part handler opportunistisk, giver parterne incitament til at handle med relationen for øje. Uformel 

selvhåndhævelse referer til anvendelsen af goodwill og forholdsforankring gennem tillid.93 

I afhandlingen er fokus på forebyggelsen af opportunistisk adfærd for at sikre parternes samarbejds-

villighed gennem implementering af vidensdelingsrutiner, særligt med fokus på, hvordan ejerskabs-

strukturen påvirker parternes incitamenter. Grunden til at ejerskabsstrukturer er relevante for trans-

                                                 
87 Dyer og Singh 1998, s. 669 
88 O. Williamson 1985, s. 164 
89 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 747 
90 Ghosh og John 2005, s. 1 
91 Dyer og Singh 1998, s. 669 
92 Dyer og Singh 1998, s. 669 
93 Dyer og Singh 1998, s. 669 
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aktionen er, at LG og LT skal foretage relationsspecifikke investeringer i form af forskning og vi-

densdeling. Af den grund kan der opstå uenighed over, hvorledes ejerskab skal fordeles over resultatet 

af et gensidigt bidrag. I efterfølgende kapitel søges at afdække, hvor der ud fra et juridisk perspektiv 

kan opstå problemer i forbindelse med inddragelse af vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold. 

Grundet fokus for afhandlingen, som ligger på tidlige stadier af samarbejde foreligger der ikke den 

fornødne tillid, til at underbygge uformel selvhåndhævelse på et sådant tidligt stadie.94 Af den grund 

anvendes formel selvhåndhævelse til på baggrund af de relationsspecifikke aktiver at skabe de rette 

incitamenter med henblik på at sikre samarbejde mellem parterne.  

På trods af at alle førnævnte kilder kan bidrage til at skabe konkurrencemæssige fordele, kan der til 

stadighed foreligge udfordringer i forbindelse med implementeringen, hvis der ikke mellem parterne 

er en anerkendt handleplan. Nedenfor præsenteres, hvorledes gensidig planlægning og fuldbyrdelse i 

medfør af en fælles målsætning kan påvirke mulighederne for en succesfuld relation. 

 

2.3 Strategisk fit 

Ved anvendelse af strategisk kontrahering skal samarbejdet ses i lyset af strategisk fit, som er et 

udtryk for, at der mellem parterne foreligger en fælles målsætning og handlingsplan for partnerska-

bet.95 Men en fælles målsætning for parterne er ikke altid lig med strategisk fit.96 Med andre ord 

opstår strategisk fit ikke, som følge af, at parterne eksempelvis aftaler en fælles målsætning (f.eks. 

formulering af den forventede vækst eller salg), men snarere en række sammenhængende tiltag, med 

fokus på, hvordan målsætningen skal nås.97 I relation til, hvordan relationsrente oparbejdes gennem 

vidensdelingsrutiner mellem parterne, kan det ses i lyset af Dyer & Singh, som beskriver effekten af 

strategisk fit som ”Jo større alliancepartners tilpasning af incitamenter er til at tilskynde gennem-

sigtighed og gensidighed og til at modvirke free-ridning, desto større potentiale vil der være til at 

skabe relationsrente gennem vidensdeling”98. 

En grundlæggende forudsætning for, at et strategisk partnerskab kan fungere er en gensidig forståelse 

– eller en fælles intention.99 En fælles intention opstår i eksklusive patentlicensforhold, som følge af 

et gensidigt ønske om at LT på baggrund af LG’s patent realiserer en indtjening, som LG får del af 

                                                 
94 Uformel selvhåndhævelse afhænger af tilliden skabt gennem relationen og omdømme, Dyer og Singh 1998, s. 669 
95 Petersen og Østergaard 2017, s. 268 
96 Petersen og Østergaard 2017, s. 269 
97 Petersen og Østergaard 2017, s. 268 
98 Dyer og Singh 1998, s. 666 – Der er blevet foretaget en egen-oversættelse af det oprindelige citat fra engelsk til dansk. 
99 Markovits 2004, s. 1451 
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gennem royaltybetaling. Dog kan det siges at realisering af den fælles intention ikke opstår udeluk-

kende som følge af en gensidig anerkendt målsætning, men når parterne skaber en hensigtsmæssig 

og gensidig handleplan for at realisere en fælles målsætning. Dette kan karakteriseres som en hensigt 

til fordel for den fælles aktivitet.100 Hvis man forestiller sig to parter skal ro en båd i land, kræver det 

at parterne kan enes om en fælles hensigt om, hvor de skal ro hen og i hvilket tempo.101 Ved anven-

delse af strategisk kontrahering er det på samme måde en forudsætning at parterne i fællesskab skaber 

en gensidig intention mellem deres fælles målsætning og handlingsplan for realiseringen. 

 

2.3.1 Samspillet mellem strategisk fit og vidensdelingsrutiner 

Da strategisk fit i et overordnet partnerperspektiv favner over et bredt spektrum af forhold, som skal 

afdækkes i overensstemmelse med det ønskede formål, indskrænkes fokusset til udelukkende at ved-

røre forhold, som relaterer sig til vidensdelingsrutiner. 

Strategisk fit er et centralt led i vidensdelingsrutiner, da fittet påvirker parternes evne til at tænke 

strategisk og tilpasse handlinger, så parterne i sidste ende realiserer projektmål ift. omkostninger og 

værdi.102 Dog sker det ofte at gode hensigter og rationelle motiver bag disse partnerskaber ikke er 

kongruent med den enkelte parts valg af strategiske retning, hvilket kan resultere i høj grad af usta-

bilitet og dårlig præstation for partnerskabet.103 Overordnet set kan divergens i parternes motiver føre 

til strategisk misfit, som, medmindre det løses, vil alt andet lige påvirke partnerskabets resultat nega-

tivt.104 Motiver for at danne et strategisk partnerskab med henblik på vidensdeling kan opstå som 

følge af flere motiver. En gennemgang af litteratur indikerer, at motiverne strækker over flere områ-

der. På baggrund af indsamlet litteratur er bilag B udarbejdet med henblik på at indkredse eksempler 

på motiver til at danne strategiske partnerskaber, hvilket meget vel kan overføres til eksklusive li-

censforhold.  

For at realisere parternes motiver for at indgå i et strategisk partnerskab er det centralt at vurdere og 

oparbejde strategisk fit af et bestemt projekt, hvilket er afgørende for at opfylde specifikke målsæt-

                                                 
100 Bratman 2014, s. 27, note 70 
101 Eksemplet bygger på det eksempel fremført i Bratman 2014, s. 28, som vedrør at synge duet. 
102 Hong, et al. 2011, s. 1 
103 Nielsen 2010, s. 2 
104 Nielsen 2010, s. 1 
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ninger. Uden at vurdere og sikre den overordnede kompatibilitet og realistiske muligheder for et pro-

jekts succes, vil indsatsen ikke effektivt rettes mod realisering af målsætningen.105 Dog kan en for-

håndsafdækning af gennemførelsesinitiativer være besværlig at gennemføre, da centrale områder for 

at fremme strategisk fit er reserveret til den konkrete relation. På baggrund af indsamlet litteratur er 

flere områder indkredset i bilag C med henblik på at præsentere en ikke udtømmende liste af eksem-

pler på, hvad parterne bør skabe fælles enighed om. For at skabe målkongruens mellem parterne, skal 

handlingsplanen (forretningsplanen) konkretiseres som en del af kontrakten, og hovedelementerne i 

planen skal angives ex ante (med gennemførelsesdetaljer, der er inkluderet i tillæg).106  

Ved anvendelse af strategisk kontrahering advokeres der for at koncipering af kontrakten skal være i 

overensstemmelse med proaktiv jura, som har til formål at fremme målsætningen.107 Med efterføl-

gende afsnit er proaktiv jura i fokus for, hvordan denne juridiske diskurs bidrager til gennemførelsen 

af strategisk kontrahering. 

 

2.4 Proaktiv jura 

Moderne kontraktret har eksisteret siden det 18. århundrede, hvor aftalefriheden har været anset som 

et grundlæggende princip, som siden 1917 har været kodificeret i den danske aftalelov.108 Aftalefri-

heden har været omdrejningspunktet for en dynamisk udvikling i juristers anvendelse af juraen i kon-

trakter, og hvordan kontrakter indgås. I de seneste årtier har en relativ ny og forretningsorienteret 

tilgang til juraen, som bygger på en proaktiv tankegang set dagens lys. Tilgangen er proaktiv, hvorfor 

juraen skal være ”Foregribende ift. fremtidige problemer, behov og ændringer”.109 En proaktiv til-

gang til at undgå tvister er ikke et nyt fænomen i sig selv, og blev allerede belyst af professor Louis 

M. Brown i bogen Preventive Law, hvor vigtigheden af en proaktiv tilgang skyldes ”[…] det koster 

som regel mindre at undgå tvister end at betale for at komme ud af én [...]”.110  

Grundlaget for proaktiv jura kræver anvendelse af en proaktiv tilgang til juraen, hvilket bl.a. invol-

verer kontrol over potentielle problemer, tilvejebringelse af løsninger og forudsigelse af fremtidige 

                                                 
105 Hong, et al. 2011, s. 2 
106 Petersen og Østergaard 2017, s. 8 – Der er blevet foretaget en egen-fortolkning af, hvad der er foreskrevet ud fra 

denne kilde. 
107 Petersen og Østergaard 2017, s. 13 
108 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 105 
109 Berger-Walliser og Østergaard 2012, 16 – Der er blevet foretaget en egenoversættelse af det oprindelige citat fra 

engelsk til dansk. 
110 Brown 1950 
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tvister.111 Den proaktive tilgang kan bruges til at sikre formålet med partnerskabet ved at eliminere 

eller håndtere problematikker, og have fokus på at sikre de bedste forudsætninger for samarbejdet.112 

I kontrast hertil findes den traditionelle reaktive tilgang til risikoallokering, og muligheden for at 

reagere på mangler løbende, uden at foregribe situationen.113 Den reaktive jura bygger på indsamling 

og anvendelse af historiske data af begivenheder, som målestok ved fastlæggelsen af retsmidler i 

tilfælde af kontraktbrud. Den indsamlede data har således til formål at sikre en stærk position ved ex 

post kontraktuelle tvister. Modsat søger proaktiv jura på baggrund af historiske data at foregribe si-

tuationer og anvende fremtidige målsætninger, som målestok for kontrakten. Med andre ord anvendes 

proaktiv jura ex ante til at få indlejret information og løsningsværktøjer i kontrakten, til at forebygge 

forventede ex post problemstillinger. Følgende figur er udarbejdet på baggrund af ovenstående argu-

mentation, og illustrerer forskellen mellem de to juridiske tilgange:  

 

Figur 2: Forholdet mellem juridisk syn og tidsperspektiv 

I proaktiv jura arbejdes der med tre grundlæggende principper, som har et forebyggende element. 

Principperne understreger vigtigheden af: 

1. At forudsige menneskelig adfærd, og anvende forudsigelserne til at identificere relevante fore-

byggelsesinitiativer.114 

2. At imødekomme risici i stedet for at eliminere dem.  

3. At inddrage kommercielle og forebyggende overvejelser ved udfærdigelse af kontrakten.115 

                                                 
111 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 17 
112 Haapio 2006, s. 25 
113 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 17 f. 
114 Modsætningsvist søger reaktiv jura at forudsige Domstolens fortolkning og afgørelser, med henblik på at sikre sig en 

stærk position i tilfælde af kontraktbrud. 
115 Dauer 2008 
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Tilfælles med reaktiv jura deler proaktiv jura samme grundlæggende princip om at imødekomme 

risikoen for tvister, men håndteringsfokus for problematikken er forskellig. Proaktiv jura tilfører en 

fremmende og/eller motiverende dimension, for at fremprovokere og belønne den ønskede adfærd 

hos parterne i relationen.116  

Selvom det kan virke som om der er en verden til forskel mellem proaktiv og reaktiv jura, er det 

vigtig at understrege, at der ikke er vandtætte skodder mellem disciplinerne, blot at formålet er for-

skelligt. Formålet med konkrete relationer og omstændighederne i øvrigt, dikterer hvilken af de to 

der er at foretrække for at understøtte den konkrete relation. Hvis parterne ikke ønsker at forpligte sig 

væsentligt, sikre fleksibilitet eller en kortvarig relation er reaktiv jura således at foretrække, grundet 

fokus på nem udtrædelse af relationen. Er det derimod muligt at skabe en fælles vision og målsætning, 

til at understøtte konkurrencemæssige fordele i længerevarende relationer, må proaktiv jura være at 

foretrække.117 Med følgende afsnit søges der at afdække, hvorledes proaktiv jura skal anvendes som 

redskab i strategisk kontrahering. 

 

2.4.1 Proaktiv jura som redskab i strategisk kontrahering 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at proaktiv jura er opdelt efter to paradigmer og målsæt-

ninger. Det ene paradigme søger at anvende juraen til at forebygge fremtidige konflikter – præventivt 

paradigme.118 Det andet paradigme søger at anvende juraen til strategisk at fremme kommercielle 

overvejelser og muligheder – strategisk paradigme.119 Ved at samle disse to paradigmer under ”pro-

aktiv jura” skal det forstås, at begge forhold påvirker hinanden unægtelig meget. Det præventive 

fokus sikrer, at den strategiske udnyttelse af juraen kan blive ført til livs ved at forbygge problemstil-

linger, som måtte udspringe af det strategiske kommercielle fokus, hvorfor disse to paradigmer af-

spejler hinanden i høj grad. 

I eksklusive licensforhold kan der med rimelighed antages, at relationen er i fokus, og kontrakten skal 

søge at sikre et langvarigt forhold. Dette begrundes ved de initial- og løbende- relationsspecifikke 

investeringer, som er bundet op på, at licensaftalen består. Eventuelle tvister og ophør af relationen, 

kan føre til at begge parters specifikke investeringer har været forgæves.120 Anvendelse af præventiv 

                                                 
116 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 22 
117 Petersen og Østergaard 2017, s. 272 
118 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 65 
119 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 65 
120 Dyer og Singh 1998, s. 662 
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jura kan understøtte samarbejde og tillid imellem parterne, ved at foregribe eventuelle tvister og sikre, 

at kontrakter danner fundamentet for at formålet efterleves.121 Den proaktive jura kan derfor bruges 

som et middel, til at understøtte strategisk kontrahering, ved at sigte mod oparbejdelsen af konkur-

rencemæssige fordele. På linje hermed søger strategisk kontrahering at anvende kontrakten, som et 

redskab til at understøtte samarbejde og skabelsen af konkurrencemæssige fordele i relationen.122 

Kontrakten anvendes som et styringsværktøj, til at kvalificere og kodificere handlingsplanen for part-

nerskabet. Proaktiv jura og strategisk kontrahering er derfor en naturlig forlængelse af hinanden, da 

formålene er sammenfaldende, hvorfor begge er relevante for eksklusive licensforhold.123 

Hvis licensforholdet iagttages fra et overordnet perspektiv, kan der konstateres, at der foreligger en 

direkte korrelation mellem LG’s og LT’s indtjening, da kontrakten er bygget op omkring en royalty 

struktur som afspejler sig af modpartens indtjening. Af den grund giver relationen plads til at fremme 

uudnyttede kommercielle tiltag for begge parter. Som konstateret i foregående kapitel foreligger der 

et uudnyttet potentiale ved at inkludere vidensdelingsrutiner som en aktiv del af kontrakten, da dette 

rummer et stort potentiale for opbyggelsen af relationsrente.124 Dog inkluderer PVS-standarden ikke 

vidensdelingsrutiner som en del af kontrakten.  

Sammenfaldet mellem proaktiv jura og strategisk kontrahering er i denne sammenhæng fokusset på 

værdiskabelse.125 Den videre analyse vil derfor fokusere på at behandle, hvorledes vidensdelingsru-

tiner kan inkluderes i eksklusive licensforhold. Det kan siges at skabelsen af kontraktuelle rammer 

for vidensdelingsrutiner indgå som en del af det strategiske paradigme/jura, da dette initiativ har rod 

i kommercielle overvejelser. Relevant i denne sammenhæng er, hvordan det præventive para-

digme/jura spiller ind til at supplere og danne rammer for at kontrakten fostrer samarbejde gennem 

vidensdelingsrutiner. Fokus ligger derfor for de efterfølgende analyser på at analysere og foregribe 

fremtidige problemstillinger inden for implementeringen af vidensdelingsrutiner. Med andre ord skal 

proaktive bestemmelser anvendes til at fremprovokere det ønskede samarbejde og tillid mellem par-

terne, som udspringer af de strategiske overvejelser for partnerskabet.126  

  

                                                 
121 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 107 
122 Petersen og Østergaard 2017, s. 7 
123 Petersen og Østergaard 2017, s. 267 
124 Se afsnit 2.2.1 
125 Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 275 
126 Barton 2012, s. 1 (s. 107) 
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2.5 Sammenfatning 

Strategisk kontrahering har et overordnet fokus på skabelsen af relationsrente ved udnyttelse af rela-

tionelle synergieffekter. For eksklusive licensaftaler er der et naturligt fokus på relationen mellem 

LG og LT, da der foreligger en direkte korrelation mellem LG’s indtjeningspotentiale gennem royal-

tybetaling og LT’s indtjening gennem den videreudviklede opfindelse. Derudover besidder LG en 

unik viden, som ikke realiseres ved eksklusive licensaftaler, men LT kan drage direkte nytte af. 

Strategisk kontrahering blev grundet sit relationelle fokus indkredset til at rumme de fornødne meka-

nismer og tankesæt til at fremme gevinstmuligheder, ved udnyttelsen af viden som går tabt i relatio-

nen. Ud fra et fokus på udnyttelsen af parternes interne viden blev vidensdelingsrutiner indkredset til 

at udgøre en væsentlig kilde til relationsrente i videnstunge eksklusive licensaftaler. Med afhandlin-

gen lægges fokus på vidensdelingsrutiner som en del af en relationsspecifik investering til behandling 

af afhandlingens problem. Som der blev belyst i ovenstående afsnit fremlægger Dyer & Singh sit syn 

på vigtigheden af vidensdelingsrutiner i relation til virksomheder, som indgår i den farmaceutiske 

industri, som gør sig med innovationstunge patenter. I lyset af afhandlingens fokus, som vedrør ’in-

dustriel undersøgelse’, blev der konstateret, at der forelå en større relevans i relationsspecifikke in-

vesteringer, som vedrør menneskelig- og immateriel aktivspecificitet. 

Afhandlingen vil således fremadrettet søge at gøre op med frygten for den irreversible effekt og heraf 

fremme den menneskelige- og immaterielle aktivspecificitet i vidensdelingsrutiner med henblik på at 

udnytte den samlede videnspotentiale til oparbejdelsen af relationsrente. Førend nævnte initiativer 

kan realiseres er det essentielt, at der mellem parterne foreligger en kontrakt, som baserer sig på 

private ordering med henblik på at inkorporere selvhåndhævelsesmekanismer, som understøtter dette. 

Det blev konstateret, at kontrakten bør forfølge at proaktivt paradigme, som er bygget op efter et 

strategisk- såvel som præventivt paradigme. Det strategiske paradigme skal søge at underbygge kom-

mercielle overvejelser der er forbundet med implementeringen af vidensdelingsrutiner. Det præven-

tive paradigme søger at forebygge eventuelle problemstillinger der måtte forekomme i forbindelse 

med implementeringen af vidensdelingsrutiner. I lyset af afhandlingens fokus skal det præventive 

paradigme ses i lyset af effektive styringsformer, hvor styringsmekanismerne skal fostre incitamentet 

for LG og LT til at engagere sig i vidensdelingsrutiner.  

Med følgende kapitel ønskes der, at undersøge, hvordan gældende ret og det nuværende kontraktuelle 

paradigme, PVS-standarden, understøtter udøvelsen af strategisk kontrahering til at oparbejde fælles 

konkurrencemæssige fordele gennem vidensdelingsrutiner. 
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KAPITEL 3 

DEN JURIDISKE ANALYSE 
 

3.1 Introduktion  

Kontraktindgåelse er et af de mest anvendte juridiske instrumenter til at styre relationen mellem to 

uafhængige parter med henblik på at opnå et specifikt formål.127 Ved indgåelse af eksklusive licens-

aftaler skabes der en tæt aftalebaseret relation, som er bundet op på et gensidighedsforhold, hvor 

begge parter er afhængige af medkontrahentens indsats for profitskabelse.128 For at sikre parterne i 

relationen anvendes aftalen, som et styringsværktøj til på forhånd at fastlægge, hvorledes konkrete 

problemstillinger skal løses i henhold til aftalen. Herved er det muligt for parterne ex ante i licensaf-

talen at kvalificere, hvordan de ønsker at være stillet ift. hinanden. Manglende stillingtagen medfører 

derfor at baggrundsretten skal løse konkrete problemstillinger, som udspringer af kontraktforholdet. 

Kontrakten er derfor det vigtigste fortolkningsbidrag til at udlede retsstillingen i kontraktforhold. 

I den følgende analyse tages der udgangspunkt i en konkret standardaftale udarbejdet af Patent og 

Varemærkestyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten for eksklusive patentlicensaftaler (PVS-

standarden). Kontrakten har karakter af en standard, hvorfor det er relevant at undersøge, om den i 

tilstrækkelig grad styrker parternes skabelse af konkurrencemæssige fordele. Formålet med analysen 

er at sammenholde kontraktens bestemmelser med strategisk kontrahering, for at undersøge om kon-

trakten understøtter relationsrente skabelse. Særligt bestemmelserne, som omhandler parternes for-

bedringsmuligheder, er relevante, da parternes fælles bidrag til nye forbedringer kan skabe stærke 

konkurrencemæssige fordele.129 Bestemmelserne 5.4 og 7.4 er derfor fokus for analysen af PVS-

standarden.130 Med strategisk kontrahering for øje vil den følgende gennemgang af de valgte bestem-

melser undersøge, i hvor høj grad bestemmelserne bidrager til skabelsen af relationsrente. 

  

                                                 
127 Andersen og Madsen 2012, s. 19 
128 Her tænkes der på den kommercielle udnyttelse af opfindelsen. 
129 Se afsnit 2.2 
130 Se bilag A, bestemmelserne 5.4 og 7.4 
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3.2  Aftalefriheden i eksklusive patentlicensaftaler 

I dansk ret gælder et generelt princip om aftalefrihed, hvis funktion er, at sikre selvstændige parter 

kan indgå retligt bindende aftaler, som skal udtrykke parternes fælles vilje.131 Aftalefriheden sikrer 

fleksibilitet mellem to parter, som selv kan fastlægge formål, forpligtelser og risiko-fordelingen ved 

udfærdigelse og accept af aftalens indhold.132 Aftalers gennemslagskraft er kodificeret i bl.a. AFTL 

§ 1 og DL 5-1-1, hvorefter aftaler har bindende karakter, også benævnt pacta sunt servanda. To parter 

kan således støtte ret på aftalens indhold, da begge parter har accepteret konkrete forpligtelser, som 

derfor har bindende virkning.133 Dette ses i eksempelvis U 2012.3007 H, hvor domstolen udtaler: 

”Royaltyaftalen er indgået mellem erhvervsdrivende og er et resultat af parternes overvejelser om 

forretningsmæssige risici og økonomiske forhold. Herefter, og da der ikke foreligger senere indtrufne 

omstændigheder, som gør royaltybestemmelsen urimelig.”. Aftalen er derfor nødvendig for at kodi-

ficere de overvejelser parterne har gjort sig i det konkrete forhold, hvorfor aftalen er det foretrukne 

værktøj i strategisk kontrahering.134     

Ved koncipering af aftalen foregriber parterne den situation, at en tredjemand135 skal tage stilling til, 

hvordan en evt. problemstilling skal løses i henhold til aftalen.136 Anvendelse af den standardiserede 

retsdogmatiske metode tillader retsanvender at gisne om det resultat, en dommer ville nå frem til 

under konkrete omstændigheder.137 Koncipisten kan med retsdogmatikken fastlægge de kontraktuelle 

omstændigheder, som påtvinger dommeren at nå frem til det ønskede resultat, uagtet om formålet 

med aftalen er proaktivt eller reaktivt funderet.  

Inden for patentretten fastholdes det generelle princip om aftalefrihed også. I aftaleforhold af patent-

retlig karakter er sondringen mellem fuldstændige og partielle overdragelser af rettigheder væsentlig, 

for at forstå aftaleforholdets dynamikker. En fuldstændige overdragelse er en faktisk overdragelse i 

                                                 
131 Andersen og Madsen 2012, s. 19 
132 Andersen og Madsen 2012, s. 19 
133 Andersen og Madsen 2012, s. 29 
134 Petersen og Østergaard 2017, s. 265 
135 Navnlig de danske domstole eller voldgift. 
136 Altså fravigelse af obligationsrettens almindelige del i denne sammenhæng. 
137 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 30 
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formuerettens forstand138, modsat partielle overdragelser, hvor kun en brugsret overdrages uden ejen-

domsretten følger med.139 Relevant for denne afhandling er partielle overdragelser, da licensaftaler 

kun er en tidsbegrænset overdragelse af brugsretten til opfindelsen.  

For patentretligt beskyttede opfindelser følger rettighedshavers ret til en specifik type af partiel over-

dragelse af sin kommercielle brugsret indirekte af PTL § 43140, som er hjemmelsgrundlaget for over-

dragelsen.141 Reglen har været gældende siden den første patentlov Lov 1967-12-20 nr. 479, og kun 

gennemgået sproglige justeringer gennem tiden; ingen retsstillingsmæssige. Reglen kvalificerer over-

dragelsen som en licens, som blot er en betegnelse for en partiel overdragelse af brugsretten til en 

patenterede opfindelse, oftest mod en kompensation, også kaldet en royalty.142 Den overdragende 

part kaldes licensgiver og den modtagende part for licenstager. Efter ordlyden i PTL § 43 findes at 

den eneste indskrænkning af aftalefriheden er et deklaratoriske udgangspunkt om, at licenstager ikke 

må videreoverdrage brugsretten, medmindre andet er aftalt.143 Reglen reciterer kun princippet om, at 

debitorskifte kræver samtykke fra kreditor, som bunder i et beskyttelseshensyn.144 PTL § 43 er den 

immaterialretlige lovhjemmel, som licensen hviler på og tillader licensindgåelse.145 

Licensgiver giver ved udstedelse af licens ”en anden ret til erhvervsmæssigt at udnytte opfindelsen”, 

som har karakter af et løfte om at licenstager kan foretage en række specificerede handlinger.146 Kun 

parternes fantasi sætter begrænsningen for, hvilket aspekt af rettigheden, som kan licenseres. For 

eksempler herpå, se U 2009.V-0100-06 SH, hvor opfinderen kun overdrog eneretten til at søge patent, 

uden overdragelse af selve ejendomsretten, eller U 1959.196/1 SH, hvor en begrænset geografisk og 

teknisk eneret til produktionsmetode til æggebakker licenseres. Princippet om, at rettighedshavere 

frit kan disponere inden for de retlige rammer, fastholdes herved.147 Aftalen er derfor det vigtigste 

fortolkningsbidrag, hvorfor der stilles store krav til koncipistens arbejde, da brugsretten har hjemmel 

i aftalens løfte.148 I udøvelsen af strategisk kontrahering er aftalen et nødvendigt værktøj til at sikre 

                                                 
138 Her tænkes der på overdragelse af ejendomsretten til et formuegode til en anden part. 
139 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 686  
140 ”Har patenthaveren givet en anden ret til erhvervsmæssigt at udnytte opfindelsen (licens), kan licenshaveren ikke 

overdrage denne ret til andre, medmindre andet måtte være aftalt.”. 
141 Brugsret skal forstås, som enerettighederne hjemlet i PTL § 3, stk. 1 og 2. 
142 Liin 2009, s. 25 ff. 
143 Bestemmelsen har deklaratorisk karakter. 
144 Eyben, Mortensen og Sørensen 2014, s. 20 
145 M. B. Andersen 2016, s. 426 
146 M. B. Andersen 2016, s. 424 
147 Liin 2009, s. 25  
148 M. B. Andersen 2016, s. 432 
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strategisk fit mellem parterne, da aftalen skaber fundamentet for parternes fælles handlingsplan.149 

Fortolkning af aftalens indhold er af den grund en nødvendighed, for at forstå hvilke rettigheder og 

forpligtelser, som faktisk følger af aftalen, og om disse er i overensstemmelse med ønsket om at skabe 

strategisk fit. 

