
!

Udarbejdet)af)Christina)Frickmann))
Møller)(103252))&)Christina)Witten)
(101821).)Kontraktnr.:)15837)
)
Juridisk)vejleder:)Kim)Østergaard)
Økonomisk)vejleder:)