 

3.2.1 Aftalefortolkning og udfyldning 

Formålet med fortolkningen af PVS-standarden er at udlede aftalens retsvirkninger gennem egentlig 

fortolkning og udfyldning, for at undersøge i hvor høj grad retsstillingen understøtter strategisk kon-

trahering.150 Hverken Aftaleloven eller anden speciallovgivning indeholder fortolkningsregler, som 

kan hjælpe med at forstå aftalens retsvirkninger, hvorfor fortolkningslæren udledes af praksis og ju-

ridisk teori.151 Af kendte fortolkningsregler kendes bl.a. minimums-, koncipist- og gyldigheds-reglen, 

som kan anvendes til fortolkningen af PVS-standarden.152  

Minimumsreglen anvendes primært til fortolkning af ensidige løfter, og er begrænset til gensidige 

aftaleforhold, hvorfor den ikke er anvendelig til fortolkningen af PVS-standarden.153 Koncipistreglen 

anvendes til at korrigere uligheder i magtforholdet, se modsætningsvist U 2002.681 Ø hvor parterne 

var professionelle og koncipistreglen ikke fandt anvendelse. Reglen har begrænset anvendelse i PVS-

standarden, da der med rimelighed kan antages, at parterne er professionelle og at der er tale om en 

standardaftale, der som sådan ikke er udfærdiget, af nogle af parterne.154 I stedet vil generelle retlige 

overvejelser, anvendes til fortolkningen og udfyldningen af PVS-standarden, ved at inddrage relevant 

baggrundsret til forståelsen af bestemmelserne.155 

Ved undladelser af problematikker i aftalen skal retsstillingen udledes af deklaratoriske regler, rets-

principper og andre relevante fortolkningsbidrag.156 For aftaleforhold er det særligt obligationsrettens 

almindelige og specielle del, som omfatter almindelige juridiske problemstillinger, og dem af speciel 

karakter, der anvendes.157 Obligationsrettens almindelige del består bl.a. af loyalitetsprincippet og 

                                                 
149 Petersen og Østergaard 2017, s. 269 
150 Andersen og Madsen 2012, s. 340  
151 Andersen og Madsen 2012, s. 341 
152 Andersen og Madsen 2012, s. 369 
153 Andersen og Madsen 2012, s. 370 – Anvendes primært i licensaftaler til fortolkning af licensen (”brugsretten”), som 

skal fortolkes indskrænket. 
154 Andersen og Madsen 2012, s. 371 ff.  
155 Andersen og Madsen 2012, s. 375 
156 Andersen og Madsen 2012, s. 423 f. 
157 Andersen og Madsen 2012, s. 20 
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andre grundsætninger, som delvist er kodificeret i bl.a. Købeloven.158 Men obligationsrettens almin-

delige del synes langt fra at være tilstrækkelig, da fokus her ikke er på at beskytte relationen og skabe 

konkurrencemæssige fordele, hvorfor parterne er nødsaget til at ændre retsstillingen gennem afta-

len.159 

Dette ses i U 2017.V-72-16 SH, hvor retten fastslår, at ”[…] parterne uden tilføjelsen til § 6 i licens-

aftalen under alle omstændigheder ville falde tilbage på baggrundsretten som kodificeret i ophavs-

retslovens § 54”. Kontrakten var nøje konciperet, men for den omtalte problemstilling, som udsprang 

af undladelsen i § 6 i licensaftalen, skulle den generelle udnyttelsespligt efter Ophavsretsloven (her-

efter benævnt ”OPHL”) § 54 anvendes. Undladelser har derfor stor betydning for, hvor stor usikker-

hed, der er ift. partneres retsstilling, specielt i længerevarende kontraktforhold.160 Hvad der gælder 

specielt for licensforhold, altså den specielle del, har relevans for, i hvor høj grad der er behov for en 

aftalebaseret korrektion af obligationsrettens almindelige del. 

Muligheden anvendes ofte af rettighedshavere til at indgå i nye strategiske partnerskaber, som kan 

skabe nye kommercielle fordele.161 PVS-Standarden er er eksempel på en sådan aftale, hvorfor denne 

er genstand for den videre analyse. 

 

3.3 PVS-standardens bestemmelser for forbedringer 

Som nævnt i forrige afsnit tillader aftalefriheden at koncipere aftaler i kontraktrummet mellem lov-

givningen, aftalefriheden og strategisk kontrahering for at tilskynde parternes samarbejde og fælles 

udvikling af opfindelser i eksklusive patentlicensforhold. PVS-standarden, som er omdrejningspunk-

tet for analysen, er et udtryk for, hvordan Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med Kammer-

advokaten har udnyttet kontraktrummet. Formålet med at sammenholde PVS-standardens bestem-

melser med strategisk kontrahering er at undersøge, om den understøtter oparbejdelse af konkurren-

cemæssige fordele med standardaftalen. 

I den farmaceutiske industri og strategisk kontraherings-øjemed er det særligt investeringen i relati-

onsspecifikke forbedringer og udvekslingen af den relaterede viden, som skaber de konkurrencemæs-

sige fordele.162 Bestemmelserne 5.4 og 7.4 er den specifikke del af PVS-standarden, som behandler 

                                                 
158 Andersen og Madsen 2012, s. 22 
159 Østergaard 2016, 322 f. 
160 E. L. Andersen 2014, s. 4 
161 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, 23 ff. 
162 Dyer og Singh 1998, 664 ff. 
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parternes forbedringsmuligheder, hvorfor de er fokus i analysen. Bestemmelse 7.4, som i sin helhed 

er konciperet, med følgende ordlyd for licenstager: 

7.4 Licenstagers ændringer og videreudviklinger163 

 

Hver af stykkerne i bestemmelsen regulerer forskellige aspekter af forbedringer i aftalens løbetid, 

hvorfor en særskilt gennemgang af stykkerne er nødvendig, for udledning af gældende ret. Løbende 

inddrages klausul 5.4, som regulerer samme forhold på lignende måde, men for LG, som er identisk, 

medmindre andet pointeres.164  Bestemmelserne analyseres i det følgende for at identificere, i hvor 

høj grad den valgte retsstilling bidrager til en fælles skabelse af forbedringer i licensaftalens løbetid. 

 

3.3.1 Skt. 1: Oplysnings- og underretningspligt 

Stk. 1 indeholder en direkte forpligtelse for LG og LT til at underrette medkontrahenten i tilfælde af, 

at der fortages en forbedring på den licenserede opfindelse, som har karakter af en vidensdelingsfor-

pligtelse.  Bestemmelsen er meget sparsom med kvalificeringen af pligten, hvorfor fortolkningen af 

bestemmelsen suppleres af andre retskilder.165 Der findes ingen relevante bestemmelser i lovgivnin-

gen, hvorfor generelle regler for underretning i kontraktforhold udledes af retspraksis og princip-

per.166 Forpligtelsen har karakter af en gensidigt bebyrdende loyal oplysnings- og underretningspligt 

i kontraktperioden parterne imellem, da stk. 1 forpligter parterne til at udveksle information med 

                                                 
163 Se bilag A, bestemmelse 7.4 
164 Gomard, Pedersen og Ørgaard 2009, 261 ff. 
165 E. L. Andersen 2014, s. 5 f. 
166 Moalem og Horten 2004, s. 1 ff. 
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medkontrahenten i kontraktens løbetid. Disse forpligtelser anvendes derfor i fortolkningen af stk. 1. 

Pligten udspringer af det obligationsretlige loyalitetsprincip, som en delmængde der kun omhandler 

udveksling af information, sammenholdt med den hele loyalitetspligtens omfang.167 Forpligtelsen til 

at udveksle information om forbedringer er en specifik vidensdelingsrutine, som er essentielt for at 

skabe konkurrencemæssige fordele, og har stor betydning.168  

Den almindelige oplysningspligt efter dansk ret bygger på en pligt til at oplyse sin medkontrahent om 

væsentlige ex ante aftaleindgåelsestidspunktet.169 Oplysningspligten udspringer af det obligationsret-

lige loyalitetsprincip, baseret på et ræsonnement om, at udnyttelse af informationsasymmetri er illoyal 

adfærd.170 Princippet kodificeres i bl.a. KBL § 76, stk. 1, nr. 3 for forbrugerforhold, men anvendes 

ofte analogt. Oplysningspligtens indhold fremgår af praksis, se U 1976.21/2H, hvor to parter ved 

indgåelse af en trepartsaftale om markedsdeling havde indgået en særskilt aftale udenom den tredje 

part. Domstolen fandt, at ved ikke at oplyse den sidste part om den særskilte aftale, var der et klart 

brud på den loyale oplysningspligt, da intentionen var at udnytte tredjepartens uvidenhed til egen 

vinding. Efter PVS-standarden skal medkontrahenten oplyses om væsentlige forhold som eksempel-

vis allerede undersøgte forbedringsområder. Herigennem sikres, at samarbejde initieres på et oplyst 

grundlag, da informationsasymmetri mindskes, hvilket er et proaktivt element, som reducerer poten-

tielle tvister.171 Pligten er skærpet væsentligt efter stk. 1 grundet PVS-standardens eksklusive karak-

ter, sammenlignet med andre mindre samarbejdsorienterede forhold.172 Særligt en sådan pligt kan 

sikre, at parterne ex ante har gode muligheder for at lave en fælles forretningsplan, da væsentlige 

negative forhold hos begge parter er kommunikeret. 

Af loyalitetsprincippet udspringer også en generel underretningspligt, som er en pligt til at underrette 

om efterfølgende omstændigheder, med aktuelle eller potentielle negative konsekvenser for medkon-

trahenten i aftalens løbetid.173 Underretningspligtens indhold ses i bl.a. i U 2007.3027 H, hvor Dan-

foss i et videreudviklingsprojekt grundet vanskeligheder videreoverdrog projektet uden underretning 

af Brunata. Højesteret udtaler hertil at ” […] parterne inden for rammerne af det aftalte partnerskab 

skal optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af betydning for dispositioner i henhold til 

                                                 
167 Andersen og Madsen 2012, s. 413 
168 Dyer og Singh 1998, s. 664 f. 
169 Andersen og Madsen 2012, s. 414 
170 Moalem og Horten 2004, s. 1 
171 Her tænkes der på proaktiv asymmetri-eliminering. Se hertil Berger-Walliser og Østergaard 2012, s. 21 
172 Moalem og Horten 2004, s. 4 
173 Madsen 1982, s. 3 f. 
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samhandelsaftalen […]”.174 Efter dommen indtræder underretningspligten først, når omstændigheder 

med skadelige virkninger for medkontrahenten opstår. Også underretningspligten har et proaktivt 

element, som reducerer potentielle tvister, hvilket gavner udøvelsen af strategisk kontrahering og 

bevarer relationen, selvom indholdet af pligten kan være svært at kvalificere. 

Konklusionen er klar, den traditionelle oplysnings- og underretningspligt bevirker reduceret informa-

tionsasymmetri omkring omstændigheder af negativ karakter. Herved sikres, at parterne proaktivt kan 

foregribe uhensigtsmæssige situationer og tilnærmelsesvist justere deres pligter i overensstemmelse 

med PVS-standarden. Men vigtigere for relationsrenten er de omstændigheder, som har en positiv 

karakter, og kan skabe nye konkurrencemæssige fordele, når først oplysnings- og underretningsplig-

ten bidrager til at bevare relationen. Retsstillingen for disse typer af omstændigheder analyseres i det 

følgende, for at undersøge, om baggrundsretten forpligter til en sådan udveksling. 

 

3.3.1.1 Muligheder af positiv karakter  

For muligheder af positiv karakter er der imidlertid ingen pligt til at fjerne informationsasymmetri, 

og udgangspunktet pacta sunt servanda fastholdes, hvilket kan udledes af retspraksis. En manglende 

pligt til positiv informationsudveksling er ikke hensigtsmæssig, da konkurrencemæssige fordele spe-

cielt bygger på udveksling af netop denne type af information.  

For eksklusive patentlicensaftaler er der ingen specifikke afgørelser for denne problemstilling, hvor-

for der drages paralleller til samme problemstilling, men på andre retsområder af generel karakter. Af 

kendte eksempler kan nævnes U 2002.1224 H og U 2003.23 H, som begge omhandler efterfølgende 

omstændigheder, hvor parterne ved aftaleindgåelsestidspunktet ikke kunne have forudset den kæmpe 

succes, som opstod efterfølgende. I begge sager finder Højesteret, at aftalen er bindende for parterne, 

hvorved idémanden ikke får del af den realiserede ex post succes. Intetsteds nævnes, at parterne burde 

have underrettet medkontrahenten om den realiserede succes med henblik på kontraktjustering. Par-

terne kunne således stole på aftalens indhold og gennem egne handlinger påvirke individuel værdi-

skabelse uden kontraktjustering. Men sikkerheden for parterne er på bekostning af relationsrenten, 

                                                 
174 Se modsætningsvist U 2017.V-8-15 SH, hvor pligten ikke var brudt, selvom der ikke var underrettet om udviklings-

vanskeligheder ved en digital platform i en periode på to år. Den udslagsgivende faktor for resultatet var en klar skæv-

vridning i magtforholdet. 
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som opnås gennem vidensdelingsrutiner. Underretningspligten foregriber efter dansk ret kun eventu-

elle tvister, men undlader helt, at anerkende vigtigheden af værdifuld information, hvilket er essentielt 

i strategiske partnerskaber.175  

Underretningspligten bør også omfatte muligheder af positiv karakter, som kan skabe værdi for rela-

tionen og medkontrahenten. Parterne må derfor selv regulere og kvalificere en sådan pligt i aftalen, 

da baggrundsretten ikke indeholder nogle regler herfor. PVS-standarden har til dels anerkendt vigtig-

heden af informationsudveksling. Stk. 1 fungerer som en aktiveringsmekanisme, da eventuelle resul-

tater eller idéer delvist overføres, hvorved potentiel værdifuld information videreformidles til med-

kontrahenten. Udvekslingen af ny idéer kan anvendes til egen videreudvikling, og føre til nye kon-

kurrencemæssige fordele. Stk. 1 som juridisk mekanisme understøtter derfor delvist vidensdelings-

rutiner, men giver ikke svaret på, hvordan informationen skal kategoriseres, beskyttes eller udveksles, 

hvilket kan skabe frygten for free-riding og manglende udveksling.176 Kategoriseringen af informa-

tionen og særlige karakteristika for overførsel, ejerskab og beskyttelse følger derfor af baggrundsret-

ten. 

 

3.3.1.2 Information 

I sin reneste form er immaterialretligt beskyttede rettigheder en anerkendt kvalificering af en bestemt 

type af information. Information som gode adskiller sig væsentligt fra materielle goder, da der fore-

ligger en såvel retlig som faktisk forskel.177 Forskellen består primært i, at ved udveksling af infor-

mation sker der ikke en overdragelse, men blot overførsel eller reproduktion af informationen. Afstå-

else eller opbrug af information, som det kendes fra fysiske formuegoder, der mister værdi ved brug, 

sker ikke ved overførsel af information.178 Information mister kun kommerciel værdi ved at blive 

kendt af tredjemand, eller ved at modtageren ikke forstår den modtagne information. Informations-

udveksling er således en vigtig kilde til at skabe nye idéer gennem vidensdelingsrutiner, og kan med 

den rette beskyttelse, være fordelagtigt at dele med medkontrahenten. 

Overførsel af information er en irreversibel handling, da det, når først den er afkodet af modtageren, 

ikke er muligt at ignorere den, grundet informationens formløse karakter. Af samme grund er infor-

mation ikke retligt beskyttet, medmindre det følger enten af særlovgivning eller af et aftaleforhold 

                                                 
175 Se afsnit 2.2.1 
176 Se afsnit 2.2.1 
177 Frost 2002, s. 41 
178 Frost 2002, s. 55 ff. 
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mellem to parter.179 I PVS-standarden har information ikke nogen særlig karakter, hvorfor overførsel 

heraf ikke nødvendigvis beskyttes, hvilket kan afholde parterne fra udveksling. Retsstillingen er 

uhensigtsmæssigt, da information er fleksibelt og kan løsrives fra den fysiske opfindelse, og flyde 

mellem parterne i forbedringsarbejdet, uden at overførslen afskærer brug.180 Da simultan anvendelse 

af information er muligt, åbner det op for, at begge parter kan drage nytte af informationen samtidig. 

Derfor er en retlig beskyttelse nødvendig, for at sikre overførsel.181 

Anvendeligheden af informationen i relationen afhænger af, om den er af objektiv eller subjektiv 

karakter. Objektiv information kan verificeres på baggrund af objektive kriterier, eksempelvis hvis 

tilføjelsen af et specifikt aminosyre til et enzym har en specifik katalyserende effekt, som kan verifi-

ceres af en eventuel tredjemand.182 Efter PVS-standarden sker der allerede en udveksling af objektiv 

information som følge af LT’s normale rapporteringspligt for brugen af opfindelsen til beregning af 

royaltybetalingen, eller hvis der foretages en forbedring.183 Sværere er det at kvalificere subjektiv 

information, grundet informationsindehaverens subjektive kvalificering af, hvad informationen inde-

holder. Et subjektivt element kan hindre eller besværliggøre overførsel, men samtidig have en større 

værdi, da den er svær for konkurrenter af kopiere. Inkrementelle forbedringer har et overvejende 

objektivt element, da anvendelse og verificering af informationen skal være mulig.184 Eksempelvis 

kan det være information om nye anvendelsesmuligheder for opfindelsen, som har en faktisk effekt 

på opfindelsen. 

Udveksling af sådanne informationer spiller en vigtig rolle for parterne, da denne gør det muligt på 

et tidligt stadie at koordinere og udvikle effektivt.185 Men manglende beskyttelse af generel informa-

tion efter baggrundsretten og PVS-standarden gør, at parterne kun i begrænset omfang har incitament 

til udveksling denne type af information. Potentiel værdifuld information for den anden part kan gå 

tabt, hvilket har en negativ effekt på relationsrenten.186 Beskyttelsen af information, som har karakter 

af forretningshemmelighed eller patent, kan modsat generel information, føre til den fornødne ud-

veksling, hvis der foreligger en forbedring i PVS-standardens forstand. 

                                                 
179 Frost 2002, s. 61 
180 Frost 2002, s. 34 ff. 
181 Se afsnit 2.2 
182 Frost 2002, s. 48 f. 
183 Her skaber manglende kvalificering af forbedringer usikkerhed for hvornår informationen skal udveksles. 
184 Det samme gælder for patenter, som skal kunne genskabes. 
185 Kan bidrage til et strategisk fit mellem parterne. Mere herom i afsnit 2.3.1 
186 Se afsnit 2.2 
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Stk. 1 er en positiv udvidelse af den normale oplysnings- og underretningspligt, som udvides til også 

at omfatte eventuelle efterfølgende omstændigheder, som kan have en positiv effekt for medkontra-

henten. Retsstillingen bidrager således til at skabe konkurrencemæssige fordele, ved at sikre delvis 

transparens gennem vidensdeling, som understøtter forbedringsarbejdet og kan føre til nye idéer.187 

Stk. 1 regulerer imidlertid ikke, hvordan og hvem der kan disponere over sådanne forbedringer, hvil-

ket er fastlagt i stk. 2 og 3. 

 

3.3.2 Stk. 2 og 3: Disponeringsretten 

Stk. 2 og 3 regulerer LT’s ret til at foretage eventuelle ændringer og forbedringer af den licenserede 

opfindelse.188 Stk. 2 giver primært LT retten til at foretage forbedringer, og bekræfter at forbedrin-

gerne tilkommer LT. Stk. 3 derimod bekræfter, at LT må anvende forbedringen kommercielt, uden 

tilladelse fra LG, så længe der betales royalty.189 Muligheden er helt essentiel for, at parterne kan 

foretage relationsspecifikke investeringer i forbedringer af opfindelsen. I nogle reaktive licensaftaler 

afskærer LG eksplicit LT fra muligheden eller kræver forbedringer tilkommer LG.190  

Forbedringsmuligheden har to kolliderende hensyn hos parterne. Ved at lade LT foretage forbedrin-

ger, som potentielt kan gøre LG’s original opfindelse irrelevant, reduceres LG’s tilbagebetaling af sin 

initialinvestering i opfindelsen. Dette skyldes efterspørgslen efter originalopfindelsen kan falde, hvis 

LT introducerer en nyt og bedre produkt. Omvendt havde LT ikke samme mulighed for at anvende 

opfindelsen før licensaftalen, hvorfor forbedringer kan øge værditilvæksten og skabe nye mulighe-

der.191 Igen er det dilemmaet mellem de to hensyn, som skaber frygten for at hjælpe en potentiel 

konkurrent, der skaber incitamentsuforenelighed.192 Men for eksklusive licensforhold, som bygger 

på et gensidigt afhængighedsforhold, er der en delvis incitamentsforenelighed, da LG og LT har 

unikke roller i relationen.193 

Sammenholdt med stk. 1 sikrer stk. 2 og 3, at parterne foretager en delvis vidensdeling af, hvilke 

opfindelsesspecifikke forbedringer, som allerede er frembragt. Men kun udveksling i begrænset om-

fang, af hvad der kræves for effektive vidensdelingsrutiner. Eventuelle overlap i forbedringsfokus 

                                                 
187 Se afsnit 2.2.1 
188 Her tænkes der på første del ” Såfremt licenstager i kontraktens løbetid foretager udviklinger”.  
189 Samme ret til kommerciel udnyttelse følger ikke af Bilag A, bestemmelse 5.4 for LG, da denne jf. 5.3 afstår fra at 

bruge opfindelsen kommercielt.  
190 Standarden i bilag A findes i flere varianter, som kan findes hos Patent og Varemærkestyrelsen. 
191 J. Hansen 1981, s. 88 ff. 
192 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 35 
193 J. Hansen 1981, 79 ff. 
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kan derfor undgås, og forbedringerne kan potentielt komplimentere hinanden. Her er det vigtigt at 

pointere, at stk. 2 eksplicit understreger, at trods underretningspligten er det kun den frembringende 

part, som retten til forbedringen tilkommer. Retsstillingen harmonerer med det immaterialretlige prin-

cip om, at den, der har frembragt en rettighed, også har retten hertil.194 Alternativt anvendes grant 

forward- eller grant backward-klausuler195, som giver en brugsret til forbedringen for medkontra-

henten efter specificerede vilkår.196 

Ulempen for retsstillingen efter stk. 2 er, at en frembragt opfindelsesspecifik forbedring potentielt 

kan have en væsentlig værdi for medkontrahenten, som ikke kan udnyttes. Særligt da LT primært har 

interesse i økonomiske forbedringer, som denne kan bruge sammen med sin eksklusive brugsret, 

hvorimod LG har interesse i juridiske forbedringer.197  For at sikre det strategiske fit og kunne udnytte 

det fulde potentiale burde LT have en ret til at anvende forbedringer kommercielt, og LG burde til-

svarende have en ret til forbedringer, som kan udvide den juridiske beskyttelse. Retsstillingen be-

grænser parternes umiddelbare strategiske fit, men kan åbne op for forhandling af rettigheder til for-

bedringer. Men intetsteds defineres, hvornår en ændring udgør en forbedring og tilkommer henholds-

vis LG og LT, hvilket ikke er en proaktiv stillingtagen til parternes rettighedsfordeling. Med efterføl-

gende afsnit søges der at indkredse indholdet af begrebet ”forbedring” favner.   

 

3.3.2.1 Forbedringsbegrebet 

Som nævnt ovenfor fremgår det ikke eksplicit af PVS-standarden, hvornår en ændring udgør en for-

bedring eller udvikling, hvilket kan skabe usikkerhed for, hvornår en part erhverver en ret jf. stk. 2 

og har en underretningspligt efter stk. 1. Usikkerheden kan i værste fald fremprovokere tvister, hvilket 

ikke er proaktivt, da parterne kan have forskellige opfattelser af hvad der udgør en forbedring. Ud fra 

nogle generelle betragtninger må forbedringer ud fra en ikke-udtømmende liste favne 1) ændringer, 

der fører til positive funktionelle udviklinger, 2) reducerer økonomiske omkostninger ved brug, 3) 

modificering, 4) væsentlige eller uvæsentlige ændringer, som varetager samme funktion, men kræn-

ker patentskriftet.198 Alle betragtningerne tager udgangspunkt i ændringer med en positiv afledt effekt 

ift. opfindelsen, for hvilken der pr. definition må være tale om en forbedring. 

                                                 
194 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 33 
195 Bestemmelser i licensaftaler, som kræver at parterne underretter om og overfører rettighederne til forbedringer, som 

er foretaget i licensaftalens løbetid.  
196 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 286 
197 Se afsnit 1.7 
198 Bills 2004, s. 86 
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En relevant sondring for forbedringer i licensforhold er, om forbedringen er økonomisk eller juridisk 

funderet. Med juridisk menes forbedringer, som potentielt kan udvide beskyttelsen i henhold til im-

materialretten, hvorimod økonomisk dækker over reducerede omkostninger eller større værdi end den 

forudgående opfindelse.199 Det ene udelukker ikke den anden, hvorfor der kan være sammenfald mel-

lem disse. 200 Med henblik på at illustrere forholdet mellem de to typer af forbedringer og deres vær-

diforøgelse er følgende figur udarbejdet:  

 

Figur 3: Forholdet mellem økonomisk- og juridisk værdi 

Begrebet forbedring skal forstås som en samlebetegnelse, da begge typer kan have en positiv effekt 

på relationsrenten. Forskellen ligger således i, om forbedringen medfører en økonomisk gevinst for 

anvenderen, eller om beskyttelsen i juridisk henseende udvides.201 LG har pr. definition primært in-

teresse i juridiske forbedringer, da denne i PVS-standarden ikke selv anvender opfindelsen i direkte 

kommercielt øjemed, da dette gøres gennem LT.202 LT har derfor primært interesse i økonomiske 

forbedringer, da disse direkte påvirke indtjeningsmulighederne.203 Begge parter har dog en stærk in-

teresse i de andre typer af forbedringer, fordi parternes forbedringer underbygger og udvider med-

kontrahentens anvendelsesmuligheder og værdi.  

                                                 
199 Poredda og Wildschütz 2004, s. 83 
200 Poredda og Wildschütz 2004, s. 84 
201 Det kan siges at juridiske forbedringer ofte har en økonomisk effekt, da beskyttelsen kan bruges til at udelukke andre 

fra anvendelse.  
202 Se bilag A, bestemmelse 5.3 for LG’s disponeringsret. 
203 Modsætningsvist Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 111 
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Essentielt for sondringen omkring kvalificeringen af forbedringstypen er dog, at der ikke behøver at 

være sammenfald mellem en juridisk og økonomisk forbedring. Eksempelvis kan en forbedring re-

ducere omkostningerne ved anvendelsen af opfindelsen i kraft af acceleration af processen eller re-

ducere brugen af et omkostningsfuldt element. Omvendt kræver nogle juridiske forbedringer kun, at 

der er tale om noget nyt i en væsentlig grad, uden forbedringen nødvendigvis har en økonomisk ge-

vinst.204 Uagtet hvilken type forbedring parterne foretager, kan den i en vis udstrækning have en 

direkte eller indirekte værdi for relationen, hvorfor den er relevant for nye konkurrencemæssige for-

dele. Stk. 2 kan med fordel udfyldes med reglerne for forretningshemmeligheder og patenter, som 

følger af baggrundsretten.  

 

3.3.2.1.1 Forretningshemmeligheder 

Forretningshemmeligheder er en samlebetegnelse for information, som grundet en hemmelig og in-

tern karakter har forretningsmæssig værdi og følgelig beskyttes.205 Efter gældende ret er beskyttelsen 

lovfæstet i MFL § 23, som kodificerer, at forretningshemmeligheder nyder beskyttelse. Beskyttelsen 

af forretningshemmeligheder tillader forretningshemmelighedsindehaveren gennem retssystemet at 

pålægge sanktioner mod den, som uden tilladelse eller i strid med hæderlighed offentliggør eller vi-

dereformidler forretningshemmelighedens indhold. Parterne i licensforholdet kan derfor dele forret-

ningshemmeligheder til at fremme fællesforbedringer og have vished for, at den udvekslede informa-

tion er beskyttet.206 Den retlige beskyttelse af forretningshemmeligheder har nogle væsentlige for-

skelle ift. patenter, som netop beskyttes gennem offentliggørelse, modsat forretningshemmeligheder. 

Figur 4 beskriver væsentlige forskelle på beskyttelsen: 

 
Figur 4: Patenter vs. forretningshemmeligheder: juridiske beskyttelse207 

                                                 
204 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 357 ff.  
205 Hansen og Werlauff 2016, 3 
206 Se også bilag A, bestemmelse 13, som indeholder en pligt til hemmeligholdelse 
207 Martin, et al. 2005, s. 60 
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Ulempen ved forretningshemmeligheder, modsat patenter, er, at der ikke er nogle formkrav, der kva-

lificerer, hvornår information udgør en forretningshemmelighed. Usikkerheden besværliggør det for 

parterne at kvalificere, hvornår informationen som forretningshemmelighed tilkommer den en-

kelte.208 I skrivende stund synes retsstillingen at blive mere klar, da der pr. 9. juni 2018 trådte en ny 

dansk lov i kraft under navnet Lov om Forretningshemmeligheder, som erstatter MFL § 23.209 I den 

kommende lov specificeres på baggrund af følgende tre kumulative betingelser, hvornår der forelig-

ger en forretningshemmelighed: 

 

Betingelserne synes at bidrage med nogle objektiviserede kriterier, som hjælper parterne med at kva-

lificere, hvornår der foreligger en forretningshemmelighed. Med loven vil retstilstanden blive bety-

deligt mere klar, og sanktionerne mere effektive, hvilket medfører en bedre beskyttelse.210 Parterne 

får bedre samarbejdsvilkår og kan i højere grad udveksle værdifuld information, da informationen 

beskyttes bedre. Den nye retstilstand vil være med til i fremtiden at give fornøden vished, så parterne 

udveksler værdifuld information gennem vidensdelingsrutiner i højere grad. På nuværende tidspunkt 

er det dog for tidligt at gisne om den præcise retsstilling, efter at loven anvendes i praksis, hvorfor 

hverken den nuværende eller kommende retsstilling analyseres yderligere, men relevansen anerken-

des alligevel. 

 

3.3.2.1.2 Patentretlig beskyttelse 

Forbedringer kan opnå patentretlig beskyttelse efter danske regler, hvis forbedringer efterlever kra-

vene for registrering. Patentretlig beskyttelse er en stærk beskyttelse af forbedringer, da rettigheds-

                                                 
208 Ligesom i bilag A, bestemmelse 13, definerer parterne ofte forretningshemmeligheder i aftalen. 
209 Lov 2018-04-25 nr. 309 om forretningshemmeligheder. 
210 Se hertil §§ 8-19, som omhandler tilgængelige sanktioner for rettighedshaver. 
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haveren kan støtte ret på, hvad der fremgår af patentregistret, og forhindrer andre i at bruge den kom-

mercielt i patentets løbetid.211 De to væsentlige kriterier er nyheds- og opfindelseshøjde-kriteriet. Ny-

hedskravet indebærer, at forbedringer kun opnår patentretlig beskyttelse, hvis de er nye ift., hvad der 

tidligere er kendt jf. PTL § 2, stk. 1.212 Hvad LG og LT udveksler medfører ikke, at en evt. forbedring 

ikke er ny, da offentligheden ikke har kendskab hertil.213 Behandlingen af informationen, som en 

forretningshemmelighed mellem LG og LT, giver derfor mulighed for også at anvende forbedrin-

gerne, før der søges om et patent. Dette kan beskytte parternes konkurrencemæssige fordele, både før 

og i patentets løbetid. 

Endvidere skal en forbedring for at være patenterbar ”adskille sig væsentligt” fra, hvad der var kendt 

efter PTL § 2, stk. 2, jf. PTL § 2, stk. 1. I hverdagstale kaldes dette for, at opfindelsen skal have 

opfindelseshøjde.214 Kriteriet inddeles i et objektivt kriterie, hvorefter der skal være en væsentlig dif-

ferentiering ift. kendte opfindelser, samt et subjektivt kriterie afhængigt af innovationsgraden på det 

givne område.215 I eksempelvis AN.2011.00001 hvor Ankenævnet udtaler ”Det var også generel 

almindelig viden at ændring af enzymets aktivitet er afhængig af hvilken aminosyre, der udskiftes og 

til hvad” var det ikke tilstrækkeligt, at udskifte med én specifik aminosyre. Forbedringer skal udvise 

en vis grad af nytænkning for at opnå beskyttelse, hvorfor almindelige forbedringer potentielt ikke 

har opfindelseshøjde. 

Da betingelserne er kumulative, kan en forbedring have nyhedsværdi uden at være patenterbar, grun-

det manglende opfindelseshøjde. Manglende patenterbarhed betyder imidlertid ikke, at en nyhed ikke 

har kommerciel værdi, da forbedringen fortsat kan være en nyhed for medkontrahenten og markedet 

og have en konkurrencemæssig værdi.216  

Et yderligere krav ved udfærdigelsen af patentansøgningen er fagmandskriteriet, jf. PTL § 8, stk. 2, 

hvilket skærper patentkravenes indhold. Efter kriteriet skal en fagmand inden for det givne område 

sættes i stand til at genskabe opfindelsen på baggrund af patentskriftet.217 Patentskriftet har derfor i 

overført betydning karakter af en opskrift, som fagmanden kan følge og derigennem opnå samme 

resultat. Registrering tager derfor i praksis ofte lang tid, og der er meget korrespondance mellem 

                                                 
211 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 359 ff. 
212 ”kendt” eller offentligt tilgængeligt forud for ansøgningstidspunktet jf. PTL § 2, stk. 2. 
213 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 359 ff. 
214 Binau-Hansen og Ketscher 2014, s. 55 
215 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 406 ff. 
216 Dette er modsat forretningshemmeligheder, som skal have en kommerciel værdi. Se mere herom i afsnit 3.3.2.1.1. 
217 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, 363 ff. 
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ansøger og udstedende myndighed med henblik på skærpelse og præcisering af indholdet af patent-

ansøgningen.218 Af den grund er det ikke usandsynligt, at en masse information ikke bliver inkorpo-

reret i patentskriftet, eller dele formuleres på en sådan måde, at vigtig information går tabt. Udveks-

lingen af netop denne information er derfor essentiel for, at begge parter effektiv kan anvende opfin-

delsen i praksis og skabe forbedringer.219 

Modsat information og forretningshemmeligheder skabes beskyttelsen for patenter gennem offent-

liggørelse, hvorfor der kun kan støttes ret på patentskriftet.220 Patentretlig beskyttelse har derfor ikke 

samme fleksibilitet som eksempelvis forretningshemmeligheder og information, hvorfor parterne kan 

overveje om, beskyttelsesformen er hensigtsmæssig. Så hvordan forholder parternes muligheder for 

at anvende ovenstående typer af forbedringer, når disse er frembragt i fællesskab. 

 

3.3.2.2 Samejeaktiver 

Som det fremgår af bestemmelserne i PVS-standarden, er det muligt for parterne særskilt at foretage 

forbedringer, erhverve retten hertil og egenhændigt disponere over forbedringerne. Intetsteds adres-

sers, hvordan forbedringer foretaget i fællesskab er reguleret. Specielt for eksklusive licensforhold 

med fokus på samarbejde er retsstillingen for forbedringer frembragt i samarbejde et essentielt ele-

ment for oparbejdelsen af konkurrencemæssige fordele. Hvordan parterne er stillet ift. en fælles frem-

bragt forbedring, har væsentlig betydning for samarbejdets karakter og relationsrente-realisering, da 

de unikke kompetencer hos parterne skaber de stærkeste konkurrencemæssige fordele.221  

I PVS-standarden har koncipisten i bestemmelserne undladt at regulere fællesforbedringer, hvorfor 

der hersker usikkerhed om, hvorvidt undladelsen er et positivt tilvalg af baggrundsretten eller blot en 

forglemmelse. Aftalen indeholder ingen fortolkningsbidrag, hvorfor det må antages, at det er et tilvalg 

af baggrundsretten for at løse problemstillingen, som kun udgør nogle generelle principper udledt af 

retspraksis.222  

Sammenholdt med underretningspligten, jf. stk. 1, er sandsynligheden for, at der opstår en fælles 

frembragt forbedring ved begge parters bidrag er betydelig, hvorfor muligheden for dette hverken i 

                                                 
218 Se f.eks. PA 2015 70256, hvor ansøger var nødsaget til at foretage flere til rettelser i ansøgningsprocessen. 
219 Se afsnit 2.2 
220 Dette følger af beføjelserne i PTL § 3. 
221 Jensen 2013, s. 34 
222 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 489 ff. 



Side 51 af 135 

 

teorien eller praksis kan forkastes. Resten af PVS-standardens indhold synes ej heller at give kon-

traktanvenderen relevante fortolkningsbidrag, som bidrager til kvalificeringen af, hvad der skal gælde 

i dette forhold. Derfor må kontraktanvenderen tage udgangspunkt i baggrundsretten og lade denne 

regulere dette forhold.223 Potentielt har koncipisten bevidst valgt at undlade kodificering af dette for-

hold, da baggrundsretten fører til den ønskede retsstilling.224 Derfor analyseres i det følgende, hvad 

der gælder herefter i denne henseende efter baggrundsretten for forbedringer frembragt i fællesskab, 

hvorved der opstår sameje. 

 

3.3.2.3 Flere selvstændige opfindere  

Det deklaratoriske udgangspunkt i den immaterialretlige baggrundsret er, at flere selvstændige opfin-

dere ikke er afskåret fra i fællesskab at frembringe opfindelser. I det følgende kaldes fællesforbedrin-

gerne for samejeaktiver. Eksempelvis Patentloven åbner tværtimod op for muligheden, da rettighe-

derne forbundet med en patenteret opfindelse tilkommer opfinderne i fællesskab jf. PTL § 1, stk. 1.225 

Også i forarbejdende til Patentloven pointeres, at der er en stærk formodning om, at det altid er muligt 

at kæde sammen med han eller de, hvem opfindelsen tilkommer.226 Der må gerne være flere fysiske 

opfindere, men de skal som minimum angives i patentansøgningen, da de kun kan støtte ret på, hvad 

der fremgår af registret.227 Uden en eller flere registrerede opfindere, som rettighedssubjekter kan der 

ikke disponeres over opfindelsen.228 Det samme gør sig gældende for rettighedshavere.229 

I beslægtede lovgivning kodificeres et lignende princip, men mere eksplicit end i Patentloven, hvor 

der er gjort en vigtig sondring for samejeaktiver. I Ophavsretsloven gælder, at værker gjort i fælles-

skab direkte efter OPHL § 6, kvalificeres som værende fællesværker, hvorefter parternes udøvelse af 

ophavsretlige rettigheder skal gøres i fællesskab. Disse fællesværker opstår, når parternes særskilte 

bidrag er uadskillelige for værket, eksempelvis hvis flere selvstændige parter arbejder sammen på et 

fælles projekt, og der ikke er forskel på den enkeltes bidrag.230 Disponeringen over fællesværker 

kræver, at rettighedshaverne i fællesskab er enige om anvendelsen af værket. Se eksempelvis U 

1989.1016/2 H, hvor Højesteret udtaler ”det herefter måtte være uberettiget af sagsøgte at designe, 

                                                 
223 E. L. Andersen 2014 
224 E. L. Andersen 2014, s. 4 
225 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 410 
226 Forarbejderne til lov af 9. november, spørgsmål 1504  
227 Patent & Varemærkestyrelsen 2013  
228 Ross 1953, s. 240 
229 Se f.eks. PA.2018.70247, hvor der er 3 ansøgere. 
230 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 138 
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producere og sælge Bistro 3 og Bistro 12 (samt den nye udformning af Bistro 8) uden samtykke”, 

hvor den ene rettighedshaver uden samtykke, havde anvendt og videreudviklet på fællesværket. Efter 

dommen blev det fastslået, at der skal være gensidig konsensus om disponering over fællesværker.  

Såfremt det er muligt at adskille den enkeltes bidrag, er der ikke tale om fællesværker, men tveværker. 

Hertil har parterne en særskilt ret til deres del og kan råde over delen, uden dette skal gøres i fælles-

skab.231 Sondringen herimellem kan imidlertid være svær og beror altid på en konkret vurdering. I 

strategisk kontrahering vil formålet primært være frembringelsen af fællesværker, da disse udgør en 

langt mere unik konkurrencemæssig fordel.232 

Inden for immaterialretten opdeles ejerskabet af samejeaktiver efter ideelle rettigheder, som baserer 

sig på den enkelte opfinders bidrag til den samlede opfindelse eller forbedring.233 Fordelingen er ikke 

lovbestemt, men følger af en rimelighedsbedømmelse af, parternes bidrag til samejeaktivet. Af-

hængigt af bidragets størrelse erhverves en større andel af ideelle rettigheder. Bidragende parter opnår 

herved en forholdsmæssige del af forbedringen.234 

I U 2004.1018 H lagde domstolen vægt på, hvem af opfinderne, der havde fået den udslagsgivende 

ide til den endelige opfindelse ved fordelingen af den ideelle ret. Domstolen noterer, at patentindeha-

veren opnår en forholdsmæssig større andel, da indehaveren har afholdt omkostningerne til registre-

ring og brugt opfindelsen kommercielt. I anden retspraksis f.eks. U 1988.991 H havde en direktør og 

en ingeniør samarbejdet om videreudvikling af en bestemt cylinder. Her lægges der vægt på, at de 

har arbejdet tæt sammen og herved ”inspireret” hinanden til den endelige opfindelse, hvorfor begge 

har en samlet ret til opfindelsen. Eller i U 2006.3250 V, hvor domstolene lægger til grund for samejet, 

at det i konkrete tilfælde ikke var muligt at fastlægge, at kun én af parterne kunne siges at have ret til 

opfindelsen uden medopfinderen. Sammenfattet kan det siges på baggrund af praksis, at der lægges 

vægt på, om det ikke er muligt at udskille den enkeltes bidrag, eller hvorvidt det er sket i så nært 

samarbejde, at det at afskære den ene part fra opfindelsen ikke ville være muligt eller hæderligt.235 

Særligt som følge af stk. 1 om udveksling af information vedrørende egne frembragte forbedringer 

og jf. argumentationen i de ovenstående domme kan udveksling potentielt afføde nye idéer hos med-

kontrahenten. Der stilles dog krav til bidragene for der er tale om et sameje. Se eksempelvis U 

                                                 
231 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 138 
232 Dyer og Singh 1998, s. 622 
233 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 488 
234 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 410 ff. 
235 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 488 ff. 
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2007.V-141-04 SH, hvor Sø- og Handelsretten i et 20-årigt lagt samarbejde omkring oliefiltre udtaler 

”Poul Jensen har ikke besiddet den nødvendige tekniske viden til, at han har kunnet levere et så 

selvstændigt og intellektuelt bidrag til udvikling af filtersystemer, at han som følge heraf kan betrag-

tes som medopfinder.”. Hvis parterne har vidt forskellige ”roller” eller viden i udviklingsarbejdet, 

taler det for der er situationer, hvor der ikke opstår et sameje. Men i eksklusive patentlicensforhold, 

hvor parterne i højere grad kan udveksle informationen for at skabe forbedringer på baggrund af 

begges bidrag, hvilket er tilfældet ved anvendelsen af komplementære ressourcer er det sandsynligt. 

Selv udveksling af information, som afkræfter forbedringer inden for et specifikt område, kan være 

en ”udslagsgivende idé” da forbedringer kan indsnævres i en given retning.236 Forpligtelsen efter stk. 

1 kan derfor i praksis være en udslagsgivende faktor for sameje, selvom parterne ikke har haft sameje 

til hensigt. 

Parterne kan i overensstemmelse med PVS-standarden aktivt eller passivt bidrage til fælles frem-

bragte forbedringer og opnå en forholdsmæssig ret hertil. Som det fremgår af ovenstående domsana-

lyse, kan det både være i idefasen, videreudviklingsfasen eller ved at indgå som stærkt integreret del 

af udviklingsprocessen.237 Hvornår der er tale om sameje af en forbedring, er imidlertid svært at kva-

lificere ud fra objektive kriterier, men beror på en konkret vurdering. Usikkerheden kan skabe tvivl 

og føre til tvister, som ses i de valgte domme, da der ikke var aftalt de fornødne juridiske mekanismer 

ex ante. Undladelsen af en løsningsmekanisme i PVS-standarden for sameje har fatale konsekvenser, 

hvorfor underretningspligten i stk. 1 og baggrundsretten øger chancen for potentielle tvister, særligt 

når parterne skal disponere over samejeforbedringen.   

 

3.3.2.4 Disponering i sameje  

Sker frembringelsen af en forbedring på baggrund af flere selvstændige parters bidrag, har dette ikke 

kun en effekt på udvidelsen af rettighedssubjekts kredsen, men også for dispositionsrettens karak-

ter.238 Den enkelte ideelle rettighedshavers ret til at disponere over samejeaktivet indskrænkes væ-

sentligt, da kredsen, som har en ret hertil, udvides, hvorved de som et fællessubjekt skal udøve et 

betydeligt antal af rettighederne forbundet hermed.239 Fællesdisponering skyldes bl.a. et væsentligt 

krav om varetagelse af medkontrahentens interesser. Selvom en part bidrager betydeligt mere end 

                                                 
236 Se U 1988.991 H, hvor medopfinderen afkræftede nogle af de forslag, som originalskitsen til en cylinder indeholdt, 

så parterne i fællesskab kunne arbejde videre på en konkret løsning.  
237 Alle tre faser er relevante for at skabe konkurrencemæssige fordele. 
238 Ross 1953, s. 240 
239 Se princippet i bl.a. OPHL § 6. 
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medkontrahenten og opnår en større ideel ret til samejeaktivet, har det ikke udslagsgivende betydning 

for disponeringsretten. Kravet om fællesdisponering bibeholdes uagtet fordelingen af andelene, hvor-

for der i overvejende grad kræves enighed blandt de ideelle ejere ved udnyttelse af samejeaktiver.240  

Den restriktive retsstilling skyldes, at er det ved sameje ikke blot er den enkelte ideelle rettighedsha-

ver, som har en væsentlig interesse i samejeaktivet, men samtlige ideelle rettighedshavere i fælles-

skab.241 Fællesinteressen skal derfor varetages løbende af alle rettighedshavere. Ved den faktiske di-

sponering over samejeforbedringen synes den obligationsretlige loyalitetspligt at spille en væsentlig 

rolle ift., hvordan medkontrahentens interesser skal varetages ved disponeringen. 

 

3.3.2.4.1 Varetagelse of loyalitetspligten 

I obligationsretten gælder et ikke direkte lovfæstet princip om, at parterne i aftaleforhold med rime-

lighed skal varetage hinandens interesser ved at handle loyalt. Dette loyalitetsprincip medfører, at 

uagtet om parterne har aftalt loyal adfærd i aftalen, består pligten som en fast del af baggrundsret-

ten.242 Pligten medfører en række særlige forpligtelser, som bl.a. sikrer en aktiv gensidig forpligtelse 

til at hindre unødvendige tab hos medkontrahenten og varetage dennes interesse.243 I forlængelse 

heraf skal parterne afstå fra handlinger med negativ konsekvens for medkontrahenten. Konsekven-

serne af loyalitetspligten for samejeaktiver er, at der skabes en fælles interesse hos LG og LT, hvilket 

kan understøtte det strategiske fit mellem parterne, da de har en fælles interesse. Omvendt kan plig-

terne stride imod individuelle interesser, som kolliderer med fællesinteressen. 

Holistisk set bygger loyalitetsprincippet på en forventning om en proportionel og hensynsfuld vare-

tagelse af medkontrahentens interesser.244 Lovgiver har til en vis grad knæsat princippet i bl.a. AFTL 

§ 33, som omtaler almindelig hæderlighed og AFTL § 36, som kræver redelig handlemåde. Herefter 

skærpes parternes loyalitetspligt afhængigt af det konkrete aftaleforholds karakter, hvorfor pligten er 

væsentligt skærpet i PVS-standarden, grundet dens eksklusive karakter. 

Hvad denne pligt helt konkret betyder, skal udledes af praksis. I U 2007.3027 H, der omhandler 

manglende underretning om vanskeligheder forbundet med udviklingsarbejde, udtaler Højesteret, at 

man ”inden for rammerne af det aftalte partnerskab skal optræde loyalt og underrette hinanden om 

                                                 
240 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 410 
241 Jensen 2013, s. 33 
242 Andersen og Lookofsky 2015, s. 29 
243 Andersen og Madsen 2012, s. 444 
244 Andersen og Madsen 2012, s. 413 
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forhold af betydning for dispositioner i henhold til samhandelsaftalen, og at krænkelse af denne loy-

alitetspligt kan udløse erstatningsansvar for det herved forvoldte tab”. Modsætningsvist finder Sø- 

og Handelsretten i U 2017.V-8-15 SH, at der ikke er handlet illoyalt, selvom der ikke var underrettet 

om udviklingsvanskeligheder ved en digital platform i en periode på to år. Som det fremgår, er rets-

stillingen er meget ukonkret, hvorfor parterne ikke kan stole på, at den almindelige loyalitet i tilstræk-

kelig grad sikrer parterne.245 En positiv kvalificering af, hvad parterne betragter som loyalt kan være 

med til at gøre op med usikkerheden. 

Ved udøvelse af den fælles disponeringsret sker der i forbindelse med sameje en væsentlig skærpelse 

af loyalitetsforpligtelsen, hvilket medfører at parterne i langt højere grad skal varetage hinandens 

interesser. Særligt i eksklusive licensforhold vil denne pligt være skærpet væsentligt, da den almin-

delige loyalitetspligt allerede skærpes grundet dette forholds eksklusive karakter. I det følgende afsnit 

gennemgås, hvilke rettigheder parterne besidder i et sameje. 

 

3.3.2.4.2 Rettigheder i sameje  

Selvom det kan være svært ex ante at kvalificere, hvilke rettigheder der er relevante for et konkret 

sameje, kan rettighedstyperne kategoriseres efter nogle overordnede typer. Overordnet set er der en 

generel opfinderret, som følger af PTL §§ 1 og 8, hvor begge parter har ret til at fremgå.246 Opfinder-

retten er fundamentet for de rettigheder, som udspringer af retten og tilkommer rettighedshaverne.  

Disponeringsrettighederne dækker primært over retten til erhvervsmæssig udnyttelse, videreoverdra-

gelse af rettigheder og håndhævelse.247 Retten til erhvervsmæssig udnyttelse er de rettigheder, som 

følger af PTL § 3, stk. 1 for patenter, altså omsætningsrettigheder. Her må den klare hovedregel være, 

at ved salg af opfindelsen, som indeholder fællesforbedringen, kræver dette enighed blandt rettig-

hedshaverne, medmindre anvendelse ikke skader de øvriges interesser.248 Videreoverdragelsesretten 

er modsat udnyttelsesretten ikke egen anvendelse, men at kunne overdrage egne rettigheder til andre 

gennem eksempelvis licens. Dette må også kræve enighed, da de andre rettighedshaveres interesser 

potentielt kan skades.249 Håndhævelsesretten sætter rettighedshavere i stand til at påberåbe sig kræn-

kelser overfor tredjemand. Efter princippet i PTL § 63 synes begge parter, uagtet enighed, at kunne 

                                                 
245 Se afsnit 3.3.1 
246 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 410 
247 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 497 ff. 
248 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 496 
249 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 498 
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påberåbe sig krænkelser.250 Dette skyldes, at håndhævelse ikke skader de andre rettighedshavere, men 

faktisk er en varetagelse og beskyttelse af deres interesser, hvorfor egenhændig disponering kan god-

tages. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan parterne kan disponeret over samejet, alene og i 

fællesskab.  

 

3.3.2.4.3 Disponeringsrettigheder 

Efter PVS-standarden synes der at herske stor usikkerhed om, hvordan parterne kan disponere over 

forbedringer af samejekarakter, hvor både LG og LT har bidraget. Grundet usikkerheden indgår pro-

fessionelle opfindere aftaler, der på forhånd regulerer ejerskab, fordeling af ideelle rettigheder, og 

hvordan der eventuelt skal opnås enighed om disponeringen af opfindelsen.251  

Dette er dog ikke tilfældet i denne standard. Derfor må det i overensstemmelse med baggrundsretten 

tolkes således, at ved en fælles forbedring deler parterne ejendomsretten mellem sig og skal varetage 

hinandens interesser ved disponering.  

Da reglerne for udøvelse af disponeringsretten herover ikke er kodificeret i dansk lovgivning modsat 

andre nordiske lande,252 udledes retsstillingen på baggrund af principperne bag praksis og litteratur i 

dansk ret. Selvom OPHL § 6 til dels adresserer dette for ophavsretlige værker, synes retsstillingen 

ikke at være tilstrækkelig klar til, at parterne i praksis er bekendt med, hvad de kan tillade sig, uden 

at dette kræver en fælles indsats.253  

På baggrund af praksis synes den enkelte ideelle rettighedshavers disponeringsret at omfatte 1) di-

spositioner af ringe karakter 2) påbudt disponering efter lov 3) sædvanedisponering 4) vetoret ift. 

medkontrahentens disponering.254 Disponering af ringe karakter og sædvanedisponering synes at 

åbne op for en begrænset form af egen disponering uden fællesskabet, men hvad omfanget af dette 

er, er meget uvist. Vetoretten er derimod interessant, da den åbner op for en aktiv mulighed for, at en 

part kan påberåbe sig, at anvendelse strider imod dennes interesser. Der følger endvidere ikke nogen 

begrænsninger for vetoretten, hvorfor denne kan anvendes ubegrænset efter eget ønske.255  

                                                 
250 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 499 
251 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 256 f. 
252 I Norge gælder LOV-2015-09-04-91 fra 01.01.2016 om Sameje 
253 Se f.eks. U 1989.1016/2 H. 
254 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 490 
255 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 490 
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Det må antages, at særligt i eksklusive licensforhold skærpes kravet til fællesdisponering væsentligt, 

grundet aftalens svært loyalitetsprægede karakter. Der kan således være tvivl om, hvordan dette ud-

gangspunkt harmonerer med LG’s aftaleregulerede afståelse fra selv at disponere over egen rettighed. 

Intet tyder på, at der kan gives et endegyldigt svar på netop dette forhold. 

Hvis disponeringen falder uden for dette forholdsvis snævre område for egen disponering, må der i 

stedet kræves enighed blandt de ideelle ejere. Selvom dette skaber en balanceret disponeringsret, 

synes den store usikkerhed heromkring ikke at opstille nogle klare retningslinjer for, hvornår kompe-

tence ligger hos den enkelte eller fællesskabet. Dette kan have en begrænsende effekt på den kom-

mercielle anvendelse af forbedringer, da parterne er i tvivl om egne muligheder for disponering. Par-

terne afholdes således i høj grad fra at foretage de fornødne relationsspecifikke investeringer, som er 

nødvendige for at oparbejde fælles konkurrencemæssige fordele. Det kan konstateres, at sameje er 

begrænsende ift. samarbejde om oparbejdelse af konkurrencemæssige fordele i relationen. 

 

3.3.3 Stk. 4: Ophør 

Efter stk. 2 og 3 tilkommer retten til forbedringer henholdsvis LG eller LT i PVS-standardens løbetid. 

Med stk. 4 begrænses anvendelsesmuligheden af egne forbedringer for LT, da licensaftalens beståen 

udgør en tidsmæssig begrænsning. Ophør afskærer LT fra at bruge egne forbedringer i kombination 

med opfindelsen, hvorved disponeringsretten afskæres helt eller begrænses væsentligt, da forbedrin-

gen udspringer af opfindelsen. Stk. 4 må antages af omfatte både ophævelse, opsigelse eller udløb af 

licensaftalen, som alle ophæver LT’s brugsret til opfindelsen. Ophævelse og opsigelses retsvirkning 

har virkning ex-nunc, hvorfor brugsretten først bortfalder, når LT er blevet bekendt med dette.256 

Betingelserne for de kontraktbaserede udtrædelsesmuligheder gennemgås ikke yderligere. Retsstil-

lingen medfører, at LT’s forbedringer, som i forvejen er relationsspecifikke investeringer, i endnu 

højere grad bliver relationsspecifikke, da anvendelse uden for relationen potentielt ikke er muligt.257 

Da PVS-standarden i forvejen har en tidsbegrænset løbetid, synes udtrædelse kun at højne graden af 

aktivspecificitet.258 

LT beholder fortsat retten til egne forbedringer jf. ordlyden i stk. 2 efter ophør, men da forbedringerne 

udspringer af opfindelsen, har ophør vidtrækkende konsekvenser for brugen af egne forbedringer. 

                                                 
256 Andersen og Lookofsky 2015, s. 212 f. 
257 Se afsnit 2.2.2 om relationsspecfikke investeringer 
258 Se bilag A, bestemmelse 10 om udløb. 
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Medmindre LT’s forbedring udgør en adskillelig del ift. opfindelsen, hvorved patentskriftet ikke 

krænkes, kan LT ikke anvende forbedringen kommercielt.259 Dette skyldes at ved PVS-standardens 

ophør, har LT ikke længere har nogen aftalebaseret brugsret.260 Som konsekvens heraf mister LT med 

overvejende sandsynlighed værdien af egne relationsspecifikke investeringer i forbedringer efter op-

hør. Effekten af stk. 4 er, at LT kun kan skabe profit på baggrund af sine relationsspecifikke investe-

ringer i PVS-standardens løbetid, hvilket kan afholde LT fra at foretage de fornødne investeringer.261 

Retsstillingen efter stk. 4 synes klart at udspringe af LG’s frygt for at miste relevansen af egen opfin-

delse, hvorfor LG har valgt selv at kunne kontrollere brugen.262 Derfor anvendes armslængdeprincip-

pet her, hvilket har den negative afledte effekt, at LT potentielt ikke investerer i forbedringer i samme 

omfang. Omvendt er det nødvendigt for at LG i første omgang investerer i opfindelsen, og efterføl-

gende har beskyttet investeringen.263 De kolliderende hensyn for LG og LT, kan føre til uhensigts-

mæssige tvister, hvilket kan være relations ødelæggende.264 LT’s mulighed for den afskærende rets-

stilling skyldes, at en licensaftale kun er en midlertidig brugsret over opfindelsen i licensaftalens 

løbetid, og den egentlige ejendomsret til opfindelsen aldrig overdrages.265  

Samme afskærende retsstilling gør sig ikke gældende for LG efter bestemmelse 5.4, da bestemmelsen 

ikke indeholder nogle begrænsninger ift. disponeringsretten efter ophør. Ved ophør har LG forsat 

retten til opfindelsen, hvorfor LG ikke har valgt at afskære egen brug, da LG’s brugsmuligheder 

udvides ved licensaftalens ophør.266 LG sikrer herved egne incitamenter til at foretage forbedringer, 

hvilket er i overensstemmelse med, hvad rettighedshavere almindeligt gør i patenters løbetid.267  

Vælger LT fortsat at anvende forbedringen i kombination med opfindelsen efter ophør, er der tale om 

en krænkelse, da LT ikke længere har en kommerciel brugsret efter PVS-standarden. Se hertil SH 

1959.196/1S, hvor LT’s videreoverdragelse af en opfindelse efter en licensaftales ophør var et klart 

brudt på LG’s eneret, hvilket måtte stå klart for LT. Retsvirkningen indtræder øjeblikkeligt ved op-

hørstidspunktet, hvorfor der ved fortsat erhvervsmæssig brug foreligger vanhjemmel, da LT ikke har 

                                                 
259 Fortsat anvendelse vil krænke patentskriftet for opfindelsen. 
260 Se afsnit 3.2 
261 Dyer og Singh 1998, 670 
262 J. Hansen 1981, s. 89 
263 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 29 ff. 
264 Dyer og Singh 1998, s. 670 
265 Se afsnit 3.2 for sondringen mellem fuldstændige og partielle overdragelser. 
266 Se bilag A, bestemmelse 5.3 – begrænsningen følger kun så længe der er et gyldigt licensforhold.  
267 Ryberg, Lavesen og Kragelund 2013, s. 28 ff. 
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nogen hjemmel til at råde over opfindelsen.268 Ved fortsat anvendelse vil der foreligge en krænkelse, 

og LG kan gøre et krav gældende mod LT.269 

 

3.4 Delkonklusion  

Indgåelse af retligt bindende aftaler udtrykker parternes fælles vilje, ved at kodificere de kommerci-

elle overvejelser gjort i partnerskabet. Eksklusive patentlicensaftaler er en partiel overdragelse af ret-

ten til erhvervsmæssig udnyttelse af en patenteret opfindelse, hvorfor fortolkning og udfyldning af en 

sådan aftale er den vigtigste kilde til at forstå parternes fælles vilje. I PVS-standarden reguleres for-

bedringer af opfindelsen ift. informationsudveksling, disponering og ophør. Stk. 1 indeholder en po-

sitiv udvidelse af den almindelige underretningspligt, således at informationsasymmetri hindres, 

selvom informationen ikke retligt er beskyttet. Retsstillingen er en delvis forpligtelse til at foretage 

vidensdelingsrutiner, som potentielt kan føre til nye idéer. Stk. 2 og 3 regulerer parternes muligheder 

for at foretage, og anvende egne forbedringer uden medkontrahenten får adgang hertil, selvom det 

kan være ønskeligt. Bestemmelserne definerer ikke begrebet forbedring, hvorfor der kan opstå usik-

kerhed og tvister, men begrebet må antages, at favne både forretningshemmeligheder og patenterbare 

forbedringer. Retsstillingen er klar for egne forbedringer, men ikke hvis parterne i fællesskab samar-

bejder, hvilket er essentielt i strategisk kontrahering. Sådanne fællesforbedringer reguleres af reglerne 

for sameje, som ikke bidrager til parternes anvendelse, blot giver en høj grad beskyttelse i form af 

bl.a. en vetoret, som kan bremse udnyttelsen.  

Manglende stillingtagen skaber en høj grad af usikkerhed, hvilket reducerer parternes disponerings-

muligheder, ved ikke at inddrage de strategiske overvejelser eller roller i partnerskabet. Stk. 4 regu-

lerer ophør, hvorved LT i mange henseender afskæres fra videre brug af egne forbedringer, hvilket 

ikke gør sig gældende for LG, da denne fortsat besidder ejendomsretten til den underliggende opfin-

delse. Ophør eller udløb kan afholde parterne fra at foretage de fornødne relationsspecifikke investe-

ringer, hvorfor relationsrente oparbejdes i lav grad. Bestemmelserne gengiver i mange henseender 

blot baggrundsretten, og bidrager i et begrænset omfang til at parterne kan skabe relationsrente på 

baggrund af samarbejde. Hverken PVS-standarden eller baggrundsretten er derfor ikke tilstrækkeligt 

til at skabe konkurrencemæssige fordele, særligt grundet manglende stillingtagen til samejeregler for 

fællesforbedringer, hvilket ikke understøtter parternes udveksling af viden. 

 

                                                 
268 Ulfbeck og Lookofsky 2008, s. 113 f. 
269 Liin 2009, s. 64 
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KAPITEL 4 

DEN ØKONOMISKE ANALYSE 
 

 

4.1 Introduktion 

I de foregående kapitler blev vidensdelingsrutiner og relationsspecifikke investeringer indkredset 

som værende vigtige kilder til relationsrente og konkurrencemæssige fordele i eksklusive patentli-

censforhold. 270 Vigtigheden af kilderne skyldes, at det ikke er usandsynligt og tværtimod ønskeligt, 

at aktører systematisk samarbejder om frembringelsen af forbedringer af den licenserede opfin-

delse.271 Men som den juridiske analyse af PVS-standarden viste, har en manglende stillingtagen i 

kontrakten til samarbejde om forbedringsarbejdet ført til, at der opstår stor usikkerhed for anvendel-

sen af forbedringer i fællesskab. Juraen dikterer blot, at rettigheder over sådanne aktiver skal udøves 

i fællesskab, hvilket giver begge aktører en ubegrænset vetoret over samejeaktiver. 

I den økonomiske analyse ønskes der at undersøge i hvor høj grad de nuværende rammer, som blev 

resultatet af den juridiske analyse understøtter udnyttelsen af vidensdelingsrutiner og relationsspeci-

fikke investeringer til oparbejdelsen af konkurrencemæssige fordele. Særligt konsekvenserne ved at 

fælles frembragte forbedringer, bliver et relevant analyseområde med det formål at undersøge om der 

skabes incitamentsforenelighed til at samarbejde eller handle egen-optimerende. Udvekslingen af 

vigtig information, som kan føre til disse samejeaktiver, er væsentlig her, hvorfor udvekslingstrans-

aktionen mellem aktørerne er fokus for analysen.  

Med henblik på at analysere, hvorledes ejerskabsstrukturen ift. samejeaktiver bør konstrueres således, 

at den skaber efficiente rammer for indførelsen af vidensdelingsrutiner, tages der udgangspunkt i 

transaktionsomkostningsteorien. For at vurdere, hvordan den nuværende ejerskabsstruktur påvirker 

LG og LT’s muligheder for gennem vidensdelingsrutiner at realisere relationsrente, anvendes spilte-

ori som et strategisk analyseværktøj til at påvise, hvordan LG og LT’s profit og dertilhørende hand-

linger påvirkes af ejerskabsstrukturen. Formålet med dette er at analysere, hvordan rammerne skal 

sættes for at skabe incitamentsforenelighed i overensstemmelse med at realisere konkurrencemæssige 

fordele. 

                                                 
270 Se afsnit 2.2 
271 Se afsnit 2.2.1 og 2.2.2 
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4.2 Transaktionsomkostningsteorien 

Oliver Williamson har med afsæt i Ronald Coase’s teorier, særligt artiklen ”The Nature of the 

Firm”272, videreudviklet modeller om transaktionsomkostninger til et samlet økonomisk forsknings-

program.273 Med transaktionsomkostningsteorien undersøges efficiente ejerskabsstrukturer ift. at mi-

nimere transaktionsomkostninger ved en given transaktion.274 Teorien fokuserer på transaktionen, 

hvilket er i kontrast til neoklassisk teori, hvor virksomheden er en produktionsfunktion og dennes 

egenskaber. Med andre ord flyttes analyseniveauet fra et markedsplan til økonomiske transaktioner 

mellem to aktører.275 

En ejerskabsstruktur276 består af en række regler for, hvordan en transaktion administreres.277 Fokus 

på transaktionen gør ejerskabsstrukturen til et centralt element, for at fremme effektive transaktioner, 

ved at opstille regler, som minimerer transaktionsomkostningerne og skaber størst mulig værdi.278 

Transaktionsomkostninger er ikke klart defineret af Williamson, men kan opstå ved planlægning, 

tilpasning og overvågning af transaktionen.279  I analysen tages der udgangspunkt i transaktionen som 

vedrører informationsudvikling mellem LG og LT med PVS-standarden som den overordnede ejer-

skabsstruktur. Kontrakten fastlægger allokeringen af rettigheder til aktiver forbundet med transakti-

onen, hvorfor transaktionsomkostningerne primært er forbundet med koordinering mellem aktører.280  

Anerkendelsen af transaktionsomkostninger, muliggør at analysere transaktionen ift. flere omkost-

ningsparametre forbundet med denne, som typisk favner søgeomkostninger, forhandlingsomkostnin-

ger og kontrolomkostninger.281 Søgeomkostninger dækker over omkostninger forbundet med at iden-

tificere potentielle transaktionspartnere, herunder at afdække rettighedernes omfang. Forhandlings-

omkostninger dækker over undersøgelse og behandling af alle forhold, som relaterer sig til kontrak-

ten, såsom udformning og forhandling. Kontrolomkostninger opstår ved overvågning af kontraktens 

efterlevelse mellem aktørerne, og sanktionering i tilfælde af brud.282 I den videre analyse lægges 

                                                 
272 R. Coase 1937 
273 Knudsen 1997, s. 206 
274 Hendrikse 2003, s. 211 og 243 
275 Knudsen 2014, s. 174 f. 
276 Ved brug af begrebet ejerskabsstruktur refereres der til Williamsons definition af begrebet ’governance structure’.  
277 Hendrikse 2003, s. 243 
278 Hendrikse 2003, s. 243 
279 O. Williamson 1985, s. 2 
280 Hendrikse 2003, s. 207 og 243 
281 Stavang og Eide 2008, s. 129 
282 Stavang og Eide 2008, s. 129 f. 
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fokus på forhandlingsomkostningerne, da formålet er at identificere, hvordan ejerskabsstrukturen skal 

fastlægges for at minimere disse. 

Valget af den effektive ejerskabsstruktur afhænger af transaktionens karakteristika, som særligt ud-

gøres af følgende eksogene faktorer:283  

1. Hyppigheden af transaktionen mellem aktørerne.284  

2. Graden af aktivspecificitet.285  

3. Usikkerhedsgraden for transaktionen afviger fra det tilsigtede.286 

Ejerskabsstrukturen har karakter af en endogen faktor, som både skal afspejle de eksogene faktorer, 

men samtidig kan påvirke transaktionen i en bestemt retning.287 Valget af ejerskabsstruktur er derfor 

essentielt for at understøtte transaktionens formål, hvilket i praksis fastlægges i kontrakten. Af den 

grund inddrages kontraktteorier til at analysere indholdet af kontrakterne. 

 

4.2.1 Kontraktteorier  

I økonomisk teori er kontrakter henholdsvis fuldstændige eller ufuldstændige. I den ideelle verden 

specificerer aktørerne alle tænkelige scenarier ex ante minutiøst i kontrakten, der sikrer effektive 

tilstande i alle situationer. I både teorien og praksis forkastes fuldstændige kontrakter, da omkostnin-

gerne, forbundet med udfærdigelse af en sådan kontrakt er problematisk høje.288 En sådan kontrakt 

kræver endvidere, at alle scenarier kan identificeres ex ante og verificeres ex post, hvilket specielt i 

komplekse licensforhold er umuligt grundet stor usikkerhed.289 Selv hvis en fuldstændig kontrakt er 

mulig, kan aktørerne vælge ikke at acceptere kontraktens indhold, og handle opportunistisk.290 An-

vendelsen af fuldstændige kontrakter er således ikke hensigtsmæssigt, hvorfor anvendelsen af ufuld-

stændige kontrakter er relevant for transaktionen mellem LG og LT. 

                                                 
283 Transaktionens karakteristika kommer af transaktionsomkostningsteoriens beskyttelsesbælte, som består af et sæt af 

udskiftelige situationsforudsætninger, der kan variere fra lav til høj. Knudsen 1997, s. 214 
284 Hyppigheden i transaktionen henfører til hvor ofte en given transaktion gentages mellem aktørerne. Knudsen 1997, s. 

215 
285 Graden af aktivspecificitet afhænger af værdiforskellen for et aktiv i og uden for relationen. 
286 Graden af usikkerhed henfører til en form for risiko for, at der foreligger en afvigelse i transaktionen fra, hvad der 

måtte forventes af aktørernes. Hvis der f.eks. eksisterer et antal forskellige handlingsalternativer eller selv samme hand-

lingsalternativer ikke er kendt for beslutningstageren, kan det resultere i begrænset planlægning som følge af aktørernes 

begrænset rationalitet, der heraf skaber usikkerhed. Knudsen 1997, s. 215 
287 Hendrikse 2003, s. 211 
288 Hendrikse 2003, s. 242 ff. 
289 Hart og Holmström 2007, s. 2 
290 Klein, Crawford og Alchian 1978, s. 297 f. 
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Modsat teorien om fuldstændige kontrakter, fokuserer teorien om ufuldstændige kontrakter ikke på 

specificering af samtlige scenarier i kontrakten, men på at specificere allokeringen af de rettigheder, 

som sikrer de rette incitamenter og efficiente tilstande.291 Formålet med kontrakter er ifølge Oliver 

Hart at: 

”Give parterne incitamenter til at udnytte potentielle fordele fra samarbejde.”292 

Argumentationen for at anvende rettigheder, som incitamentsforenelighedsmodel, bygger på to for-

hold. Det første forhold er anerkendelsen af opportunistisk adfærd hos aktørerne, hvorfor rettigheder 

skal allokeres så opportunismen fører til det ønskede resultat. Det andet forhold er at allokering af 

rettigheder giver aktørerne en forhandlingsstyrke ved ex post genforhandling.293 En incitamentsfor-

øgelse hos en aktør reducerer incitamentet hos den anden, hvorfor allokeringen af rettigheder kan 

ændre aktørernes handlinger og kræver konkret stillingtagen.  

 

4.2.2 Rettigheder 

Vigtigheden af ejendomsretten og veldefinerede rettigheder anerkendes i Ronald Coase’s tidligere 

teorier, som anerkender, at allokering af rettigheder påvirker ressourceallokeringen mellem aktø-

rer.294 Grundtanken i de første teorier om det stærke Coase-teorem295 var, hvis der eksisterer veldefi-

nerede rettigheder, vil aktører selv forhandle sig frem til pareto-efficiente tilstande. 296 Imidlertid byg-

ger det stærke teorem på at der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, hvilket sjældent er tilfæl-

det.297 Anerkendelsen af transaktionsomkostninger forbundet med allokering har banet vejen for det 

svage Coase-teorem298 hvorefter allokering af rettigheder har betydning.299 I den videre analyse an-

vendes det svage teorem, hvorfor veldefinerede rettigheder og den rette allokering har betydning. 

I teorien er rettigheder et udtryk for en allokering af én ret, som sætter en aktør i stand til at råde 

over et aktiv på et generelt eller specifikt plan. Sondringen mellem disse kontraktuelle rettigheder er 

                                                 
291 Hart og Holmström 2007, s. 17 ff. 
292 Hart og Holmström 2007, s. 1 – egen oversættelse fra engelsk til dansk. 
293 Hart og Holmström 2007, s. 18 
294 Stavang og Eide 2008, s. 134 – der er blevet foretaget en egen oversættelse fra norsk til dansk. 
295”hvis rettigheder er veldefinerede og transaktionsomkostninger er lig med nul, vil parterne uafhængigt af den retlige 

fordeling af rettigheder gennem samarbejde frembringe et pareto-efficient resultat” 
296 Stavang og Eide 2008, s. 137 
297 Stavang og Eide 2008, s. 138 
298 ”hvis transaktionsomkostningerne er så høje at de forhindrer forhandlinger, vil ressourceudnyttelsen blive pareto-

efficient, hvis den retlige allokering af rettigheder initialt er som forhandler uden transaktionsomkostninger ville havet 

ledet til men ellers ikke” 
299 Rubenstein 1982 
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specifikke- og residualrettigheder.300 Residualrettigheder er generelle rettigheder for disponering 

over aktivet. Specifikke rettigheder, er derimod en delmængde af residualrettighederne, som fast-

lægger rettigheder i specifikke fastlagte situationer, hvilket giver aktørerne en begrænset ret de fast-

lagte situationer.301  

Allokeringen af rettighedstyperne har i overensstemmelse med teorien om ufuldstændige kontrakter 

en indvirkning på aktørernes samarbejde, da forkert allokering har incitamentsforringende konse-

kvenser. Ulempen er, som tidligere nævnt, at overførsel fra en part til den anden, minimerer den 

overdragende parts kontrol og incitament til at handle.302 En nøje allokering er et krav for at sikre 

incitamentsforenelighed. Men transaktionsomkostningerne forbundet hermed skal inddrages i over-

vejelserne for valget af allokering af henholdsvis rettigheder af residual eller specifik karakter  

 

4.2.2.1 Allokering af residualrettigheder  

Allokering af residualrettigheder sikrer, at kun en aktør besidder alle rettighederne, hvorfor der kun 

skal tages den aktør der skal besidde rettighederne.303 Omkostningerne forbundet hermed er ikke 

væsentlige, men sikrer ikke en nøje fastlæggelse af incitamentsforenelighed, da de favner alle forhold. 

Hvis omkostningerne forbundet med en specificeret allokering, er højere end værdien af specifice-

ringen, skal samtlige residualrettigheder overdrages til én aktør.304  

Som resultat heraf, allokeres ejendomsretten til én enkelt aktør, som har den fulde disponeringsret 

over aktivet. Såfremt LG besidder residualrettighederne eller ej, gælder det modsatte for LT.305 Denne 

mekanisme har stor betydning for incitamentet, da den aktør som ikke får residualrettigheder, ikke 

vælger at investere, grundet manglende andel af ex post realiseringen.306 Hvis begge aktørers inve-

steringer er essentielle, har allokering af residualrettigheder ikke den ønskede effekt. I eksklusive 

licensforhold er begge aktørers investeringer vigtige for frembringelse af samejeaktiver er det vigtigt 

at undersøge anvendelsen af specifikke rettigheder. 

  

                                                 
300 Grossman og Hart 1986, s. 692 
301 Hendrikse 2003, s. 248 
302 Grossman og Hart 1986, s. 693 
303 I overensstemmelse med en hierarkisk ejerskabsstruktur. 
304 Grossman og Hart 1986, s. 668 f. 
305 Hart og Holmström 2007, s. 14 
306 Hart og Holmström 2007, s. 18 f. 
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4.2.2.2 Allokering af specifikke rettigheder  

Specifikke rettigheder er en findeling af residualrettigheder, som kan allokeres efter situationsspeci-

fikke begivenheder. Eksempler herpå er retten til at kræve licensbetaling, retten til at videreudvikle, 

retten til at markedsføre osv. Kun fantasien sætter grænser for hvad der kan udgøre en specifik ret-

tighed. Findelingen af residualrettighederne, bør kun ske på et generelt plan, da en minutiøs specifi-

cering har uhensigtsmæssige omkostninger forbundet med identificering og forhandling.307 

Allokeringen af specifikke rettigheder påvirker aktørernes incitament, dog begrænset ift. residualret-

tigheder, men tillader specifik allokering. Fra et transaktionsomkostningsperspektiv er omkostnin-

gerne dog højere end allokering af residualrettighederne, da en større findeling af rettighederne kræ-

ves.308 Specifikke rettigheder skal kun anvendes, hvis incitamentsgevinsten er større end omkostnin-

gerne forbundet hermed.  

Uagtet om der er tale om residual- eller specifikke rettigheder, er det unægtelig, at rettigheder og 

allokeringen af denne påvirker parternes incitamenter, hvorfor det er relevant at afdække den optimale 

ejerskabsstruktur for transaktionen. 

 

4.2.3 Den optimale ejerskabsstruktur 

Ejerskabsstruktur har til formål at fostre efficiente rammer for transaktioner ved fastlæggelsen af 

regelsæt, hvorved en transaktion administreres.309 Førend ejerskabsstrukturer tilfører værdi til trans-

aktion mellem aktørerne med strategisk kontrahering for øje, skal følgende kriterier være mødt:310 

- Relationen skal generere relationsrente. 

- Relationsrenten er ikke allokeret ex ante. 

Ved en omkvalificering af relationen til nu at fostre samarbejde, åbner det op for muligheden for at 

generere relationsrente gennem bl.a. vidensdeling. Relationsrente oparbejdes hovedsageligt som 

følge af fællesfrembragte inkrementelle forbedringer, som opstår gennem gensidig udveksling af vi-

den og samarbejde.311 Den juridiske analyse viste, at rettighederne til sådanne samejeaktiver ikke er 

veldefinerede, hvor resultatet af dette, er en ukritisk opdeling af en delt vetoret på alle residual- og 

specifikke rettigheder. Af den grund er der ikke foretaget en ex ante allokering af samejeaktiver, 

                                                 
307 Hart og Holmström 2007, s. 18 f. 
308 Shavell 2006, s. 304 
309 Hendrikse 2003, s. 243 
310 Hendrikse 2003, s. 245 
311 Se afsnit 2.2.1 
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hvorfor det er relevant at afdække den efficiente ex ante allokering af ejerskabsstruktur. Uagtet om 

det er specifikke- eller residualrettigheder, som allokeres mellem to aktører, giver det aktørerne en 

vis forhandlingsstyrke, som kan anvendes til hold-up ved manglende stillingtagen ex ante.312 

 

4.2.4 Hold-up 

Opportunisme kan i transaktioner mellem to aktører, hvor komplementære ressourcer er vigtige, ska-

ber begrænsninger i anvendelsen af aktiverne. Foretages der relationsspecifikke investeringer i sam-

arbejdet, opstår der en låse-effekt for aktørerne, som kan anvendes til egen vinding.313 Problemet 

karakteriseres som et hold-up problem, hvor begge aktører ex post etablering af samarbejdet anvender 

sin position til opnåelse af en større andel af gevinsten.314 Situationen opstår som følge af kontrakters 

ufuldstændighed, som giver mulighed for opportunistisk adfærd i ikke specificerede situationer. Sær-

ligt ved delte rettigheder til et aktiv er truslen for hold-up potentiel. Gensidig hold-up kan opstå, 

hvilket giver en ligelig forhandlingsstyrke ved fordelingen af profitten ex post.315 

Hold-up er ikke altid inefficient. Hvis der foreligger delvis privat information, aktørerne er risiko-

neutrale, og der er ingen synergieffekter mellem aktørerne, er hold-up nødvendigvis ikke ineffek-

tiv.316 Det kræver dog, at alle tre forudsætninger er opfyldt. Allerede ved forudsætningen om at der 

ikke foreligger synergieffekter, er den ene forudsætning ikke opfyldt, fordi aktørerne kan skabe rela-

tionsrente, hvilket er en synergieffekt.317 Antagelsen om synergieffekter betyder i denne sammen-

hæng, at hold-up i transaktion inefficient, hvilket fører til underinvestering. Rettigheder ift. sameje-

aktiver er af den grund et essentielt element, for at undgå hold-up situationer. Førend den optimale 

rettighedsstruktur kan fastlægges, er det relevant at analysere karakteristika for transaktionen, hvilket 

vil blive analysere i det følgende afsnit. 

 

4.2.5 Identifikation af transaktionen 

Transaktionen mellem LG og LT, omhandler primært LT’s anvendelse af opfindelsen mod kompen-

sation i form af royaltybetaling til LG. LT har muligheden for egenhændigt eller i fællesskab med 

                                                 
312 Rubenstein 1982, s. 98 ff. 
313 O. E. Williamson 1983, s. 522 f. 
314 Goldberg 1976, s. 439 
315 Rubenstein 1982 
316 Rogerson 1992, s. 777 f. 
317 Se afsnit 1.7 
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LG, at fortage forbedringer på opfindelsen. For at der kan opstå samejeaktiver er det en nødvendig-

hed, at aktørerne understøtter samarbejde ved gensidigt at udveksle viden.318  

På trods af et betydeligt antal partnerskaber med fokus på R&D af farmaceutiske lægemidler forelig-

ger der store udfordringer i forbindelse med adfærdsmæssig- og kontraktuelle usikkerheder, som blev 

konstateret i kapitel 2 og 3. Af den grund tager analysen udgangspunkt i transaktionen målt op imod 

aktivspecificitet og graden af usikkerhed for at undersøge, hvorledes den optimale ejerskabsstruktur 

skal konstrueres med henblik på at skabe efficiente rammer for udøvelse af strategisk kontrahering 

 

4.2.5.1 Aktivspecificitet i transaktionen 

Aktivspecificitet eller relationsspecifikke investeringer, som nævnt i kapitel 2 defineres som investe-

ringer med stor dedikationsgrad til relationen og en begrænset anvendelse udenfor relationen, hvilket 

skaber en låse-effekt, grundet aktivspecificiteten.319 Generelt i eksempelvis farmaceutiske partner-

skaber kræves at aktørerne indvilger i relationsspecificitet på tværs af alle aktiviteter og udviklings-

faser.320 Fælles forskning og udvikling er et eksempel på et specifikt investeringsinitiativ, da viden 

udveksles, og menneskelige ressourcer specialiseres til et givet projekt i relationen gennem integra-

tion af knowhow.321  

For hvad angår aktørerne individuelle investeringer, så foretages der en større grad af aktivspecificitet 

af LT, da LT løbende foretager investeringer i udvikling af den underliggende opfindelse, som beror 

på gyldigheden af licensen og patentet. Licensforløbet er begrænset til maksimum 20 år som følge af 

patentets løbetid, hvorfor LT umiddelbart efter kontraktindgåelsen fremsætter omkostningstunge in-

vesteringsinitiativer. Den tidlige investering foretages med henblik på at maksimere udviklingspo-

tentialet, samt tidshorisonten til at forrente sin investering. I tilfælde af ophør foreligger der en bety-

delig reduktion i investeringens værdi, specielt den menneskelige aktivspecificitet, som er målrettet 

relationen.322  

For hvad angår LG foreligger der ikke samme store initial- eller løbende investeringer i relationen, 

da målsætningen for LG er at modtage royaltybetaling svarende til mere end alternative anvendelser 

                                                 
318 Dyer og Singh 1998, s. 664 
319 Knudsen 1997, s. 216 
320 Santoro og McGill 2005, s. 1262 
321 Knudsen 1997, 216 f. se også Santoro og McGill 2005, s. 1262 
322 Se afsnit 2.2.2 
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kan indbringe. På trods af dette kan der argumenteres for, at der foreligger en indirekte løbende ak-

tivspecificitet for LG som stiger i takt med LT’s anvendelse af patentet. Dette begrundes med, at det 

underliggende patent bærer på en sunk cost, som LG har påtaget i forbindelse med udviklingen af 

opfindelsen bag det underliggende patent.323 Aktivspecificiteten opstår som følge af at patentets værdi 

er genstand for en værdiforringelse, da patentet udløber. Eksempelvis vil et patents værdi efter en 

årrække blive forringet, da andres udnyttelse begrænses i forbindelse med patentets udløbsdato, nær-

mer sig. Et skift i relationen vil antageligvis medføre en betydelig lavere royaltybetaling end hvis 

relationen bibeholdes i og med at tredjemands tidsmæssige horisont betydeligt er reduceret i relation 

til de oprindelige 20 år.324 

Indgås der vidensdelingsrutiner samarbejder aktørerne om løbende at udveksle viden, for at skabe 

nye forbedringer. Udvekslingen af viden forøger aktørernes foretagelse af relationsspecifikke inve-

steringer, da den viden de har oparbejdet i fællesskab er bundet op på relationen, og derfor ikke har 

en tilsvarende værdi i andet regi.325 Der er altså tale om en positiv relation mellem graden af videns-

deling og aktivspecificitet.  

 

4.2.5.2 Usikkerhed i transaktionen 

Usikkerhed har i daglig tale negative konnotationer, men er ikke altid tilfældet, da usikkerhed defini-

torisk omfavner afvigelser fra det forventede.326 Definitionen kan udvides til at inkludere usikkerhe-

den for en effekt og især en virkning på den overordnede målsætning.327 Uafhængigt af, hvordan 

usikkerhed vælges at fortolkes, falder det altid tilbage til den mere grundlæggende definition af usik-

kerhed som den manglende sikkerhed, der foreligger i forbindelse med de konkrete omstændigheder. 

Usikkerhed i transaktioner kan være én af to typer, hhv. eksogene og endogene. Den eksogene usik-

kerhed opstår som følge af udefrakommende faktorer, mens endogen usikkerhed opstår internt for 

relationen, og kan reduceres gennem interne initiativer.328 Graden af endogen usikkerhed kan siges 

at afspejle kontraktens ufuldstændighed.329 Adfærdsmæssig eller partner usikkerhed opstår som følge 

                                                 
323 Petersen, Rosenmeier og Schovsbo 2015, s. 358 ff. – pointerne er fremført på baggrund af patentlovens opfindelses-

begreb, som er beskrevet som a. den tekniske emneverden, b. krav om nyskabelse, c. krav om industriel udnyttelse og d. 

krav om beskrivelighed og reproducerbarhed. Til sammen skaber disse forudsætningerne for at opfinderen har sunk 

costs forbundet med at nå kravene til at søge om patent. 
324 O. Williamson 1985, s. 52 ff. – argumentationen beror på en sammenholdelse af Williamsons definition af aktivspe-

cificitet og de faktiske forhold som er genstand for analysen. 
325 Dyer og Singh 1998, s. 665 
326 Hillson og Murray-Webster 2007, s. 5 
327 Se ISO 31000 Enterprise Risk Management Standard 
328 Folta 1998, s. 1007 ff. 
329 Hendrikse 2003, s. 213 
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af adfærdsmæssig divergens i relation til, hvad der var forventede ift. det tilsigtede mål. På baggrund 

af tidligere analyser blev det konstateret, at PVS-standarden foreskriver en klar fordeling af rettighe-

der og forpligtelser, som er uafhængig af den anden aktør. Usikkerheden opstår ikke som følge af 

koordinationssvigt i interaktionen mellem LG og LT, men derimod hvilke rettigheder der gælder i 

overensstemmelse med kontrakten. Dette skyldes, at PVS-standarden ikke sætter krav til aktørernes 

interaktion og forventninger til hinanden. Aktørerne handler af den grund uafhængigt af hinanden, 

hvorfor der ikke er et stort råderum for adfærdsmæssig opportunistisk adfærd. Af den grund foreligger 

der ikke en stor grad af adfærdsmæssig usikkerhed, da aktørerne i overensstemmelse med PVS-stan-

darden ikke interagerer, og blot forventer den anden aktør overholder sine forpligtelser.330 

Ved en omkvalificering af PVS-standarden ved inddragelse af samarbejdsorienterede initiativer og 

vidensdelingsrutiner som beskrevet i kapitel 2 kan der opstå udfordringer i forbindelse med relationel 

usikkerhed. Usikkerheden er specielt til stede især i vidensintensive industrier som den farmaceutiske 

industri, hvor nye og højt specialiserede teknologier gør det vanskeligt at overvåge og evaluere part-

nerens kapacitet og bidrag. Da farmaceutiske partnerskaber på tidligt stadium indebærer udveksling 

af knowhow, er det derudover vanskeligt at kontrollere, at parternes daglige indsats er allokeret til 

partnerskabet i stedet for til andre aktiviteter.331 Derudover kan udveksling og anvendelse af know-

how være vanskeligt.332 

Det anerkendes at relationel usikkerhed reduceres i takt med partnere opbygger en fælles erfaring, da 

erfaringer fra succesfulde partnerskaber fører til positive forventninger til fremtidig adfærd. Da der i 

medfør af det i afhandlingen fremførte formål tages udgangspunkt i tidlige stadier af samarbejde 

betragtes truslen for usikkerhed som værende reel og upåvirket i forhold til LG og LT’s tidligere 

erfaringer.  

Den juridiske analyse konstaterede, at med den nuværende kontraktuelle rettighedsfordeling havde 

karakter af en bilateral ejerskabsstruktur.333 Udfordringen ved at anvende en bilateral retsstilling som 

PVS-standarden tilskriver er, at der opstår delt vetoret over forbedringer gjort i fællesskab. Dette 

skaber heraf nye problematikker på baggrund af en ufuldstændighed i PVS-standardens bestemmel-

ser, som ikke fastlægger klare regler. Derudover opstår der ydermere usikkerhed i forbindelse med 

                                                 
330 O. Williamson 1985, s. 58 ff. 
331 Santoro og McGill 2005, s. 1263 
332 Dyer og Singh 1998, s. 664 ff. 
333 En bilateral ejerskabsstruktur referer til at begge aktører er selvstændige og har en delt ejerskabsstruktur. 



Side 70 af 135 

 

opportunisme og risiko for hold-up ved ex post genforhandlinger.334 Alt i alt kan det siges, at denne 

form for usikkerhed leder op til ex post opportunistisk adfærd, som har konsekvenser for ex ante 

beslutninger ift. specifikke investeringer.335 

På baggrund af ovenstående kan der konstateres, at der foreligger mindre grad af adfærdsmæssig 

usikkerhed i forbindelse med en individualistisk anvendelse af PVS-standarden, hvor aktørerne, hver 

især handler ud fra kontraktens forskrifter uden interaktion. Ved indførelse af en proaktiv anvendelse 

af PVS-standarden, som har til formål at fremme samarbejde gennem vidensdelingsrutiner opstår en 

række udfordringer som øger den samlede adfærdsmæssige usikkerhed.  

Da begge for begge aktører kræves at foretage relationsspecifikke investeringer for at efterleve for-

ventningerne til, at forhold påvirker kontraktens ufuldstændighed ex post opportunistisk adfærd.336 

Allokering af ejerskabsstruktur fordeler forhandlingsstyrke og allokering af ex post bestemmelsesret-

tigheder, hvilket påvirker problemstillinger, som udspringer af koordination og motivation.337 Valg 

af ejerskabsstruktur skal afspejle sig af transaktionens karakteristika for at skabe efficiente til-

stande.338 Efterfølgende afsnit har til formål på baggrund af nærværende analyser at afdække den 

optimale ejerskabsstruktur.  

 

4.2.5.3 Sammenholdelse af aktivspecificitet og usikkerhed  

For transaktioner med en lav grad af aktivspecificitet er kontinuiteten i transaktionen ubetydeligt, da 

alternativer nemt kan arrangeres af begge aktører, og graden af usikkerhed ændrer ikke dette.339 Usik-

kerheden har kun betydning, i tilfælde med høj aktivspecificitet. Her er kontinuiteten en vigtig faktor, 

hvormed en stigende grad af usikkerhed gør det vigtigere at organisere transaktioner inden for ejer-

skabsstrukturer, som reducerer usikkerheden. I licensforhold er der tale om en høj grad af aktivspe-

cificitet uagtet om aktørerne samarbejder eller ej, selvom samarbejde øger graden af aktivspecificitet, 

hvorfor kontinuiteten i transaktionen får stor relevans for valget af ejerskabsstruktur. 

Sammenholdes karakteristikaene for graderne af aktivspecificitet og usikkerhed efter PVS-standar-

den, dikterer transaktionsomkostningsteorien, at ejerskabsstrukturen skal være en langsigtet kontrakt 

                                                 
334 Hendrikse 2003, s. 212 f. 
335 Hendrikse 2003, s. 257 
336 Hendrikse 2003, s. 256 f. 
337 Hendrikse 2003, s. 257 
338 Hendrikse 2003, s. 211 
339 O. Williamson 1985, s. 251 
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når aktørerne afholder sig fra at samarbejde.340 Dette skyldes, at der kræves store investeringer i spe-

cifikke aktiver, hvorfor usikkerhed er uønsket. Med det menes der, at PVS-standarden løber over i op 

til 20 år.341 Grunden til denne struktur under disse rammer er optimal er, at hvis transaktionen kræver 

en større grad af aktivspecificitet, er kortsigtede kontrakter ikke hensigtsmæssige, da de fører til gen-

tagende ex post genforhandlinger, som skaber en frygt for opportunisme.342 

Som der blev konstateret i foregående analyse, fører et skift til en samarbejdsorienteret tilgang til en 

øget grad af usikkerhed, hvorfor ejerskabsstrukturen skal gentænkes. En høj usikkerhedsgrad øger 

chancen for opportunisme og ex post genforhandlinger, da kontrakten ikke regulerer samarbejde til-

strækkelig.343 Ex post genforhandlinger afspejler sig i den manglende stillingtagen til ejerskab over 

specifikke rettigheder af den fællesfrembragte videreudvikling. For hver gang et behov for en specifik 

rettighed opstår mellem aktørerne, sker der genforhandling, hvilket kan lede til hold-up. Frygten for 

hold-up kan heraf resultere i at investeringer fra en aktør ikke bliver foretaget grundet kravet til en 

større grad af aktivspecificitet.344 Internalisering af transaktionsbeslutningen hos en aktør eliminerer 

forhandlingsproblematikkerne og reducerer transaktionsomkostningerne.345 Under disse forudsæt-

ninger skal transaktionen udformes efter en hierarkisk ejerskabsstruktur346, hvor én aktør besidder 

rettighederne til at kontrollere alle uforudsete omstændigheder.347  

Figur 5: Valg af ejerskabsstruktur som en funktion af aktivspecificitet og usikkerhed348 

Figur 5 opsummerer de relevante ejerskabsstrukturer, når der kun er taget højde for aktivspecificitet 

og usikkerhed. Figuren fremhæver, at der i tilfælde af en lav grad af usikkerhed og en høj grad af 

aktivspecificitet, er en langsigtet kontrakt optimal. I tilfælde af en samarbejdsorienteret tilgang med 

                                                 
340 Hendrikse 2003, s. 214 
341 Den tidmæssige begrænsning for kontrakten skyldes at den baserer sig på en patenteret opfindelse, og patenter udløber 

senest 20 år efter der gives patent. 
342 Hendrikse 2003, s. 212 
343 Hendrikse 2003, s. 213 
344 Hendrikse 2003, s. 213 
345 Hendrikse 2003, s. 214 
346 I en hierarkisk ejerskabsstruktur er ejerskab allokeret hos én aktør. 
347 O. Williamson 1991, s. 284 
348 Hendrikse 2003, s. 214, se figur 8.7: Governance structure choice as a function of asset specificity and the degree of 

uncertainty 
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en høj grad af både usikkerhed og aktivspecificitet, synes den optimale ejerskabsstruktur at være 

hierarkisk. Af den grund er det essentielt ved anvendelse af en samarbejdsorienteret tilgang, at PVS-

standarden gentænkes ift. at danne rammer for en hierarkisk ejerskabsstruktur over samejeaktiver. 

Med følgende afsnit ønskes der at undersøges mere konkret, hvordan en hierarkisk opbygget ejer-

skabsstruktur skal konstrueres med henblik på at skabe efficiente rammer for en samarbejdsorienteret 

eksklusiv licensaftale. 

 

4.2.6 Rettighedsallokering af samejeaktiver 

Det er almindeligt anerkendt i teorien om ufuldstændige kontrakter, at allokeringen af residualret-

tighederne påvirker den enkelte aktørs handlinger.349 Dette skyldes aktørernes muligheder for at få 

del af ex post overskuddet forøges, afhængigt af hvem der besidder residualrettighederne.350 Hvis LG 

ejer samejeaktivet, får denne hele overskuddet, hvilket intensiverer LG’s incitament til at investere i 

aktivet. Omvendt reduceres LT’s incitament til at investere, da denne ikke får del af overskuddet ex 

post.351 Derfor uagtet hvorledes residualrettighederne til samejeaktiver fordeles mellem aktører, har 

dette en negativ effekt på den anden aktørs incitament til at investere. Den første anerkendelse er, at 

allokering af residualrettigheder fører samlet set til underinvestering. Proposition 1 siger: 

Uagtet allokeringen af residualrettighederne sker der underinvestering.352 

Proposition 1 siger, at en pareto optimal allokering af rettigheder samlet set ikke er mulig. Allokering 

hos henholdsvis LG og LT sikrer kun, at der ikke fortages underinvestering hos den ene aktør. En 

allokering af residualrettighederne til samejeaktiver kan kun skabe pareto-forbedringer ift. PVS-stan-

darden.353 I det følgende anvendes relevante propositioner som præsenteres i Property Rights and the 

Nature of the Firm af Oliver Hart og John Moore 354, for at fastlægge, under hvilke omstændigheder 

residualrettighederne skal allokeres hos henholdsvis LG og LT, for at sikre pareto forbedringer og 

incitamentsforenelighed. 

  

                                                 
349 Hart og Moore 1990, s. 1120 
350 Hendrikse 2003, s. 256 f.  
351 Hart og Moore 1990, s. 1120 
352 Hart og Moore 1990, s. 1130 
353 Holden og Malani 2014, s. 160 
354 Hart og Moore 1990 
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4.2.7 Initial allokering  

Problemet efter PVS-standarden er, at delte residualrettigheder fører til hold-up. Aktørerne kan ensi-

digt diktere, hvornår samejeaktiver ikke må anvendes af den anden aktør, hvilket går opportunistisk 

hold-up muligt. Et sådan forhold strider imod den væsentlige Proposition 4, som siger at: 

Ikke mere end én aktør må have vetoret over aktivet.355 

Grunden hertil er, at såfremt begge aktører har en vetoret kan én eller begge aktører anvende deres 

vetoret til at få del af ex post overskuddet, hvilket er det klassiske hold-up problem.356 Resultatet 

heraf er underinvestering hos begge aktører, grundet frygten for hold-up, hvilket ikke er hensigts-

mæssigt da begge aktørers investeringer er nødvendige for samejeaktiver. Proposition 4’s forslag om 

kun at give vetoretten til én aktør, undgås truslen for gensidig hold-up. Svaret på hos hvilken aktør 

vetoretten skal placeres, giver proposition 4 ikke svaret på, blot at allokeringen aldrig må være hos to 

aktører samtidig. Derfor søges der i det følgende på baggrund af de resterende propositioner at fast-

lægge under hvilke omstændigheder henholdsvis LG og LT skal besidde vetoretten ift. fællesforbed-

ringer. 

 

4.2.8 Egen investering  

Hvis kun er én af aktørerne, foretager en investering i forbedringer, er spørgsmålet, hvordan dennes 

incitament til at investere bibeholdes. Efter proposition 2 skal der i disse situationer gælde at: 

Hvis kun en aktør investerer skal denne have residualrettighederne til aktivet.357 

Proposition 2 er den bedste måde at sikre, at den aktør som aktivt foretager en investering i et aktiv 

også skal eje aktivet. Proposition 2 sikrer, at aktørerne kan vælge at foretage investeringer og selv 

realisere overskuddet, grundet internalisering. I licensforholdet ses i overensstemmelse hermed, at 

såfremt enten LG eller LT foretager en forbedring, erhverver denne rettighederne hertil.358  

Herved sikres, at begge aktører har incitament til at foretage egene optimerende investeringer i for-

bedringer. Proposition 2 udvides og bekræftes med proposition 9, som siger at: 

En aktør som er undværlig og ikke foretager nogen investering, skal ikke have kontrol.359 

                                                 
355 Hart og Moore 1990, s. 1132 
356 Hendrikse 2003, s. 256  
357 Hart og Moore 1990, s. 1131 
358 Se kapitel 3 
359 Hart og Moore 1990, s. 1137 
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I det valgte licensforhold bekræftes propositionerne 2 og 9, ved at lade den enkelte aktør foretage og 

anvende egne investeringer, uden indblanding af den anden aktør. Problemet ift. PVS-standarden er 

dog, at proposition 4 ikke opfyldt, hvorfor der foreligger en hold-up trussel. Effekten af dette vil i det 

følgende afsnit blive undersøgt ved anvendelse af spilteori, for at kunne identificere og analysere de 

grundlæggende mekanismer for aktørernes handlinger. 

 

4.3 Kontraktspil for vidensdeling 

Spilteori anvendes til at undersøge, hvordan aktørernes handlinger påvirker partnerskabet og opar-

bejdelsen af konkurrencemæssige fordele, når aktørerne er afhængige af hinandens valg.360 Med den 

spilteoretiske analyse ønskes, at identificere, om aktørerne vælger at udveksle den fornødne viden, 

når kun proposition 2 og 9 er opfyldt, og ikke proposition 4.361 Spillet skal afspejle, at aktørerne kan 

vælge mellem at samarbejde om at skabe forbedringer i fællesskab, eller at handle opportunistisk og 

kun modtage værdifuld viden, uden selv at udveksle. Løsningen for spillet viser, hvorvidt aktørerne 

har incitament til at etablere vidensdelingsrutiner, som er vigtigt i strategisk kontrahering. Anvendel-

sen af spilteori til dette formål skal bidrage til forståelsen af, hvorfor aktørerne handler som de gør, 

og hvad der kræves for at ændre deres handlinger, hvis det er nødvendigt. 

 

4.3.1 Spillets karakteristika 

For at kunne opstille vidensdelingen i en spilteoretisk model, er det nødvendigt at fastlægge et regel-

sæt for spillet, så aktørerne er tro mod reglerne. Reglerne for modellen konstrueres på dels den fore-

gående juridiske og økonomiske analyses rammer, samt forudsætningerne for situationen. Reglerne 

for spillet dikterer hvilke valgmuligheder aktørerne har, hvornår de vælger mellem disse og på hvilket 

informationsgrundlag.362 Disse grundlæggende elementer fastlægges i det følgende.363 

 

 

 

 

                                                 
360 Dutta 1999, s. 3 
361 Se afsnit 4.2.8 
362 Mas-Colell, Whinston og Green 1995, s. 220 
363 Mas-Colell, Whinston og Green 1995, s. 219 
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Spillerne 

Det vigtigste element i den spilteoretiske analyse er identifikation af hvilke aktører, som er en del 

af analysesituationen.364 Spillet tager udgangspunkt i transaktionen mellem LG og LT efter PVS-

standarden, og udgør spillerne. 
 

Regler  

Transaktionssituationen aktørerne befinder sig i, tager udgangspunkt i aktørernes mulighed for vi-

densdeling ex post kontraktindgåelse. Aktørernes handlinger er reduceret til at fokusere på, om 

aktørerne foretager udveksling af viden mellem hinanden, for at bidrage til fællesforbedringer. 

Begge aktører har valget mellem ”samarbejde” eller at forholde sig ”passiv”, som dækker over 

hhv. at samarbejde og udveksle viden eller undlade at udveksle, hvorved kun viden modtages.   

Udvekslingsbeslutningen foretages af begge aktører simultant i modellen, hvorfor spillet præsen-

teres i en spilmatrix. Det er rimeligt at antage, at ved indgåelse af vidensdelingsrutiner foreligger 

der flere gentagende spil, med mulighed for at foretage vidensdeling. Spillet har en ende i og med, 

at licensen er begrænset af en 20-årig udløbsdato, som følger af patents udløb. Antal gentagelser 

af spillet er uvist, hvorfor forudsætningen er begrænset til, at der tale om et gentagende spil med 

en slutdato uden kendskab til hvor mange spil der foreligger. 

 

Informationsgrundlag 

Kontraktgrundlaget mellem aktørerne regulerer indtjeningsmulighederne, hvorfor der er et indar-

bejdet kendskab til indtjeningsmuligheder mellem aktørerne. Derfor tages der udgangspunkt i, at 

der mellem aktørerne foreligger fuldstændig information. Fuldstændig information dækker over et 

informationsgrundlag, hvor aktørerne har kendskab til sin egen og den andens aktørs payoff ved 

de forskellige strategivalg.365 

I forbindelse med vidensdelingsrutiner tager spillet udgangspunkt i den situation, hvor aktørerne 

deltager i vidensdelingssessioner. Under denne session har aktørerne mulighed for simultant at 

efterleve en af strategierne: samarbejde eller forholde sig passiv. Der antages i denne sammenhæng, 

at aktørerne først kan observere modpartens valg af strategi efter sessionens (spillets) afslutning, 

hvorfor der er tale om ufuldstændig information366 

 

                                                 
364 Mas-Colell, Whinston og Green 1995, s. 219 
365 Jehle og Reny 2011, s. 319 
366 Dutta 1999, s. 193 
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Payoff   

Payoff i spillet for aktørerne er den potentielle værdi, som aktørerne kan tilføre opfindelsen på 

baggrund af viden oparbejdet hos den enkelte aktør.367 Den potentielle værdi som kan tilføres op-

findelsen, antages være selvstændige bidrag fra spil til spil, hvorfor der ikke akkumuleres værdi 

ift. samme forbedring på baggrund af samtlige spil. Sidstnævnte antagelse skyldes, at det er umuligt 

ex ante at identificere én specifik forbedringsmulighed, og løbende kun forbedre på den i hele PVS-

standardens løbetid. 

I spillet og kontraktens løbetid kan LG og LT øge værdien af opfindelsen, ved at tilføre ny viden 

som fører til inkrementelle forbedringer. LG’s egen brug af opfindelsen har værdien 𝑉𝐿𝐺.368 LT’s 

mulighed for at foretage forbedringer på opfindelsen, som følge af LT’s unikke viden, bygger 

ovenpå LG’s opfindelse, hvorfor LT’s forbedring noteres 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇. Følgende forhold 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 >

𝑉𝐿𝐺 for at LT kan tilføre værdi til opfindelsen. 

Aktørerne kan vælge at samarbejde om at tilføre værdi, hvorved der opstår en synergieffekt, noteret 

𝛽, 𝑠𝑜𝑚 er et udtryk for den relationsrente der opstår ved samarbejde.369 Faktoren har karakter af en 

synergieffekt, hvorfor den kun udgør en mindre merværdi, som følge af samarbejde. Følgende re-

lation må gælde for relationsrenten 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 > 𝛽 og 𝑉𝐿𝐺 > 𝛽. Efter de nuværende regler har aktø-

rerne en delt vetoret, hvilket giver en ligelig forhandlingsstyrke, hvorfor værdien fordeles på føl-

gende måde 
𝛽

2
.370 Fordelingen gælder i alle tilfælde, da aktørerne altid kan opnå halvdelen af vær-

dien grundet den delte vetoret. 

Begge aktører besidder unik viden omkring forbedringsmuligheder, som ved udveksling kan reali-

sere 𝛽 eller bruges kommercielt. Den unikke viden har en særskilt værdi noteret 𝜃𝑖, som er unik for 

begge aktører, da den anden aktør ikke kender indholdet, før der sker vidensdeling. For denne viden 

gælder følgende relation 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 > 𝜃𝑖  og 𝑉𝐿𝐺 > 𝜃𝑖 da den er mindre end den primære tilførte viden 

og kan eksempelvis udgøre tilbagemeldinger fra kunder, tilfældige nye anvendelser eller andre 

opdagelser, som kan tilføre værdi. 

                                                 
367 Værdiforøgelse og omkostninger har derfor kun potentielt realiserede værdier i det enkelte spil. 
368 Schmitz 2017, s. 1 - I denne artikel kan det ses, at samme antagelse er foretaget, hvilket kvalificerer denne antagelse. 
369 Se afsnit 2.2 
370 Se Rubenstein 1982, s. 97-109 og Hart og Holmström 2007, s. 18 
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Ensidig udveksling af viden er ikke omkostningsfrit, da viden er omkostningstungt at videregive 

grundet dens kompleksitet og beskaffenhed.371 Omkostningerne forbundet med udvekslingen no-

teres 𝐶𝑖, og bygger på to faktorer. Den ene faktor er omkostningerne forbundet med selve overførs-

len. Den anden faktor er tab ved at irreversibelt give den anden aktør adgang til potentielt værdifuld 

viden. Omkostningerne vil altid være mindre end værdien af denne unikke, ellers ville der aldrig 

ske udveksling, hvorfor følgende gælder 𝜃𝑖 > 𝐶𝑖. 

Ved gensidig overførsel, hvilket er tilfældet ved samarbejde, øges udvekslingsomkostningerne, 

sammenlignet med ensidig overførsel. Grunden hertil er, at der her udveksles yderligere viden og 

kræves en fælles forståelse og koordinering af anvendelsen mellem aktørerne. Omkostningerne ved 

gensidig overførsel noteres k, hvor følgende relation gælder 𝐶𝑖 > 𝑘, da den primære omkostning 

primært er ved selve overførslen af viden.  

Bruger LT opfindelsen skal LG kompenseres med royaltybetaling, hvor der er en korrelation mel-

lem værdiforøgelsen 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 og den betalte royalty. Royaltybetalingen udgør en procentuel del, 𝛼, 

af 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇, som aftales ex ante. For farmaceutiske industri er denne fastsat mellem nedre grænse på 

1% og en øvre grænse på 25% med en median på 5,66%.372 Royaltybetalingen udtrykkes derfor 

ved 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼, ℎ𝑣𝑜𝑟 𝛼 ∈ [0,01 , 0,25] for LG og 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼), ℎ𝑣𝑜𝑟 𝛼 ∈ [0,01 , 0,25] for 

LT. 

 

  

                                                 
371 Se afsnit 2.2.1 
372 Porter, Mills og Weinstein 2008, s. 50 
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4.3.2 Spilteoretisk præsentation  

Sammenfattet kan ovenstående regler og variable konsolideres i følgende spilmatrix, som illustrer 

aktørernes simultane strategier, og payoff som følge af aktørernes strategier. 

 

 

 

 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 > 𝜃𝑖 > 𝛽 > 𝐶𝑖 > 𝑘 > 0 

𝛼, ℎ𝑣𝑜𝑟 𝛼 ∈ [0,01 , 0,25] 

 

Figur 6: Kontraktspil mellem LG og LT 

LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde 

(S) 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 + 𝜃𝐿𝑇 +
𝛽

2
− 𝑘 − 𝐶𝐿𝐺; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 + 𝜃𝐿𝐺 +
𝛽

2
− 𝑘 − 𝐶𝐿𝑇  

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 − 𝐶𝐿𝐺 ; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 + 𝜃𝐿𝐺 

Passiv 

(P) 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 + 𝜃𝐿𝑇 ; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 − 𝐶𝐿𝑇 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 ; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 

 

Ud fra denne spilteoretiske fremstilling kan der på baggrund aktørernes strategier udledes en eller 

flere Nash ligevægte, som er er udtryk for hvilke dominerende strategier aktørerne har, hvorfor Nash 

ligevægte er et udtryk for ”løsningen på spillet”. En Nash ligevægt er defineret på baggrund af LG’s 

strategivalg som bedste svar vis-á-vis LT’s kendte strategi, hvis det gør det bedre end LG’s andre 

strategier mod den kendte strategi.373 En Nash ligevægt er defineret ved en strategiprofil, hvor hver-

ken LG eller LT kan optimere sit udbytte ved ensidigt at ændre sin strategi.374 Ud fra en generel 

betragtning er et par strategier for de to aktører (𝑠𝑖
′, 𝑠−𝑖

′ ) en Nash ligevægt, hvis aktør 𝑖 ikke kan 

foretage en profitabel afvigelse til en anden strategi: 𝜋𝑖(𝑠𝑖
′, 𝑠−𝑖

′ ) ≥ 𝜋𝑖(𝑠𝑖
′′, 𝑠−𝑖

′ ) 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑖
′′ ≠

𝑠𝑖
′ 𝑜𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖.375 

Med udgangspunkt i strategien {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} kan der baggrund af figur 6 konstateres at ingen af parterne 

kan foretage en profitabel afvigelse til en anden strategi, hvorfor følgende gælder 𝜋𝐿𝐺(𝑠𝐿𝐺
𝑃 , 𝑠𝐿𝑇

𝑃 ) ≥

𝜋1(𝑠𝐿𝐺 , 𝑠𝐿𝑇
𝑃 ) 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠𝐿𝐺  𝑜𝑔 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖 (𝐿𝐺 𝑜𝑔 𝐿𝑇).  Eksempelvis er strategien {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇}  ikke en Nash 

ligevægt, da aktørerne kan foretage en profitabel afvigelse ved at ændre strategi til {𝑆𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} eller 

{𝑃𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝐺}. Selvsamme gælder for disse to strategier, da aktørerne profitabelt kan afvige til {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}. 

                                                 
373 Dutta 1999, s. 63 
374 Dutta 1999, s. 63 
375 Jehle og Reny 2011, s. 312 ff. 
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Fra spillet kan der drages paralleller til det klassiske prisoner’s dilemma i spilteorien, som bærer 

samme relationsmæssige karakteristika mellem de respektive payoff og aktørernes dominerende stra-

tegier. Prisoner’s dilemma kan opstilles i figur 7, hvor pilene repræsenterer aktørernes muligheder 

for at foretage en profitabel afvigelse.376  

 

𝐴 > 𝐵 > 𝐶 > 𝐷 

𝑎 > 𝑏 > 𝑐 > 𝑑 

Figur 7: Algebraisk sammenhæng ift. kontraktspil mellem LG og LT  

 

Prisoner’s dilemma bygger på et grundlæggende problem, da Nash ligevægten er den dårligste til-

stand i spillet. Nash ligevægten er hverken Pareto eller Kaldor-Hicks optimal, hvilket betyder aktø-

rerne kan opnå en bedre tilstand. Udfaldet skyldes, at begge aktører har en dominerende strategi i at 

vælge {𝑃𝑖}, hvis den anden vælger {𝑆𝑖}.377 I licensforholdet kan dette forklares ved, at propositionerne 

for egen investeringer er opfyldt efter PVS-standarden, men ikke propositionen omkring samejeakti-

ver.378 I Prisoner’s dilemma er der en væsentlig divergens mellem ønsket om at samarbejde, og hvad 

aktørerne faktisk vælger, hvorfor gentagelse af spillet kan være relevant, da det potentielt kan ændre 

aktørernes strategivalg. 

 

4.3.3 Spillets gentagende karakter 

For eksklusive patentlicensforhold er et enkeltstående spil ikke retvisende, da kontrakten løber i en 

bestemt tidsramme (optimalt 20 år), hvorfor der er mulighed for at gentage spillet i hele perioden.379 

I hver runde, 𝑛, skal aktørerne ”spille spillet”, hvilket kan have en effekt på aktørernes strategiske 

valg for hele perioden. Det antages, at spillet gentages 𝑛 gange, for hver mulighed der er for at vi-

densdeling mellem aktørerne. I et enkeltstående spil er Nash ligevægten {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}.380 Når der er tale 

                                                 
376 Se også bilag D – hvor spillet er illustreret med en tilfældig fordeling af værdier, som overholder relationerne.  
377 Dutta 1999, s. 11 f. 
378 Se afsnit 4.2.8 
379 Se afsnit 2.2.2 
380 Se hertil foregående afsnit. 

LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde (S) B, b D, a 

Passiv (P) A, d C, c 



Side 80 af 135 

 

om gentagne spil, skal samtlige spil analyseres som en række af spil, ud fra baglæns induktion meto-

den.381 Formålet med metoden er at undersøge det sidste spil og på baggrund af resultatet, vælge de 

optimale strategier ift. det sidste spil.  

Gentagelse af spillet, giver aktørerne mulighed for at lære af hinandens strategier i foregående spil. 

Eksempelvis LG vælger {𝑃𝐿𝐺} i en runde, kan LT ”straffe” LG i runden efter ved også at vælge {𝑃𝐿𝑇}. 

Muligheden for afstraffelse kan potentielt afskrække uønsket adfærd, og føre til at LG vælger {𝑆𝐿𝐺}, 

da strategien bliver dominerede over hele spillets løbetid, selvom den ikke er det i et enkelt spil.382 

Men i den sidste runde har aktørerne en dominerende strategi i at vælge {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}, hvilket er den 

samme Nash ligevægt, som i et enkeltstående spil. Udfaldet skyldes, at vælger en aktør {𝑃𝑖}, kan den 

anden aktør ikke straffe vedkommende uden konsekvenser, da der ikke er flere runder. Resultatet 

heraf er at uagtet om spillet gentages, har det sidste spil den samme nash ligevægt, som det klassiske 

Prisoner’s dilemma. 

Hvis foregående runder (𝑛 − 1) betragtes og aktørerne bekendt med udfaldet af den sidste runde, 

hvilket som en kaskade får dem til også at have en dominerende strategi i {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} da de kender 

udfaldet af den sidste runde. Sammenhængen mellem runderne og valg af strategi er illustreret ved 

følgende: 

 

Figur 8: Nash-ligevægt i prisoner’s dilemma med begrænset antal runder383 

Figur 8 illustrer at både LG og LT fortsat har en profitabel afvigelse fra {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} uagtet spillet gen-

tages. Formålet med at samarbejde opnås derfor ikke, og tilstanden er hverken Pareto- eller Kaldor-

                                                 
381 Dutta 1999, s. 214 
382 Jehle og Reny 2011, s. 331 ff. 
383 Eksemplet er udarbejdet på baggrund af Dutta 1999, s. 211, som beskriver fastlæggelsen af nash ligevægten i et pris-

oner’s dilemma med begrænset antal runder  
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Hicks efficient. Aktørerne vælger ikke at udveksle viden efter PVS-standarden, da aktørerne altid er 

bedre stillet ved ikke at afholde omkostningerne forbundet med at samarbejde. Resultatet skyldes to 

omstændigheder. For det første resulterer samejeaktiver i delt payoff  
𝛽

2
, som ikke er tilstrækkeligt 

når omkostningerne til samarbejde stiger, hvorfor strategien domineres. Derudover er licensforholdet 

tidsbegrænset (i op til 20 år), hvorfor aktørerne vil handle ud fra en forventning om, hvad der sker ex 

post og gentage denne handling ex ante. Et andet resultat kan opnås, hvis parterne ikke er bekendte 

med spillets udløb.384 Det er den førte omstændighed, som skal løses, for at aktørernes mest profitable 

strategi er {𝑆𝑖}, og oparbejder relationsrente. 

 

4.4 Løsningsorienteret ændring af samarbejde/samarbejde strategien 

Den nuværende spilteoretiske fremstilling af transaktionen mellem LG og LT viser at Nash ligevæg-

ten er {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}, selvom der findes en Pareto- og Kaldor-Hicks forbedring ved at vælge {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇}. 

Formålet med de følgende afsnit er at ændre på mekanismerne, der ligger bagved strukturen for 

{𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇}, så {𝑆𝑖} bliver den dominerende strategi, og aktørerne opnår det bedste tilstand i overens-

stemmelse med strategisk kontrahering. Efter det nuværende spils regler er den væsentlige faktor for 

at {𝑃𝑖} er dominerende den delte vetoret, så aktørerne får 
𝛽

2
,  selvom omkostningerne stiger. For at 

gøre {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} til den dominerende strategi, kræves en re-allokering af de specifikke- og residualret-

tigheder, så der ikke kan opstå hold-up. I afsnit 4.2.5.3 fandtes, at den optimale ejerskabsstruktur efter 

karakteristikaene for transaktionen er en hierarkisk struktur, hvor kun én aktør skal besidde vetoret-

ten, hvilket også fremgår af Proposition 4. Svaret på hvem vetoretten skal allokeres hos, for at sikre 

{𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇}, gives i det følgende. 

 

4.4.1 Initial reallokering af rettighederne 

Samejeaktiver efter PVS-standarden udspringer af den licenserede opfindelse, hvorfor spørgsmålet 

om hvem rettighederne til aktivet skal allokeres hos, når det er komplementært med opfindelsen op-

står. Som set i tidligere kapitler, har den delte vetoret en negativ effekt for samarbejdet, hvorfor re-

allokering af vetoretten er nødvendig. Specielt når der er tale om inkrementelle forbedringer, synes 

svaret at være ligefor ifølge Proposition 8, som siger at:  

Residualrettighederne til strengt komplementære aktiver skal allokeres hos den samme aktør.385 

                                                 
384 Varian 2014, s. 547 
385 Hart og Moore 1990, s. 1135 
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Herved sikres at der ikke kan handles opportunistisk, da begge aktiver ejes af én aktør, hvorfor den 

anden aktør ikke kan skabe en hold-up situation. Særligt for inkrementelle forbedringer, er der en 

stærk formodning om, at forbedringerne er direkte komplementære med opfindelsen. Derfor må ret-

tighederne skulle allokeres hos LG, som i forvejen ejer opfindelsen, hvorved komplementære aktiver 

allokeres hos én aktør, hvilket sikrer Proposition 4 og 8.386 

En sådan allokering sikrer at LG modtager 𝛽, og har en dominerende strategi i at vælge {𝑆𝐿𝐺}. Kon-

sekvensen er at LT ikke får en del af 𝛽 grundet manglende forhandlingsstyrke, hvorfor LT fortsat har 

en dominerende strategi i at vælge {𝑃𝐿𝑇}, og ikke foretager vidensdeling. Aktørerne havner derfor i 

{𝑆𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}. Løsningen kræver at en undersøgelse af, hvorledes LT’s incitament til at vælge {𝑆𝐿𝑇} kan 

bibeholdes, selvom LG besidder residualrettighederne til samejeaktiver. En sådan fordeling efter Pro-

position 8 bryder delvist med Proposition 6, som siger: 

Hvis en agent er uundværlig for et aktiv, skal denne eje aktivet.387 

Da begge aktører er uundværlige for samejeaktiver, vil afskæring af LT’s ret bryde med Proposition 

6. LT skal derfor i et vist omfang også have fornødne rettigheder til samejeaktiver, for at sikre, at 

{𝑆𝐿𝑇} er den dominerende strategi for LT, som er en nødvendighed for at oparbejde konkurrencemæs-

sige fordele. Undtagelser til allokeringen af residualrettighederne, gennem specifikke rettigheder til 

LT kan være løsningen til at sikre incitamentsforenelighed, da begge aktører herved sikres en andel. 

 

4.4.2 Anvendelse af specifikke rettigheder 

Specifikke rettigheder kan anvendes til at sikre en bedre fordeling af rettigheder, som sikrer en bedre 

incitamentsforenelighed for aktørerne end anvendelse af residualrettigheder. Propositionen 4 siger, 

at LG skal have residualrettighederne til samejeaktiver, og anses for hovedpropositionen for alloke-

ringen. Der findes andre propositioner, som er undtagelser til Proposition 4 og kan bidrage til incita-

mentsforenelighed. Den relevante proposition er i denne sammenhæng Proposition 5, som siger at: 

Hvis et aktiv er idiosynkratisk for en agent, skal denne eje det.388 

Proposition 5 siger, at hvis en aktørs anvendelse af aktivet ikke har nogen påvirkning på den anden 

aktørs nytte, skal den første aktør eje aktivet.389 Herved sikres, at aktørerne får adgang til kun den 

                                                 
386 Proposition 4 siger at ” Ikke mere end én aktør må have vetoret over aktivet”  
387 Hart og Moore 1990, s. 1133 
388 Hart og Moore 1990, s. 1133 
389 Hart og Moore 1990, s. 1133 f. 
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del, som har en unik anvendelse for aktøren, uden det har en negativ effekt for den anden aktør. Men 

da begge aktører har en interesse i at anvende samejeaktiver, er det essentielt at undersøge, hvilke 

aspekter af samejeaktiver, som den enkelte aktør har en særlig interesse i eller kun kan anvende. 

Forhandlingen mellem aktørerne har karakter af en Edgeworth Boks, hvor to aktører forhandler om 

allokering af aktiver ud fra en kontraktkurve, med henblik på at sikre egennytte.390 Efter den nuvæ-

rende PVS-standard giver den delte vetoret en fuldstændig ligelig fordeling mellem aktørerne, hvilket 

har vist sig at have et negativt udfald for begge aktører, til trods for lave omkostninger forbundet med 

allokering.  

Efter PVS-standarden tages der ikke stilling til, hvilke dele af samejeaktiver, som den enkelte aktør 

har en interesse i eller kan anvende bedst muligt. I et eksklusivt licensforhold har LG og LT ud fra 

kontrakten nogle faste roller ift. anvendelse af opfindelsen, hvilket har stor betydning for, hvordan 

samejeaktiver skal allokeres. Allerede ved kontraktens indgåelse har LG aftalt, ikke at anvende sin 

egen opfindelse kommercielt, eftersom kun LT kan bruge den kommercielt.391 For at LG vil indgå en 

sådan kontrakt kræves, at LG får en større profit ved at lade LT anvende opfindelsen kommercielt, 

altså 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ α > 𝑉𝐿𝐺. LG har primært interesse i at videreudvikle på opfindelsen, og opnå beskyt-

telse gennem juridiske rettigheder.392 Omvendt har LT en primær interesse i at øge 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇, hvorfor 

samejeaktiver som har en økonomisk effekt for er ønskelig for LT. Efter Proposition 5 kan det være 

fordelagtigt at have aktørernes særskilte interesser i samejeaktiver er i fokus ved allokering. 

En klar identificering af nytten for henholdsvis LG og LT tillader, allokering af specifikke rettigheder, 

som har nytte for den enkelte aktør. Risikoen for hold-up reduceres herved væsentligt, da begge ak-

tører har rettigheder til den relevante del, hvorfor den anden aktør kun i begrænset omfang kan udøve 

hold-up. Aktørerne kan have en økonomisk eller juridisk nytte af samejeaktiver, noteret 𝑈𝐽𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘  og 

𝑈Ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘.393 Forholdet kan bedst beskrives ved følgende figur, som beskriver aktørernes interesser 

og fordelingsmuligheder. 

                                                 
390 Varian 2014, s. 602 ff. 
391 Se bilag A, bestemmelse 5.3. 
392 Se afsnit 1.7 
393 Inspireret af Varian 2014, s. 605 
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Figur 9: Edgeworth boks i eksklusive patentlicensforhold.394 

I figur 9 er samejeaktiver karakteriseret ved at have en økonomisk og/eller juridisk værdi, som kan 

fordeles mellem aktørerne.395 Anskues fordelingen af rettighederne efter figur 9, tillades en ret-

tighedsfordeling, som tager den enkelte aktørs nytte med i betragtningen, og ikke blot en ligelig for-

deling i alle aspekter. LG og LT kan henholdsvis få rettigheder til den del, hvortil den enkelte aktør 

er idiosynkratisk, hvilket mindsker truslen for hold-up. Det betyder imidlertid, at aktørerne kun får 

nytten af den del, som den anden aktør ikke besidder rettighederne til.  

Efter Proposition 5 kan der med udgangspunkt i LT, som er idiosynkratisk ift. kommercieludnyttelse 

med fordel fordeles disse rettigheder til LT, herefter noteret  𝛽 − 𝜆𝑙𝐺, hvor 𝛽 > 𝜆𝑙𝐺.396 𝜆𝑙𝐺 er den del 

af relationsrenten, som LG udtager, hvorfor LT ikke får andel af den del. Samme forhold gælder for 

LG ift. den del, som LT udtager af 𝛽. En sådan fordeling betyder, at fordelingen afhænger af, hvor 

stor en del den anden aktør er idiosynkratisk til.397 Herved sikres modsat en delt vetoret, hvor aktø-

rerne får 
𝛽

2
 da de kan forhandle sig frem til halvdelen i alle situationer, at aktørerne faktisk kan an-

vende den del, som de særskilt får størst nytte af. Derfor må der gælde at 𝛽 − 𝜆𝑖 >
𝛽

2
. Eksempelvis 

får LG ikke nogen værdi ved at have kommercielle rettigheder, da LG ikke må anvende opfindelsen 

kommercielt efter PVS-standarden. En nyttebestemt allokering sikrer, at aktørerne får størst nytte. I 

næste afsnit undersøges, hvordan re-allokeringen ændrer spillet. 

 

 

                                                 
394 Varian 2014, s. 605 ff. 
395 Se afsnit 3.3.2.1 
396 Schmitz 2017, s. 558 ff. 
397 En større del til LT, vil reducere andelen til LG og omvendt. 
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4.5 Spilteoretisk kontraktspil efter reeallokering af rettigheder 

Konsolideres udredningen for den nye variable i spillet fra figur 6, ændres kun payoff for aktørerne, 

resten af spillets regler er uændret. Relevant i denne sammenhæng er at vurdere om, hvorvidt aktø-

rernes Nash ligevægt har ændret sig, og om den i givet fald er Pareto- og Kaldor-Hicks optimal. I 

figur 10 er det nye spil opstillet i en spilmatrix.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Kontraktspil mellem LG og LT efter reallokering af rettigheder 

LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde 

(S) 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 + 𝜃𝐿𝑇 + 𝛽 − 𝜆𝐿𝑇 − 𝑘 − 𝐶𝐿𝐺; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 + 𝜃𝐿𝐺 + 𝛽 − 𝜆𝐿𝐺 − 𝑘 − 𝐶𝐿𝑇  

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 − 𝐶𝐿𝐺 ; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 + 𝜃𝐿𝐺 

Passiv 

(P) 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 + 𝜃𝐿𝑇 ; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 − 𝐶𝐿𝑇 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ 𝛼 + 𝜃𝐿𝐺 ; 

𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼) + 𝜃𝐿𝑇 

Med udgangspunkt i strategien {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} kan der baggrund af figur 10 konstateres at ingen af aktø-

rerne kan foretage en profitabel afvigelse til en anden strategi, da 𝜋𝑖(𝑠𝑖
𝑆, 𝑠𝑖−1

𝑆 ) ≥

𝜋𝑖(𝑠𝑖, 𝑠𝑖−1
𝑆 ) for alle si og alle i (LG og LT). Derudover gælder det samme for strategiprofilen 

{𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}, at der heller ikke er nogle muligheder for at foretage en profitabel afvigelse, da 

𝜋𝑖(𝑠𝑖
𝑃, 𝑠𝑖−1

𝑃 ) ≥ 𝜋𝑖(𝑠𝑖, 𝑠𝑖−1
𝑃 ) for alle si og alle i (LG og LT). Spillet i figur 10 indeholder således to 

Nash ligevægte, hvilket betyder at der kan være to løsninger på spillet, afhængigt af hvilke strategier 

aktørerne vælger. 

For de øvrige strategier foreligger der ingen andre Nash ligevægte, da en af aktørerne altid vil kunne 

afvige til en alternativ profitabel strategi. Strategiprofil {𝑆𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} er ikke en Nashligevægt, da begge 

aktører kan foretage en profitabel afvigelse ved at ændre strategi til hhv. {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} for LG og 

{𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} for LT. Strategiprofil {𝑃𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} er heller ikke en Nashligevægt, da begge aktører kan fore-

tage en profitabel afvigelse ved at ændre strategi til hhv. {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇}for LG og {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} for LT. Mu-

lighederne for profitable afvigelser illustreres ved følgende figur.398 

 

                                                 
398 Se også bilag E – hvor spillet er illustreret med en tilfældig fordeling af værdier, som overholder relationerne. 
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𝐴 > 𝐵 > 𝐶 > 𝐷 

𝑎 > 𝑏 > 𝑐 > 𝑑 

Figur 11: Algebraisk sammenhæng ift. kontraktspil mellem LG og LT efter reallokering af rettigheder 

Interessant i denne sammenhæng er, at ved en nytte baseret reallokering af rettigheder, opstår der to 

Nash ligevægte.399 Spillet repræsenterer, at LG og LT enten begge vælger at samarbejde eller begge 

forholder sig passive, afhængigt af den anden aktørs strategivalg. Det nye resultat kan kvalificeres 

som et koordinationsspil, det klassiske Stag Hunt spil, med to Nash ligevægte, og hvor den ene er 

klart bedre end den anden.400 Spillet er derfor endnu ikke løst, hvorfor inddragelse af løsningskon-

ceptet, mixed strategies, som anvendes til at undersøge, for hvilke sandsynligheder aktørerne havner 

i henholdsvis den ene eller anden Nash ligevægt.401  

 

4.5.1 Mixed strategies som løsningskoncept 

Spillet i figur 10 afspejler fra en praktisk synsvinkel virkeligheden, da aktører kun med en vis sand-

synlighed vælger at foretage vidensdeling, men kan ikke altid garanteres. Det passive valg består i 

aktøren ikke altid (om end aktøren ville) kan bidrage med ny viden i den pågældende runde af spillet. 

I et spilteoretisk univers kan denne problemstilling beskrives ved, at der for begge aktører foreligger 

en sandsynlighed for at aktørerne deltager i vidensdelingsrutiner eller ej, som afspejles både i det 

aktive og passive valg. Sandsynlighed introduceres med henblik på at observere, hvordan aktørernes 

sandsynlighed mellem at vælge Nash ligevægtene {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇} og {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} påvirkes afhængigt af æn-

dringer i eksogene variable. 

For at spillet indeholder en mixed strategies kræves det, sandsynligheder for aktørernes strategier 

inkorporeres i spillet. Sandsynligheden for at aktørerne vælger {𝑆𝑖}, noteret 𝑝𝑖 hvor  𝑝𝑖 ∈ [0,1].402 

Sandsynligheden for aktørerne valg vil aldrig være 𝑝𝑖 = 1 eller 𝑝𝑖 = 0, da der således ikke vil være 

tale om et spil, da der ikke er nogen usikkerhed omkring valget af strategi. Usikkerheden har stor 

betydning for hvilken af de to Nash ligevægte, som aktørerne vælger. Selvom der gælder at 

                                                 
399 Der refereres til felterne i figur 11 med både en blå og rød streg. 
400 Varian 2014, s. 560 
401 Jehle og Reny 2011, s. 313 
402 Hvorfor {𝑃𝑖} vælges med sandsynligheden (1 − 𝑝𝑖). 

LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde (S) A, a D, b 

Passiv (P) B, d C, c 
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{𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} > {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}, kan der afhængigt af sandsynligheden gælder at 𝑝𝑖  ∗  {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} < (1 −

𝑝𝑖)  ∗  {𝑃𝐿𝐺 , 𝑃𝐿𝑇}. Eksempelvis hvis en aktør kommunikerer, at denne kun vil samarbejde når kompli-

cerede forhold gør sig gældende, mindskes 𝑝𝑖, hvorfor at forholde sig passiv giver en højere forventet 

payoff. 

Formålet med at løse spillet gennem sandsynslighedsbestemt strategi er at finde, for hvilket 𝑝𝑖 aktø-

rerne er indifferente mellem at vælge strategien {𝑆𝑖} eller {𝑃𝑖}. Identificering af den indifference 𝑝 

giver to væsentlige indsigter ift. spillet. For det første kan det på baggrund af 𝑝𝑖 konkluderes, hvilken 

sandsynlighed der kræves for at aktørerne havner {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} og hvor usandsynligt det er. For det andet 

kan indifferencesandsynligheden bruges til at ændre 𝑝𝑖, så aktørerne vælger den ene strategi fremfor 

den anden. Indsigterne kræver i første omgang, at 𝑝𝑖 udledes på baggrund af aktørernes nytte, U, af 

at vælge strategien {𝑆𝑖} eller {𝑃𝑖}, afhængigt af sandsynligheden. Udledningen fører til følgende 𝑝𝑖: 

 

På baggrund af ovenstående udledning foreligger det således, at der for begge aktører ikke gælder 

symmetriske mixed strategies nash ligevægte, hvorfor den videre analyse tager udgangspunkt i begge 

aktørers strategivalg. Som det fremgår, afhænger valget at strategi af parametrene sandsynligheden 

for valg af strategi (𝑝𝑖), relationsrenten (𝛽), omkostningerne forbundet med samarbejdet (𝑘), samt 

andelen, som aktørerne opnår (𝜆𝐿𝑇) ift. Omkostningerne forbundet med vidensdeling (𝐶𝐿𝐺). Paramet-

rene er med til at bestemme, hvor stort incitamentet er for at vælge {𝑆𝐿𝑇} fremfor {𝑃𝐿𝑇}, hvorfor de 

påvirker med hvor stor sandsynlighed aktørerne vælger at samarbejde og oparbejde konkurrencemæs-

sige fordele. 

Overordnet set afhænger både værdien af at foretage vidensdeling og sandsynligheden for valget af 

strategien {𝑆𝐿𝑇} af størrelsen på relationsrenten 𝛽. Jo større relationsrenten er, jo større er incitamentet 
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også til at foretage vidensdeling, hvorfor 𝛽 har en positiv indvirkning på 𝑝𝑖. Med andre ord foreligger 

det således, at LG’s krav til sandsynlighed for at vælge {𝑆𝐿𝐺} afhænger af forskellen på LT’s payoff 

fra at gå fra {𝑃𝐿𝑇} → {𝑆𝐿𝑇}, og vice versa. Dvs. hvis aktørerne kan øge forskellen på payoff mellem 

{𝑆𝑖} og at afvige til {𝑃𝑖} vil det øge chancen for aktørerne vælger den pareto optimale Nash ligevægt, 

nemlig {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇}. Størrelsen af 𝛽 afhænger i høj grad af det strategiske fit mellem aktørerne, hvorfor 

partnerskaber med aktører der bedre til at identificere muligheder og udnytte hinandens kompetencer, 

vil være en større 𝛽.403 En større 𝛽 har derfor en positiv effekt på 𝑝𝑖 ift. hvornår aktørerne vælger 

{𝑆𝑖}. 

Endvidere afhænger sandsynligheden og værdien ved at vælge {𝑆𝐿𝐺 , 𝑆𝐿𝑇} af omkostningerne forbun-

det hermed, nemlig 𝑘 som er transaktionsomkostninger forbundet med koordinering med aktørerne 

ved gensidig vidensdeling. Ved høje omkostninger forbundet med koordinering eller mange genta-

gende transaktioner, efterlader det mindre værdi til aktørerne at forhandle om, da 𝛽 − 𝑘 mindskes. 

En højere 𝑘 kan eksempelvis skyldes en høj grad af usikkerhed omkring transaktionen eller, hvis 

aktørerne som tidligere nævnt har gentagende omkostninger forbundet med hver transaktion 𝑘𝑡.404 Et 

solidt strategisk fit og handlingsplan kan føre til et mindre 𝑘, ved at undgå unødige omkostninger ved 

koordinering og reducere usikkerheden, da aktørerne ex ante har en klar målsætning med at foretage 

vidensdeling.405 En større 𝑘 har derfor en negativ effekt på 𝑝𝑖 ift. hvornår aktørerne vælger {𝑆𝑖}. 

De sidste parameter 𝜆𝑖 har modsat de foregående parametre en divergens ift. LG’s og LT’s sandsyn-

lighed for at vælge {𝑆𝑖} fremfor {𝑃𝑖}. Divergensen skyldes, at en forøgelse af andelen 𝜆𝐿𝑇 hos eksem-

pelvis LT har en tilsvarende reducerende virkning for LG, da denne kun får 𝛽 − 𝜆𝐿𝑇 ved vidensdeling. 

En sådan rettighedsfordeling er imidlertid bedre for aktørerne end 
𝛽

2
, men påvirker 𝑝𝑖 for aktørerne i 

hver sin retning.406 Ulempen ved denne sammenhæng er, at det ikke er muligt at øge 𝑝𝑖 hos den ene 

aktør, uden at reducere den tilsvarende hos den anden aktør. Efter en interessebaseret rettighedsallo-

kering betyder det, at incitamentet til at vælge {𝑆𝑖} fremfor {𝑃𝑖} varier fra spil til spil, da der vil være 

forskel på payoffs.Sammenhængen mellem parametrene og 𝑝𝑖 kan illustreres med følgende tabel: 

                                                 
403 Se afsnit 2.2 
404 Se afsnit 4.2.5.2 
405 Se afsnit 2.3.1  
406 Se afsnit 4.4.2 
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Figur 12: Sammenhængen mellem effekt på sandsynlighed og notation 

På baggrund af resultatet kan det konstateres, at sandsynligheden i forbindelse med mixed strategies 

nash ligevægt bliver påvirket af disse fire endogene variable, som er vist ovenfor. 

Hvis ovenstående resultat tolkes ind i en praktisk sammenhæng, kan det tolkes som gensidig succes 

ved samarbejde dikteres af aktørernes evne til i fællesskab at genere et payoff 𝛽 − 𝜆𝑖 − 𝑘. Størrelsen 

af dette payoff er således den afgørende faktor, som kommer til at diktere den sandsynlighed for at 

mixed strategies nash ligevægt vil læne sig i favør til at samarbejde.  

Succes ved anvendelsen af strategisk kontrahering afhænger af den grund af udsigten til payoff som 

kan generes af denne. Dette resultat afspejler sig derfor i den sandhed, som foreligger, at ikke alle 

partnerskaber kan danne grundlag for en succesfuld anvendelse af strategisk kontrahering, da truslen 

for passivitet fra aktørerne ikke bliver elimineret, men udelukkende reduceret afhængigt af effekten 

af strategisk kontrahering. 
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4.6 Delkonklusion 

Nærværende kapitel havde til formål at undersøge, i hvor høj grad ejerskabsstrukturen for relations-

renten kan sikre incitamentsforenelighed i forbindelse med aktørernes deltagelse i vidensdeling. 

I forbindelse aktørernes deltagelse i vidensdelingsrutiner blev der i tidligere kapitel konstateret, at der 

forelå en risiko for, at et sameje-forhold ville opstå i forbindelse med forbedringer gjort i fællesskab. 

Grundtanken ud fra Coase-teoremet var, at hvis der eksisterer veldefinerede rettigheder, vil aktører 

selv forhandle sig frem til pareto-efficiente tilstande. Sameje blev konstateret til ikke at udgøre en 

veldefineret rettighedsallokering. Dette skyldes, at samtlige rettigheder, er genstand for usikkerhed 

over disponeringen af aktivet, da det kræver en fælles enighed. Dette skaber en hold-up problematik 

ved forhandlinger om specifikke rettigheder, hvilket fører til underinvestering og inefficiente til-

stande. Derfor blev ejerskabsstrukturer indkredset til at være et relevant analyseområde, hvorfor ana-

lysen tager udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien. 

Med henblik på at identificere den optimale ejerskabsstruktur, blev graden af aktivspecificitet og 

usikkerhed i transaktionen analyseret. I forbindelse med aktivspecificitet, så blev der konstateret, at 

investering i aktivspecificitet er høj for både LG og LT, uagtet om de engagerer sig i vidensdelings-

rutiner, hvorfor det er essentielt at relationen ikke uventet bringes til ophør. Dog blev der konstateret, 

at der ved inddragelse af vidensdelingsrutiner medfølger en betydelig forøgelse af relationel- og kon-

traktuel usikkerhed i transaktionen med en trussel for gentagende genforhandlinger og heraf genta-

gende hold-up situationer. Ved at sammenholde disse to karakteristika for transaktionen, blev det 

konstateret, at den optimale ejerskabsstruktur skulle udformes efter en hierarkisk ejerskabsstruktur, 

hvis parterne ønsker at engagere sig i vidensdelingsrutiner.  

Med henblik på at underbygge og forstå ovenstående resultater, og hvorledes ejerskabsstrukturer har 

indflydelse på aktørernes engagement i aktivt at deltage i vidensdelingssessioner eller forholde sig 

passivt, simuleres licensforholdet ud fra en spilteoretisk præsentation. Ved at inkludere vidensde-

lingsrutiner ud fra den nugældende PVS-standard blev der konstateret, at transaktionen havde karak-

teristika af et prisoner’s dilemma spil. Dette resulterede i, at LG og LT ikke bidrager med deling af 

viden i vidensdelingsrutiner på trods af at gensidigt samarbejde leder til pareto-forbedringer.  

For at analysere om aktørernes valg af strategier bliver påvirket af en hierarkisk ejerskabsstruktur 

blev den spilteoretiske simulation rekonstrueret ud fra en hierarkisk opbygget ejerskabsstruktur. 

Denne hierarkisk opbyggede ejerskabsstruktur blev indkredset til at bygge op omkring følgende prin-

cipper; Først og fremmest anerkendes der, at der foreligger både residualrettigheder og specifikke 
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rettigheder, hvori behovet for en specifik rettighed kan divergere mellem LG og LT. Der blev kon-

stateret at residualrettighederne til strengt komplementære aktiver skal allokeres hos den samme ak-

tør. For de specifikke rettigheder blev der konstateret, at hvis en agent er uundværlig for et aktiv, skal 

denne eje aktivet, og hvis et aktiv er idiosynkratisk for en agent, skal denne eje det. 

Ved at implementere ovenstående hierarkisk opbyggede ejerskabsstruktur i samme spilteoretiske si-

mulation, ændrede spillet sig til et stag hunt spil, hvori der foreligger to nash ligevægte i hhv. gensi-

digt at samarbejde eller gensidigt at forholde sig passivt. Med andre ord blev der konstateret en ko-

ordinationsproblematik. Da transaktionen skal ses ud fra et mixed strategies, hvor valg af strategi bl.a. 

sker ud fra en sandsynlighedsbetragtning var det relevant at analysere, hvad der påvirker sandsynlig-

heden for, hvornår gensidigt at samarbejde bliver den foretrækkende strategi (mixed strategies nash 

ligevægt). I forbindelse med dette blev der konstateret, at sandsynligheden bliver forbedret i favør til 

at samarbejde, når der sker en forøgelse af relationsrenten og en minimering af omkostningerne og 

afgivelse af specifikke rettigheder. 

I lyset af det økonomiske problem, som fremlagde spørgsmålet om, i hvor høj grad ejerskabsstruktu-

rer for relationsrenten kan sikre incitamentsforenelighed ift. aktørernes deltagelse i vidensdelingsru-

tiner, kan dette besvares ved ovenstående konklusioner. Ejerskabsstrukturen blev indkredset til at 

udgøre en central rolle i at skabe incitamentsforenelighed i forbindelse med at sikre aktørernes delta-

gelse i vidensdelingsrutiner. For at incitamentsforenelighed opnås, skal ejerskabsstrukturen over re-

lationsrenten indarbejdes efter en hierarkisk opbygget ejerskabsstruktur som uddelegerer specifikke 

rettigheder efter førnævnte principper. 
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KAPITEL 5 

INTEGRERET ANALYSE 
 

 

5.1 Introduktion 

I lyset af vurderingen om, hvorvidt vidensdeling på baggrund af PVS-standarden og gældende ret 

foretages, kan det konstateres, at dette kun i begrænset omfang er muligt. Hverken obligationsrettens 

almindelige eller specielle del formår at fostre de rette rammer til at motivere LG og LT’s inddragelse 

af vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold. Kontrakten er derfor parternes foretrukne værktøj 

til at korrigere for den manglende understøttelse af baggrundsretten, og heraf fremhævelsen af stra-

tegisk kontrahering. Dog formår den nuværende standard for eksklusive licensforhold at træde i bag-

grundsrettens individuelle fodspor, hvor den ligeledes er præget af en manglende stillingtagen til 

samarbejde mellem parterne. Undladelsen af retsstillingen for forbedringer frembragt i fællesskab, 

medfører en ukritisk delt ret til samejeaktiver mellem LG og LT, hvilket blev konstateret i den øko-

nomiske analyse til at skabe en dystopi af et fundament for samarbejde. 

Formålet med nærende analyse er på objektiv basis at sammenholde konklusionerne fra den juridiske 

og økonomiske analyse, med henblik på at løfte analysegrundlaget op på et interdisciplinært niveau, 

som kan belyse afhandlingens overordnet problem. Førend kontrakten kan anvendes til at skabe effi-

ciente rammer til at fostre samarbejde gennem vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold, er det 

essentielt at afdække de lege ferenda.  

Med henblik på at identificere de lege ferenda, vil analysen indledningsvist være præget af en funk-

tionalistisk tilgang, som på objektiv basis anvender de økonomiske konklusioner til at frembringe 

juridiske meta-regler, der endeligt vil lede til en efficient retsstilling. Resultatet af dette vil dernæst 

blive videreført til en praktisk indgangsvinkel, der søger at føre de lege feranda til livs i kontrakten, 

og give den fornødne forståelse for, i hvilket omfang vidensdelingsrutiner kan anvendes til at fremme 

parternes fælles konkurrencemæssige fordele i eksklusive licensforhold. 
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5.2 Reaktiv jura som barriere for samarbejde 

Strategiske partnerskaber, i særdeleshed eksklusive patentlicensforhold, bygger på en høj grad af ak-

tivspecificitet forbundet med partnerskabet, og stiller store krav til investeringer i relationen. Licens-

forholdet efter PVS-standarden er begrænset til maksimalt 20 år som følge af patentets ophør, hvorfor 

det sætter krav til licensparterne at udnytte det tidsmæssige spektrum til at maksimere indtjenings-

mulighederne. Specielt i den farmaceutiske industri, hvor skabelsen af konkurrencemæssige fordele 

gennem partnerskaber er essentiel, er investeringer i relationen nødvendig.407  

Selvom parterne i eksklusive patentlicensforhold besidder de fornødne forudsætninger for at skabe 

konkurrencemæssige fordele gennem vidensdelingsrutiner, bærer bestemmelserne i PVS-standarden 

fortsat præg af en individualistisk reaktiv tankegang. Et manglende fokus på samarbejde leder til, at 

parterne udelukkende udnytter den intellektuelle ejendomsret, som til sammen kun udgør en del-

mængde af den samlede viden. Af den grund kan det siges, at der foreligger et uudnyttet potentiale 

for parterne at udnytte. En kilde til konkurrencemæssige fordele blev indkredset til at inkludere par-

ternes deltagelse i vidensdelingsrutiner, med henblik på at udnytte akkumuleret viden til at skabe 

videreudviklinger af opfindelsen.408 Dog formår PVS-standarden ikke at fostre dette, da bestemmel-

serne ikke regulerer fællesforbedringer, herefter benævnt samejeaktiver, hvorfor juridiske principper 

for sameje kritikløst ligeligt deler rettighederne til samejeaktiver mellem LG og LT.409 Relationsren-

ten, som udspringer ved strategisk samarbejde er således ikke effektivt allokeret ex ante, hvorfor der 

er behov for en veldefineret ejerskabsstruktur.410 

En sådan ufuldstændighed i kontrakten synes at give anledning til ex post genforhandlinger i tilfælde 

af manglende stillingtagen til specifikke omstændigheder. Ex post genforhandling skyldes den delte 

vetoret ved sameje, hvilket medfører, at begge parter skal nå til enighed om alle specifikke dispositi-

oner ved udnyttelsen, som følge af pligten til at varetage medopfinderens interesser.411 De vage regler 

for sameje intensiverer usikkerheden ved transaktioner mellem parterne, og både øger transaktions-

omkostningerne og skaber muligheden for opportunistisk hold-up. 

En usikkerhed i forbindelse med udnyttelsen af samejeaktiver kan være genstand for tvister, hvis ikke 

det fastlægges ex ante. Et eksempel på konsekvenserne af usikkerhed kan f.eks. ses i dom 

                                                 
407 Østergaard, Tvarnø og Ølykke 2013, s. 30 
408 Se afsnit 2.2.1 
409 Se bl.a. U 1988.991 H, hvor parterne har vidt forskellige kompetencer ift. Samejeaktivet, hvorfor det ikke er hen-

sigtsmæssigt, at begge har de samme rettigheder.  
410 Hendrikse 2003, s. 245 
411 Se afsnit 3.3.2.3 
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U.1959.196/1S, hvor sagsøgte mod licens havde opnået eneretten til at fremstille æggebakker i et 

nærmere angivet område. Til efterlevelsen af kontrakten solgte sagsøger til sagsøgte relevante pro-

duktionsmaskiner, som senere blev solgt videre til tredjemand. For sagsøgeren ”har det været så 

selvfølgeligt, at man ikke ar tænkt sig denne mulighed og derfor ikke nedfældet det i kontrakten”. 

Retten fastslog, ”at det for sagsøgte måtte stå klart, at det var en afgørende forudsætning for sagsø-

geren, at et sådant salg ikke måtte finde sted”.  Denne usikkerhed, som er skabt baggrund af mang-

lende stillingtagen til denne specifikke rettigheder har af den grund resulteret i frembringelsen af tvist 

mellem parterne.  

Den økonomiske analyse konstaterede, at denne usikkerhed er en barriere for at skabe de fornødne 

incitamenter til, at parterne aktivt engagerer sig i vidensdelingsrutiner og udøve strategisk kontrahe-

ring. I tilfælde af implementering af vidensdelingsrutiner vil det for parterne være mere profitabelt 

ikke at dele viden og forholde sig passiv.412 Det manglende incitament til at samarbejde, skyldes den 

ligelige fordeling af rettigheder til samejeaktivet efter principperne for sameje, som giver begge parter 

én ubegrænset vetoret. Under antagelsen om opportunisme anvender begge parter vetoretten til for-

handling, og deler værdien af samejeaktiver ligeligt.413 En delt vetoret øger chancen for hold-up, da 

parterne ex post kan anvende vetoretten til at øge egen andel af samejeaktivet, og bryder med Propo-

sitionerne i den økonomiske analyse.414 Truslen fører til underinvestering hos parterne, som vælger 

ikke at foretage fælles vidensdeling og investering i relationsspecifikke aktiver. Transaktionen mel-

lem LG og LT bærer derfor præg af et prisoner’s dilemma, hvor aktørerne ikke opnår hverken pareto 

eller kaldor-hicks optimale tilstande. Det kan derfor konstateres, at retsstillingen i PVS-standarden 

hindrer udnyttelsen af to vigtige kilder til relationsrente, da parterne har større incitament til selv at 

udnytte sin viden, end at foretage vidensdeling, hvilket kan illustreres med nedenstående spilma-

trix.415  

  

                                                 
412 Her tænkes der på konsekvensen af Prisoner’s dilemma. 
413 Her menes der /2. 
414 Her tænkes der primært på Proposition 4, som siger ” Ikke mere end én aktør må have vetoret over aktivet”.  
415 Dyer og Singh 1998, s. 662 f. 
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𝐴 > 𝐵 > 𝐶 > 𝐷 

𝑎 > 𝑏 > 𝑐 > 𝑑 

Figur 13: Algebraisk sammenhæng af kontraktspil mellem LG og LT  

Parterne er således ikke beskyttet tilstrækkeligt. Gennem eksklusive licensaftaler forsøger parterne, 

at korrigere for retsstillingen, ved at udnytte aftalefriheden til at sikre en ønskelig retstilstand. Men 

som analysen af PVS-standarden viser, har den til stadighed ikke formået at intensivere partnerskabet 

tilstrækkeligt, og udnytte de specielle kompetencer og interesser henholdsvis LG og LT har.416  

 

5.3 De lege ferenda 

Gældende ret, eller de lege lata, er ud fra realistisk retsteori et resultat af, hvad en domstol på bag-

grund af retskilderne og den retsdogmatiske metode vil indkredse som resultat.417  Formålet med at 

kritisere gældende ret er, at fokusere i højere grad på de lege ferenda, end de lege lata, for en normativ 

beskrivelse af hvordan gældende ret bør være.418 For at kunne kvalificere de lege ferenda kræves, at 

der i analysen af de lege lata anvendes økonomiske rationaler til at undersøge, i hvor høj grad gæl-

dende ret lever op til et fastsat formål.419 Formålet i denne sammenhæng er frembringelsen af fælles 

konkurrencemæssige fordele gennem vidensdelingsrutiner, som gældende ret på baggrund af økono-

miske rationaler skal underbygge.  

Gældende ret for samejeaktiver er nogle begrænsede generelle principper, som kun kodificeres i rets-

praksis, da der efter dansk ret ikke foreligger nogen egentlig lov for sameje. Principperne som kan 

udledes af retspraksis, kræver grundlæggende at parterne loyalt varetager hinandens interesser og 

respekterer retten til at nedlægge veto ved egenhændig disponering.420 Altså en form for to-trins be-

skyttelsessystem, som i første omgang skærper loyalitetspligten væsentligt og giver én ret til at sætte 

sig imod enhver disponering, som en rettighedshaver anser som illoyal. En sådan ubegrænset vetoret 

                                                 
416 Se afsnit 3.4 sammenholdt med 4.6 
417 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 31 
418 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 497 
419 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 501 f. 
420 Se afsnit 3.3.2.4 

LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde (S) B, b D, a 

Passiv (P) A, d C, c 
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mod disponering sikrer alle rettighedshavere, men skaber som nævnt tidligere en mulighed for ex 

post genforhandling over specifikke rettigheder, med henblik på egen vinding.421 Frygten for hold-

up reducerer incitamentet til at skabe samejeaktiver, og kan i værste fald føre til relations ødelæg-

gende tvister. Hold-up er kun ineffektivt, hvis der er synergieffekter mellem parterne, hvilket relati-

onsrente er et klart eksempel på, at der faktisk er.422 Ud fra et strategisk kontraheringssynspunkt er 

hold-up derfor uønskelig. Gældende ret for samejeaktiver opfylder ikke formålet med at skabe rela-

tionsrente, da de bagvedliggende økonomiske analyser viser, at parterne ikke har incitament til at 

samarbejde i forbindelse med vidensdelingsrutiner.423 

Ud fra økonomiske overvejelser dækker denne ineffektive tilstand over, at der for parterne ligger 

forskellige behov for specifikke rettigheder som de har interesse i at udnytte. Efter den nuværende 

PVS-standard giver den delte vetoret en fuldstændig ligelig fordeling af rettigheder mellem aktørerne 

selvom rettigheden er idiosynkratisk for enten LG eller LT. Det svage Coase-teorem tilsiger, hvis 

rettigheder er veldefinerede og transaktionsomkostningerne er ubetydelige, da vil parterne forhandle 

sig frem til pareto-efficiente tilstande uagtet den retlige fordeling af rettigheder. Med en ejerskabsal-

lokering, der baserer sig på en delt vetoret, kan det siges, at der ikke foreligger en klar allokering af 

rettigheder, hvilket ses af megen retspraksis. Af den grund er parterne begrænset ift. at forhandle sig 

frem til pareto-efficiente tilstande, hvor parterne besidder de rettigheder der for dem er relevante.  

Retten bør derfor på baggrund af ovenstående tilrettes således at samejeproblematikkerne løses, så de 

rette incitamenter sikres imellem parterne til at indgå i vidensdelingsrutiner og transaktionsomkost-

ningerne minimeres. 

 

5.3.1 Den optimale ejerskabsallokering 

Som det blev fastslået ovenfor vil parternes indgåelse i vidensdelingsrutiner resultere i en betydelig 

forøgelse af endogen usikkerhed i transaktionen og krav til relationsspecifikke investeringer. På bag-

grund af den økonomiske analyse blev den efficiente ejerskabsstruktur indkredset til at have karakter 

af en hierarkisk opbygget ejerskabsstruktur, hvor én part besidder rettighederne, hvilket forholder sig 

som en divergens ift. den nuværende retstilstand. Dette skyldes at en høj grad af usikkerhed øger 

sandsynligheden for opportunisme gennem ex post genforhandlinger. Disse genforhandlinger kan 

                                                 
421 Se prisoner’s dilemma i afsnit 4.3.2 
422 Rogerson 1992, s. 777 f. 
423 Her tænkes der særlig på det unikke konkurrencemæssige fordele, som parterne ikke egenhændigt kan opnå. 
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som nævnt tidligere ses i lyset af parternes manglende stillingtagen til et behov for specifikke ret-

tigheder som de opstår, hvilket efter den nuværende retstilstand kan lede til hold-up problematikker. 

Internalisering af transaktionsbeslutningen hos en aktør eliminerer forhandlingsproblematikkerne og 

reducerer transaktionsomkostningerne. 

Fra en praktisk synsvinkel synes dette at være underbygget. På baggrund af empiriske studier af 642 

alliancer viste en positiv korrelation mellem graden af aktivspecificitet, usikkerhed i relationen og 

valget af beskyttende hierarkisk ejerskabsstruktur.424 En væsentlig faktor var frygten for opportu-

nisme hos medkontrahenten, da der ikke var gjort nogle fælleserfaringer. Respondenterne pegede 

derfor på en hierarkisk ejerskabsstruktur som en nødvendighed for at imødegå den manglende tillid, 

og sikre de fornødne investeringer i relationsspecifikke aktiver foretages. De juridiske rammer skal 

skabe sikkerhed, reducere opportunisme og intensivere samarbejde, for at parterne i tilstrækkelig grad 

samarbejder om at skabe fælles konkurrencemæssige fordele. Dette er ikke tilfældet efter PVS-stan-

darden 

En velovervejet reallokering af rettighederne til den part, som i forvejen besidder rettighederne til 

den komplementære licenserede opfindelse, kan løse hold-up problematikken. For at sikre incitamen-

tet til at bidrage hos den anden part, skal specifikke rettigheder overdrages til denne, hvorved incita-

mentsforenelighed sikres i overensstemmelse med skabelsen af relationsrente.425 I eksklusive licens-

forhold vil rettighederne til samejeaktiver oftest skulle allokeres hos LG, som har ejendomsretten til 

opfindelsen, selvom LT har en eksklusiv licens.426 Gældende ret skal derfor afspejle følgende propo-

sition: 

Proposition 1 

” Den part, til hvis opfindelse et samejeaktiv er komplementært, skal have retten hertil” 427 

Hvis retstilstanden er indordnet efter proposition 1 løses genforhandlingsproblematikken, som kan 

lede til hold-up. Ovenstående proposition kan løse problematikken, men skaber dog ikke de fornødne 

incitamenter til for parterne at samarbejde gennem vidensdelingsrutiner, da ingen rettigheder tildeles 

den anden part. Den almindelige underretningspligt efter dansk ret, bør således udvides til også at 

                                                 
424 Santoro og McGill 2005 
425 Se afsnit 4.4.2 
426 Dette skyldes Proposition 8, som omhandler strengt komplementære ressourcer. Se hertil afsnit 4.4.1 
427 Egen Proposition udfærdiget på baggrund af Proposition 8 i Hart og Moore 1990 
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omfatte ex post forhold, som kan have positive konsekvenser for medkontrahenten, hvis der skabes 

incitamentsforenelighed.428 Men manglende stillingstagen til de samejeaktiver, der udspringer af lø-

bende underretning parterne imellem, hvorfor eksempelvis Proposition 1 er foregribende på dette 

forhold. Men for at sikre incitament for f.eks. LT skal retstilstanden give LT muligheden for at udtage 

en specifik ret til samejeaktivet, til formål som er særligt relevante for LT.429 Gældende ret skal i 

forlængelse af foregående Proposition 1 sikre at: 

Proposition 1a 

”Den part, som har bidraget til frembringelsen af et samejeaktiv, og som ikke ejer den komplemen-

tære opfindelse, skal have retten til at anmode om og opnå en ikke begrænset ret, til formål hvortil 

denne er idiosynkratisk” 430 

At en part skal være idiosynkratisk, skal her forstås som de anvendelsesmuligheder for samejeaktivet, 

hvor kun en part har en særlig nytte eller mulighed. De mange anvendelsesmuligheder, kan føre til 

usikkerhed omkring, til hvilke specifikke rettigheder LT er idiosynkratisk. I eksklusive patentlicens-

forhold synes svaret at være givet på forhånd. LG har i eksklusive licensforhold afskåret sig selv 

gennem aftalen fra egen kommerciel udnyttelse af opfindelsen, og overdrager retten til LT. LG vil 

kun vælge aktivt at afskære egen kommercielt udnyttelse, såfremt royaltybetalingen overstiger egne 

muligheder, for at skabe kommercielt profit.431  

Parterne har indirekte anerkendt, at LT er idiosynkratisk ift. den kommercielle udnyttelse af opfin-

delsen, hvorfor LT’s primære ret til opnå specifikke rettigheder til samejeaktivet primært bør omfatte 

kommerciel udnyttelse.432 En følgelig effekt er, at parterne ikke får det fulde udbytte af samejeaktivet, 

men har adgang til den del, som er relevant for den enkelte.433 Indrettes gældende ret efter ovenstå-

ende propositioner, bør der alt andet lige blive skabt incitamentsforenelighed til, at det for parterne 

er efficient at indgå i vidensdelingsrutiner med henblik på videreudvikling af det underliggende pa-

tent. Den faktiske virkning vil blive diskuteret i følgende afsnit.  

  

                                                 
428 Med ex post forhold menes der viden, som opstår løbende i licensforholdet. 
429 Se afsnit 4.5 
430 Egen Proposition udfærdiget på baggrund af Proposition 5 i Hart og Moore 1990 
431 Udtrykt ved 𝑉𝐿𝐺 < 𝑉𝐿𝐺+𝐿𝑇 ∗ (1 − 𝛼). 
432 Her tænkes der særligt på de enerettigheder, som følger af PTL § 3, stk. 1 og 2 for patenter. 
433 Udtrykt ved  𝛽 − 𝜆𝑖. 
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5.3.2 Effekten af proposition 1 og 1a 

For at forstå hvilke indvirkninger ovenstående Proposition 1 og 1a har på samarbejdet i eksklusive 

licensforhold, er det relevant at skitsere udviklingen i, hvordan parterne agerer ex ante og ex post 

implementeringen. Indvirkningen er skitseret i det følgende på baggrund af økonomiske rationaler. 

Dyer & Singh advokerer for at ”Jo større alliancepartnernes investering er i videndelingsrutiner, 

desto større potentiale vil der være for at skabe relationsrente” 434. Denne konstatering synes at være 

en væsentlig forsimpling, og selvom den har en væsentlig pointe, kan en blind efterlevelse have den 

modsatte effekt. Af PVS-standardens bestemmelse 7.4, stk. 1 forpligtes parterne delvist til vidensde-

ling af eventuelle forbedringer, hvorfor der burde skabes relationsrente. Men som den økonomiske 

analyse viste, at ved at overlade det til baggrundsretten af diktere ejerskabsallokeringen skabes der 

uhensigtsmæssige rammer for parternes samarbejde, som i givet fald resulterede i et prisoner’s di-

lemma. Som der tidligere blev slået fast, blev der på baggrund af transaktionsomkostningsteorien 

udledt, at en hierarkisk ejerskabsstruktur er den foretrukne ejerskabsstruktur i denne transaktion.435 

Ved implementering af en hierarkisk ejerskabsstruktur viste den økonomiske analyse, at der forelå et 

skift i parternes nash ligevægt. Gensidigt at samarbejde under vidensdelingsrutiner blev nu fastlagt 

som en nash ligevægt, som hertil kan skabe pareto-optimale resultater. Dog forholder det sig således, 

at det for parterne til stadighed er en nash ligevægt ikke at samarbejde, hvorfor effekten af en hierar-

kisk opbygget ejerskabsstruktur skaber rammer for efficiente tilstande, men åbner således også op for 

en koordinationsproblematik. 

 

𝐴 > 𝐵 > 𝐶 > 𝐷 

𝑎 > 𝑏 > 𝑐 > 𝑑 

Figur 14: Algebraisk sammenhæng ift. kontraktspil mellem LG og LT efter reallokering af rettigheder 

Figur 14 viser, at en ændret ejerskabsstruktur, ændrer spillet fra et Prisoner’s dilemma til et Stag-

Hunt spil. Reallokering af rettigheder skaber muligheden for at parterne vælger gensidigt samarbejde, 

                                                 
434 Dyer og Singh 1998, s. 665 – proportion 2. Der er foretaget en egen oversættelse fra engelsk til dansk. 
435 En rettighedsallokering efter Proposition 1 og 1a er med til at sikre dette. 

LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde (S) A, a D, b 

Passiv (P) B, d C, c 
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men der er stadig en chance for at parterne forholder sig passive. Spillet har to Nash ligevægte, hvor-

for parternes bedste modsvar kan være begge strategier. En ændring af gældende ret efter proposition 

1 og 1a åbner kun op for samarbejdsmuligheden, men sikrer den ikke under alle omstændigheder.  

Ovenstående spil afspejler fra en praktisk synsvinkel virkeligheden i, at aktører kun med en vis sand-

synlighed vælger at foretage vidensdeling, hvorfor den ikke altid kan garanteres. Det passive valg 

består i en part ikke altid (om end aktøren ville) kan bidrage med ny viden i den pågældende runde 

af spillet. Ud fra et spilteoretisk univers beskrives dette med såkaldte mixed strategies, hvor der fo-

religger en vis sandsynlighed for, at en strategi bliver valgt frem for den anden. Hvad der er nash 

ligevægten for disse mixed strategies afhænger af sandsynligheden og gevinsten ved at vælge den 

ene eller anden strategi. Eksempelvis hvis formålet er at samarbejde, kan en bindende aftale øge 

sandsynligheden for at parterne samarbejder ved at kodificere ønsket med samarbejdet. Spørgsmålet 

er imidlertid, hvordan parterne kan øge sandsynligheden for gensidigt samarbejde, så det bliver par-

ternes foretrukne valg. 

Reservationssandsynligheden for, hvor lav sandsynligheden må være før strategien, at begge parter 

aktivt indgår i samarbejde under vidensdelingsrutiner, er en nash ligevægt blev indkredset til føl-

gende: 𝑝 =
𝐶𝑖

𝛽−𝜆𝑖−𝑘
, hvor 𝐶𝑖 repræsenterer omkostningerne ved at indgå i vidensdelingsrutiner, 𝛽 re-

præsenterer relationsrenten, 𝜆𝑖 repræsenterer den andel af rettighederne som overgår til modparten, 

og 𝑘 repræsenterer omkostningerne forbundet ved at samarbejde. Ud fra denne udledning kan det 

konstateres, at 𝐶𝑖, −𝜆𝑖, 𝑜𝑔 − 𝑘 påvirker negativt til reservationssandsynligheden for, at den efficiente 

strategi er en nash ligevægt, hvor 𝛽 positivt påvirker til samme. Hvad der menes med, at et forhold 

påvirker negativt/positivt til reservationssandsynligheden er at, det er efter parternes interesse at re-

servationssandsynligheden forbliver så lav som overhovedet muligt. Dette betyder at der er et større 

spektrum af sandsynligheder, hvor det er en nash ligevægt at samarbejde.  

Følger gældende ret ovenstående propositioner, forbedres mulighederne for at skabe relationsrente, 

da en målrettet allokering af rettigheder sikrer incitamentsforenelighed og reducerer frygten for op-

portunisme. Ud fra en positivistisk tilgang til juraen, anerkendes markedsfejl ikke og overordnede 

rammer kan løse alverdens problematikker.436 En sådan forsimplet tilgang til rettens gennemslags-

                                                 
436 Parisi og Klick 2004, 433 f. 
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kraft, synes at negligere transaktionsomkostninger og opportunisme. Specielt i komplicerede eksklu-

sive licensforhold, hvor handlinger og information er svær at identificere og verificere, er overord-

nede rammer ikke tilstrækkeligt.437 

Ændringer af gældende ret efter Proposition 1 og 1a er imidlertid et vigtigt første skridt, til at bane 

vejen for at skabe relationsrente på baggrund af vidensdeling i samarbejdsrelationer. Fundamentale 

forglemmelser i eksklusive licensaftaler, som adressering af samejeproblematikker vil ikke føre til en 

Prisoner’s dilemma problematik, hvis baggrundsretten er indrettet efter Propositionerne.438 Men som 

bl.a. de empiriske studier af alliancer viser, kræves en mere specifik hierarkiskstruktureret handlings-

plan, for at samarbejde i tilstrækkelig grad.439 En forbedring af gældende ret kan være med til at skabe 

en fælles målsætning for parterne, men ikke en konkret handlingsplan for, hvordan parterne i praksis 

skal nå dertil.440 En ændring af gældende ret har sine begrænsninger, da virkeligheden ofte er kom-

pliceret og kræver en aktiv stillingtagen fra parterne i kontraktforhold. 

De lege ferenda er dog til stadighed en idealreference for, hvordan juraen bør indrettes441 Førend de 

lege ferenda kan efterleves, skal denne ud fra juridiske principper skabe forbindtlighed mellem par-

terne og en dertilhørende sanktionsret førend retstilstanden respekteres.442 Men at efterlade så kom-

plekse partnerskabsspecifikke overvejelser til baggrundsretten, vil være en negligering af partnerska-

bers unikke karakteristika, hvorfor partnerne bør supplere dette med en bindende aftale. Med andre 

ord skal der være tale om partnerskab som aftaleform, hvilket vil blive gennemgået i efterfølgende 

afsnit.  

 

5.4 Aftalefriheden som løftestang for de lege ferenda  

Aftalefriheden kan siges at være et udtryk for parternes fælles vilje eller viljesdogmet, som eksplici-

teres i kontrakten.443 Aftalefriheden skal derfor anvendes som løftestang til at føre de lege ferenda til 

livs, som heraf skal afspejle sig af viljesdogmet. Baggrundsretten behandler ikke samejeproblematik-

ken i relation til opfindelser, der bliver gjort i fællesskab tilstrækkeligt, hvorfor parterne skal i medfør 

                                                 
437 Specielt ikke når den almindelige del af obligationsretten tages med i betragtningen. Hvis f.eks. obligationsrettens 

almindelige del var tilstrækkelig, ville parterne i aftaleforhold ikke afholde omkostningerne forbundet med at koncipere 

fyldestgørende juridiske dokumenter. 
438 Se prisoner’s dilemma i afsnit 4.3.2 
439 Lilleoere og Hansen 2011 
440 Se afsnit 2.3 
441 Tvarnø og Nielsen 2014, s. 497 
442 Der er foretaget en egen-fortolkning af Ross 1953, s. 241 ff. 
443 Andersen og Madsen 2012, s. 19 f. 
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af AFTL § 1 og DL 5-1-1 og 5-1-2 sikre den ønskede retsstilling.444 Det er derfor essentielt for par-

terne allerede på et tidligt stadie at identificere og behandle problemstillingen ex ante i kontrakten. 

Som allerede anerkendt, er idealreferencen, at parterne indgår en fuldstændig kontrakt, hvor alle tæn-

kelige scenarier er reguleret. Dog er dette lang fra realistisk.445 Anerkendelse af ufuldstændige kon-

trakter, tillader på baggrund af nøje allokering af rettigheder, at sikre parterne handler i overensstem-

melse med formålet for kontrakten. Foretages der en omkvalificering af retstilstanden, således at ret-

tighedsfordelingen til samejeaktiver afspejler parternes særlige nytte og kompetencer ift. anvendelsen 

af samejeaktiver åbnes der op for muligheden for at udøve strategisk kontrahering i eksklusive pa-

tentlicensforhold. Men kompleksiteten i relationen, sætter krav til, at parterne ex ante aktivt koncipe-

rer en eksklusiv patentlicensaftale, som har fokus på samarbejde.  

 

5.4.1 Proaktiv anvendelse af aftalefriheden 

Gennem eksklusive licensaftaler forsøger parterne, at korrigere for retsstillingen, ved at udnytte afta-

lefriheden til at sikre en ønskede retstilstand. Men som tidligere analyse af PVS-standarden viser, har 

visse kontrakter til stadighed ikke formået at intensivere et egentligt partnerskab i tilstrækkelig 

grad.446 Grundlaget for proaktiv jura kræver, at kontraktkoncipisten i sit arbejde anvender en proaktiv 

tilgang til juraen, hvilket bl.a. involverer kontrol over potentielle problemer, tilvejebringelse af løs-

ninger og forudsigelse af fremtidige tvister og inddragelse af kommercielle overvejelser. Ud fra denne 

definition kan det siges at proaktiv jura kan opdeles i to underkategorier: præventiv jura og strategisk 

jura. Opbyggelsen af proaktiv jura kan illustreres med følgende udarbejde figur. 

 
Figur 15: Proaktiv juras opbyggelse447 

                                                 
444 Se afsnit 3.2 
445 Se afsnit 4.2.1 
446 Se afsnit 3.4 sammen med 4.6  
447 Denne figur er en egen udarbejdelse på baggrund af analysen i kapitel 2 
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De lege ferenda synes dog kun at udgøre den præventive juridiske del af proaktiv jura. I sammenhæng 

med eksklusive licensaftaler kan det siges, at den præventive jura i denne sammenhæng skal repræ-

senteres ved bestemmelser, som regulerer ejerskabsstrukturer efter proposition 1 og 1a. Samejepro-

blematikken blev indkredset til at udgøre en væsentlig faktor til at hindre samarbejde og foreligger 

som en potentiel trussel for fremtidige tvister. Den præventive funktion opstår ved, at forebygge 

fremtidige problemstillinger ift. ejerskabsallokering af specifikke rettigheder ved opfindelser gjort i 

fællesskab. Dog kan den præventive jura ikke stå alene med henblik på at anvende kontrakter til at 

sikre konkurrencemæssige fordele, men skal yde en håndhævelsesfunktion for den strategiske jura, 

som skal kontrollere opportunisme ved at tilpasse kontrahenternes incitamenter.448  

Den strategiske jura består i udnyttelsen af kommercielle overvejelser, og vil i dette tilfælde bestå i 

implementeringen af vidensdelingsrutiner som en del af en genovervejet patentlicensaftale med det 

formål at skabe konkurrencemæssige kommercielle fordele. For LT foreligger der en stor relevans i 

særligt den viden som LG har akkumuleret sig i forbindelse med frembringelsen af opfindelsen (den 

primære information), og andre forhold som subsidiært relaterer sig til opfindelsen (den sekundære 

information). Det skal af den grund være i centrum for anvendelsen af strategisk jura at skabe de 

fornødne rammer for effektive vidensdelingsrutiner således, at det fulde videnspotentiale udnyttes.449 

Dog sættes der krav til, at den proaktive licensaftale skal fostre et langvarigt forhold, da evnen til at 

genkende og assimilere specialiseret viden oparbejdes over tid.450 Ydermere skal dette suppleres med 

en fælles målsætning og en handlingsplan, som har til formål at fremme en hensigt til fordel for den 

fælles aktivitet.  

For at muliggøre implementeringen af vidensdelingsrutiner kræves der en gentænkning af PVS-stan-

darden gennem en omkvalificering af gældende ret således, at der gennem proaktiv jura skabes de 

fornødne incitamenter til at samarbejde. 

 

5.4.2 Incitamentsskabelse til at samarbejde 

Ved indarbejdelse af de lege ferenda som en del af kontraktgrundlaget med det formål at sikre den 

præventive jura underbygger den strategiske jura, foreligger der til stadighed den udfordring at sikre, 

at parternes efficiente strategi er at samarbejde. Hvad der adskiller om parterne har det fornødne 

                                                 
448 Se f.eks. afsnit 2.2.3 
449 Se f.eks. afsnit 2.2.1 
450 Refereres tidligere til partner-specfikke absorberingskapaciteter. Se f.eks. afsnit 2.2.1 
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incitament til at samarbejde eller ej, er forholdet mellem størrelsen af relationsrenten (𝛽), afgivelsen 

af andelen af rettigheder (𝜆𝑖) og omkostningerne forbundet ved vidensdelingsrutiner (𝐶𝑖) og samar-

bejde (𝑘).451 Sammenhængen mellem de fire faktorer påvirker reservationssandsynligheden452 for, 

at parterne vælger at engagere sig i vidensdeling eller forholder sig passivt. Ud fra dette kan der 

konstateres, at der foreligger en positiv sammenhæng mellem parternes evne til at skabe relationsrente 

alt imens omkostningerne holdes nede, og parternes forudsætninger for at samarbejde. Dog under 

forudsætning af proposition 1 og 1a er overholdt. Følgende Proposition beskriver sammenhængen 

mellem vidensdelingsrutiner og relationsrente:  

 

Proposition 2 

”Forudsætningerne for samarbejde under vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold afhænger 

af parternes evne til at oparbejde relationsrente alt imens omkostningerne hertil nedbringes, hvis 

proposition 1 og 1a overholdes”453 

 

Proposition 2 kan forfølges på flere måder, men alligevel synes svaret i denne sammenhæng at kunne 

findes i parternes evne til at skabe et strategisk fit. Som der tidligere blev konstateret bevirker strate-

gisk fit til parternes evne til at tænke strategisk og tilpasse handlinger, alt imens parterne i sidste ende 

realiserer projektmål ved at maksimere værdi og nedbringe omkostninger.454  

 

5.4.3 Strategisk fit som løftestang for relationsrente 

Som det fremgår af forrige afsnit, afhænger parternes samarbejde i høj grad af, sandsynligheden for 

strategivalget og størrelsen af relationsrenten. Strategisk fit kan forøge relationsrenten og minimere 

omkostningerne ved samarbejde, da parterne er bedre i stand til at samarbejde, og udnytte hinandens 

unikke ressourcer. Udnyttelsespotentielt for relationsrenten, 𝛽, er væsentligt højere da parterne i hø-

jere grad har en fælles målsætning og handlingsplan.455 Eksempelvis ved fælles udviklingsprojekter, 

hvor det rette strategisk fit bidrager til at parterne oftere identificerer og evaluerer komplementære 

                                                 
451 Se afsnit 4.5.1 
452 Reservationssandsynligheden skal forstås som, hvor lav en sandsynlighed må være for, at det for parterne er en nash 

ligevægt at engagere sig i vidensdeling. 
453 Egen proposition udfærdiget på baggrund af afsnit 4.5.1 
454 Se afsnit 2.3 
455 Petersen og Østergaard 2017, s. 269 
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ressourcer, for effektiv udnyttelse. Derudover bidrager strategisk fit til bedre absorberingskapacitet 

for ny viden, som kan assimileres og skabe nye idéer til konkurrencemæssige fordele.456 

Anvendelsen af kontrakten som et juridisk bindende værktøj har til formål at kompensere for de al-

mindelige obligationsretlige regler, som ikke har tilstrækkeligt fokus på samarbejde.457 Kontrakten 

skal her søge at forpligte parterne til at identificere og udnytte muligheder løbende i kontraktperioden. 

Strategisk fit er derfor et vigtigt mantra, der skal efterleves i kontrakten med henblik på at skabe 

fælles muligheder for at oparbejde relationsrente. Det er derfor essentielt, at kontrakten er samar-

bejdsorienteret, og afspejler en fælles plan for at imødekomme fælles mål og værdier. Af PVS-stan-

darden fremgår dette intetsteds, hvorfor når parterne samarbejder om at skabe samejeaktiver, er det 

kun begrænsede principper udledt af retspraksis, som bidrager til det strategiske fit. PVS-standarden 

er derfor langt fra tilstrækkelig til at skabe det fornødne strategiske fit.458 

Omkostningerne forbundet med samarbejde, 𝑘, er derfor høje sammenholdt med relationsrenten, da 

der ikke er skabt det fornødne strategiske fit i kontrakten. Det er påregneligt, at omkostningerne for-

bundet med gensidigt samarbejde er høje, da det kræver mange ressourcer at udveksle og udnytte 

kompliceret viden. En bedre forenelighed mellem parterne mindsker unødige omkostninger til koor-

dinering og usikkerhed, da parterne på forhånd har aftalt en handlingsplan og målsætning. Strategisk 

fit bevirker til, at parterne har en fælles intention til at tilskynde en hensigt til fordel for den fælles 

aktivitet. Gennemsigtighed og gensidighed skal føre til effektive processer, som oparbejder relations-

rente og minimerer transaktionsomkostninger.459  

Ud fra ovenstående betragtninger kan det konstateres, at der foreligger en positiv sammenhæng mel-

lem parternes evne til at oparbejde relationsrente gennem strategisk fit og skabelsen af incitamenter 

for at sikre samarbejde i vidensdelingsrutiner. Derfor er følgende Proposition konstrueret med det 

formål at beskrive denne sammenhæng: 

 

 

 

 

                                                 
456 Petersen og Østergaard 2017, s. 269 
457 Østergaard, Tvarnø og Ølykke 2013, s. 76 
458 Se afsnit 3.4 
459 Se bilag C for en ikke udtømmende liste over områder, som fremmer strategisk fit i eksklusive licensforhold. 
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Proposition 2a 

”Parternes evne til at oparbejde relationsrente gennem vidensdelingsrutiner alt imens omkostnin-

gerne hertil nedbringes i eksklusive licensforhold stiger med evnen til at skabe strategisk fit, hvis 

proposition 1 og 1a overholdes”460 

 

Ud fra Proposition 2 og 2a pointeres vigtigheden i at parterne ex ante aftaler de nødvendige foran-

staltninger, som fremmer relationsrente og skaber strategisk fit. Første skridt i denne sammenhæng 

er fastlæggelsen af en fælles målsætning og handlingsplan. Dernæst skal der skabes gensidige fælles 

procedurer, som bevirker til optimering af videns absorberingskapaciteter, og slutlig skal der fore-

ligge fælles eksplicit vidensdeling, som bliver grundlaget for skabelsen af relationsrente.461 

Følges principperne efter Proposition 2 og 2a, forbedres relationsrenten og omkostningerne forbundet 

med samarbejde mindskes. Den direkte effekt af dette er efter Stag-Hunt spillet, at gevinsten ved 

samarbejde forøges ift. hvis Proposition 2 og 2a ikke følges. Dette har en direkte indvirkning på, hvor 

stor sandsynligheden for at parterne vælger at samarbejde og ikke forholde sig passiv. Ved anvendelse 

af vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold har strategisk fit vist sig som et essentielt værktøj 

for parternes evne til at oparbejde et grundlag for samarbejde. Af den grund kan det siges at strategisk 

fit er en væsentlig faktor for at beskytte vidensudveksling og relationsspecifikke investeringer imod 

opportunistisk adfærd. 

 

5.5 Ex ante overvejelser ved indgåelse af proaktive eksklusive licensaftaler 

På baggrund af ovenstående afsnit kan der tegne sig et klart billede af, at der skal skabes en bedre 

forståelse af jura, som går udover den traditionelle tankegang om ex post behandling af tvister som 

led i retssager. Det er i denne sammenhæng essentielt at forstå det forretningsmæssige aspekt og de 

dertilhørende faldgruber for at kunne handle i overensstemmelse med parternes interesser. Juraen skal 

af den grund efterleve følgende principper: (1) Skabe forståelse for de strategiske kommercielle øn-

sker, (2) Identificere aktuelle og potentielle problemstillinger, og (3) Gennem proaktiv jura at fore-

bygge fremtidige problemstillinger. For at efterleve disse principper, er det derfor essentielt, at tradi-

tionen for ex post kontraktforhandlinger konverteres til allerede, at principperne allerede er omfattet 

i ex ante kontraktforhandlinger.  

                                                 
460 Egen Proposition udfærdiget på baggrund af afsnit 4.5.1 
461 Dyer og Singh 1998, s. 666 



Side 107 af 135 

 

Med henblik på at løse den i afhandlingen fremførte problemformulering, kan der ud fra en overordnet 

observation konstateres, at denne blev søgt løst i lyset af ovenstående tre principper. I aspiration efter 

at identificere muligheder for at afdække uudnyttede muligheder i eksklusive licensaftaler, blev etab-

lering af et vidensdelingssamarbejde som led i kontraktgrundlaget indkredset som en essentiel kilde 

til at udnytte den fulde videnspotentiale. På baggrund af kommercielle overvejelser skal inkorpore-

ringen af denne ske med strategisk jura som værktøj. Dog blev der identificeret en væsentlig pro-

blemstilling i forbindelse med realisering af denne, som lå i incitamentsforeneligheden ikke var op-

nået, da ejerskab over samejeaktiver ikke på forhånd var allokeret, hvorfor dette ledte til en sameje-

problematik. Som led i at forebygge denne problemstilling ex ante, har foregående analyser skabt 

klarhed om, hvordan en sådan ejerskabsproblematik kan skabe fundamentale problemer for transak-

tionen og hvordan denne skal behandles. Løsningen af denne problematik, som alt andet lige ville 

begrænse implementeringen af inter partes vidensdelingsrutiner, skal ses i lyst af præventiv jura, som 

søger at foregribe fremtidige problemstillinger.  

Proaktiv jura lægger vægt på interdisciplinært samarbejde: sammenlægning af kommercielle- og ju-

ridisk fremsyn som allerede ex ante bliver behandlet førend trusler bliver til tvister. En af de største 

udfordringer ved proaktiv jura er, hvordan man hjælper virksomheder med at genkende lejlighederne 

til passende brug af proaktiv jura.462 Med følgende figur ønskes der at illustrere, hvordan juristen i sit 

arbejde kan anvende strategisk kontrahering og proaktiv jura til at skabe værdi for LG og LT i eks-

klusive licensforhold. 

 

                                                 
462 Haapio 2006, s. 31 
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Figur 16: Opsummering af den optimale rettighedsstruktur463  

                                                 
463 Denne illustration er udarbejdet med henblik på at opsummere de fremførte pointer i afhandlingen. Disse har til formål at danne rammerne for den optimale ejer-

skabsstruktur, således at vidensdelingsrutiner kan blive implementeret og relationsrente vil opstå.  
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KAPITEL 6 

KONKLUSION 
 

 

Med afhandlingen var formålet at undersøge og vurdere, hvorvidt tankegangen i strategisk kontrahe-

ring kan anvendes til at intensivere et samarbejdsorienteret eksklusivt licensforhold med fokus på 

realisering af fælles konkurrencemæssige fordele gennem vidensdeling. Sammenfattende kan det 

konkluderes, at der foreligger fordelagtige muligheder for LG og LT i at engagere sig i vidensde-

lingsrutiner med henblik at realisere relationsrente i eksklusive licensforhold.  

Indledningsvist blev der undersøgt i hvor høj grad gældende ret og PVS-standarden understøtter udø-

velsen af vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold. Her kan der konstateres, at PVS-standarden 

i begrænset omfang adresserer parternes videndeling og ikke regulerer samejeaktiver, hvilket er vig-

tigt for oparbejdelse af konkurrencemæssige fordele. Et sådant vidensdelingssamarbejde vil potentielt 

føre til et samejeforhold over den fællesfrembragte forbedring. Hverken baggrundsretten eller PVS-

standarden tager konkret stilling til, hvorledes denne ret skal fordeles mellem parterne, hvorfor den 

ukritisk foretager en ligelig fordeling af alle rettigheder som aktuelt eller potentielt opstår som følge 

af den fællesfrembragte forbedring. Af den grund kan ingen af hverken baggrundsretten eller PVS-

standarden på tilstrækkelig vis understøtter vidensdeling, da manglende stillingstagen kan have rela-

tionsødelæggende effekter. 

Efterfølgende analyse havde til formål at undersøge hvorledes kan ejerskabsstrukturen over relati-

onsrenten sikrer incitamentsforenelighed i forbindelse med aktørernes deltagelse i vidensdelingsruti-

ner. I denne sammenhæng blev der konstateret, at en ligelig fordeling af alle aktuelle og potentielle 

residual- og specifikke rettigheder skabte ubalance i incitamentsforeneligheden, hvorfor aktørerne 

ikke aktivt deltager i vidensdelingsrutiner, og forholde sig passiv. Dette blev indkredset til at skyldes 

en central trussel om hold-up ved gentagende forhandlinger af specifikke rettigheder. Med henblik 

på at skabe incitamentsforenelighed således, at aktørerne aktivt deltager i vidensdelingsrutiner blev 

den optimale ejerskabsallokering over fællesforbedringer indkredset til at udgøre en hierarkisk op-
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bygget ejerskabsstruktur. Dertil blev der indkredset, at der for aktørerne kan have forskellige præfe-

rencer ift. hvilke specifikke rettigheder disse værdsætter mest, hvorfor ejerskabsallokeringen på bag-

grund af objektive kriterier, skal afgøres i alle specifikke tilfælde i takt med de opstår.  

Resultatet af dette førte til at aktørernes strategiske valg ift. om de aktivt ville engagere sig i videns-

delingsrutinerne eller forholde sig passivt, ville afspejle sig af et stag hunt spil, hvor aktørernes fore-

trukne strategi var enten gensidigt at samarbejde eller forholde sig passivt. Da det ikke altid er garan-

teret for aktørerne at kunne biddrage med ny viden til en vidensdelingssession, skal valg af strategi 

ses ud fra en sandsynlighedsbetragtning, som også blev indkredset til at være afgørende for aktørernes 

foretrukne strategi. I denne sammenhæng blev der konstateret, at reservationssandsynligheden bliver 

forbedret i favør til at samarbejde, når der sker en forøgelse af relationsrenten og en minimering af 

omkostningerne og afgivelse af specifikke rettigheder. 

Med henblik på at danne et funktionalistisk udtryk blev konklusionerne fra hhv. både den juridiske- 

og økonomiske analyse inddraget på ligeværdigt objektiv basis. I denne sammenhæng blev der kon-

stateret, at de lege lata ikke ud fra en isoleret betragtning understøtter implementeringen af videns-

delingsrutiner i eksklusive licensforhold. Dette resultat lagde op til diskussionen om de lege ferenda, 

som heraf skulle afspejle sig af en normativ beskrivelse af hvordan gældende ret bør være. Det blev 

konstateret, at den ønskede retstilling bør som fundament afspejle sig af veldefinerede og velalloke-

rede rettigheder, hvor kun én aktør bærer retten. Dernæst bør rettighedsallokeringen ske efter objek-

tive kriterier for hvem der skal bære residualrettighederne og hvem der skal bære specifikke rettighe-

der. For hvad angår residualrettigheder så skal den part, til hvis opfindelse et samejeaktiv er komple-

mentært, have retten hertil. For en given specifik rettighed skal den part, som har bidraget til frem-

bringelsen af et samejeaktiv, og som ikke ejer den komplementære opfindelse, have retten til at an-

mode om og opnå en ikke begrænset ret, til formål hvor denne er idiosynkratisk. Internalisering af 

transaktionsbeslutningen hos en aktør vil resultere i en eliminering af forhandlingsproblematikkerne 

herunder hold-up og skabe de fornødne incitamenter til at forudsætningerne for vidensdelingsrutiners 

tilsigtede virkning skabes. 

For at virkeliggøre de lege ferenda blev aftalefriheden indkredset til at udgøre den centrale juridiske 

mekanisme til at realisere viljesdogmet som en eksplicit del af kontrakten. Kontrakten skal derfor 

fungere som et tillæg til baggrundsretten således, at den ønskede retstilstand opnås. Denne eksplici-

tering blev indkredset til at skulle udformes efter proaktiv jura, hvor den strategiske del skulle afspejle 

sig af bestemmelser, som regulerer implementeringen af vidensdelingsrutiner, og den præventive del, 
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som skulle afspejle sig af bestemmelser, som regulerer ejerskabsfordelingen. Til sammen blev der 

konstateret, at de ville skabe den ønskede retstilstand. Dog afhang parternes valg af strategi af sand-

synligheden for, at parterne kunne bidrage til de enkelte vidensdelingssessioner. Med henblik på at 

indkredse muligheder for at forbedre forudsætningerne for gensidigt at samarbejde forbliver den for-

trukne strategi blev strategisk fit konstateret til at være en væsentlig faktor hertil. Det blev konstateret, 

at strategisk fit kan forøge relationsrenten og minimere omkostningerne ved samarbejde, da parterne 

vil blive bedre til at samarbejde, og udnytte hinandens unikke ressourcer. Det er derfor essentielt, at 

kontrakten er samarbejdsorienteret, og afspejler en fælles plan for at imødekomme fælles mål og 

værdier, således at strategisk fit opnås.  

Afslutningsvist kan afhandlingens overordnede spørgsmål besvares med, at strategisk kontrahering 

ikke uden videre kan anvendes til at implementere vidensdelingsrutiner i eksklusive licensforhold og 

opnå det ønskede resultat. Anvendelsen kræver således supplerende interventioner af juraen, som skal 

afspejle sig af de forudsætninger som blev fremført af ovenstående behandling.  
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KAPITEL 7 

PERSPEKTIVERING 
 

 

Selvom ovestående behandling af anvendelsen af strategisk kontrahering og vidensdeling i eksklusive 

licensforhold bidrager til forståelsen af, hvilke overvejelser retsanvendere bør gøre sig ift. samejeak-

tivers fordeling, belyses kun en brøkdel af problematikken. Dette skyldes primært den nødvendige 

generalisering af omstændighederne for komplicerede licensforhold, for at kunne behandle det inden 

for rammerne af afhandlingen. Endvidere anderkendes det, at virksomheder i høj grad selv finder 

sofistikerede partnerskabsløsninger når først diverse hemmeligholdelsesaftaler er underskrevet, og 

parterne diskret kan diskutere konkrete handlingsplaner og målsætninger. Desværre ”gemmes” disse 

løsninger væk fra offentligheden, da de involverede parter ikke ønsker, at hverken konkurrenter eller 

kunder skal kende til det specifikke partnerskab, da disse har stor kommerciel værdi. Med denne 

afhandling var håbet derfor, at bidrage til den generelle brede forståelse for offentligheden af, hvilke 

principper bør gøre sig gældende ved udformning af sådanne strategiske partnerskaber i eksklusive 

licensforhold. 

Hvor megen anden litteratur ukritisk taler for gevinsterne ved vidensdeling, glemmes ofte vigtigheden 

af effektive juridiske rammer, baseret på strategiske overvejelser, som bryder med den traditionelle 

juras manglende understøttelse. Ønsket med det akademiske bidrag er en udledning af nogle generelle 

principper, som har betydning af både effekten og aktørers incitamenter af at foretage vidensdeling. 

Der er ikke nogen tvivl om, at vidensdeling kan være yderst gavneligt for virksomheders evne til at 

oparbejde konkurrencemæssige fordele, men som afhandlingen har vist kan en ukritisk implemente-

ring have utilsigtede konsekvenser. Dette viser tydeligt, at strategiske partnerskaber ikke blot skal ses 

fra én dimension, men kræver stillingstagen på baggrund af tværfaglige dimensioner. 

Men efter behandlingen synes det at være nærliggende at spørge, hvor langt kan parterne så gå med 

anvendelsen af strategisk implementering af videndelingsrutiner? I virksomheder, hvor viden er det 

mest værdifulde aktiv og udgør hele eksistensgrundlaget kan det være umuligt, at få overbevist bl.a. 

ledelsen om, at ”dele” virksomhedens dyrebareste med udefrakommende. Men lykkedes det og er de 

rette juridiske rammer på plads, er der ingen tvivl om at disse virksomheder vil stå komparativt stær-

kere end konkurrenterne. 
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BILAG B 
 

Motiver for at indgå i strategiske partnerskaber 

Motiver Formål Referencer 

Deling af risiko og om-

kostninger 

 

Reduktion af de totale omkostninger og risici for-

bundet med investeringer, da dette bliver delt på 

parterne.  

 

Porter og Fuller 1986 

Contractor og Lorange 1988 

Petersen og Østergaard 2017 

Adgang til markedet Udnytte parternes ekspertise og/eller distributions-

kanaler til at få adgang til et eller flere bestemte 

markeder. 

Delios og Beamish 1997 

Contractor og Lorange 1988 

Udnyttelse af komplemen-

tære ressourcer 

Kombination af parternes komplementære ressour-

cer med det formål at fremme gevinstmuligheder i 

hele værdikæden gennem kvasirente. 

Dyer og Singh 1998 

Hennart 1988 

Sakakibara 1997 

Overførsel af vidensrelate-

rede kapaciteter 

Udnyttelse af parternes interne vidensrelaterede ka-

paciteter til at skabe innovation i parternes værdi-

kæde.  

Dyer og Singh 1998 

Hong, et al. 2011 
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BILAG C 
 

Områder som fremmer strategisk fit i eksklusive licensforhold 

Motiver Formål Referencer 

 

Etablering af samarbejde 

  

Tilpasning af motiver for 

alliancen 

Fokus på at tilpasse parternes motiver for at indgå i et samar-

bejde med henblik på at udfærdige en plan der tilgodeser 

begge parters interesser i forbindelse med at indgå i en strate-

gisk alliance. 

Nielsen 2010  

ISO 44001 

Identifikation af ressource 

komplementaritet 

Fokus på at afdække ressource komplementaritet mellem par-

terne, og hvordan disse optimalt skal udnyttes til at skabe kon-

kurrencemæssige fordele. 

Dyer og Singh 1998 

Etablering af struktur, rol-

lefordeling, ansvarsforde-

ling og processer 

Fokus på at skabe klare rammer for arbejdsdeling og fordeling 

af ansvarsområder mellem parterne således, at der bliver skabt 

klare rammer for eksekvering af handlingsplan.  

ISO 44001 

Etablering af fælles risiko-

styring 

Fokus på reallokering af risici fra en individuel risikofordeling 

til at indføre gensidig risikodeling, hvor begge parter tager an-

svar for samarbejdet. Dette indebærer fælles identifikation og 

fordeling af risici således, at disse harmonerer med samarbej-

det. 

ISO 44001 

   

Etablering af vidensdelingsrutiner  

Absorberingskapacitet Absorptionskapacitet til firmaets evne til at erhverve og assi-

milere ny ekstern viden, omdanne og udnytte lært viden og an-

vende det til kommercielle formål. Der skal fastlægges mel-

lem parterne, hvordan de bedst kan absorbere viden fra hinan-

den. 

Dyer og Singh 1998 

 

Deling af vidensrelaterede 

evner 

Fokus på at matche eksisterende og nødvendige færdigheder 

og ressourcer, med henblik på at sikre kompatibilitet og kom-

plementaritet. 

Dyer og Singh 1998 

ISO 44001 

Deling af viden om interne 

kapaciteter 

Udveksling af viden om interne forhold såsom processer, pro-

duktions- og udviklingsfaciliteter mm.  

Hong, et al. 2011 

Deling af viden om forbru-

gere 

Udveksling af viden om fx kundernes behov og fremtidige 

værdi til frembringelsen af nye kunder. 

Hong, et al. 2011 

Deling af viden om kon-

kurrenter 

Udveksling af viden om fx konkurrenternes styrker, svaghe-

der, produkter og procesteknologier. 

Hong, et al. 2011  

Deling af viden om leve-

randører 

Udveksling af viden om fx leverandørers processer og produk-

tionskapacitet. 

Hong, et al. 2011 
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Fastlæggelse af produktets attributter  

Variabilitet (dvs. heteroge-

nitet) 

Variabilitet (dvs. heterogenitet) af tjenester refererer til varia-

tion i servicens standard eller natur. Fx kan produktet baserer 

sig på tungt på viden, hvilket kan skabe divergens i, hvordan 

parterne frembringer produktet. Derfor kan det være nødven-

digt at skabe en enstrenget enighed for, hvordan produktet 

skal frembringes og viderebringes til kunden. 

Murray, Kotabe og 

Westjohn 2009 

Videnstype (stiltiende eller 

eksplicit) 

Viden har to former: eksplicit og stiltiende. Disse to typer vi-

den manifesterer sig som modsatte ender af en skala langs di-

mensionerne af lærbarhed, kompleksitet og kodificering. Ge-

nerelt er stiltiende viden mindre lærerbar, mere kompleks og 

vanskeligere at kodificere. 

Dyer og Singh 1998 

Murray, Kotabe og 

Westjohn 2009 

Innovationsevne Innovationsevne repræsenterer potentielle muligheder for 

virksomheder til at opnå en konkurrencefordel. Heri skal der 

afdækkes, hvorledes produktet rummer muligheder for inno-

vation, og hvorledes dette udnyttes. 

Murray, Kotabe og 

Westjohn 2009 
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LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde (S) 373, 400 165, 564 

Passiv (P) 523, 51 357, 193 
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LG/LT Samarbejde (S) Passiv (P) 

Samarbejde (S) 812, 753 407, 417 

Passiv (P) 697, 181 550, 390 


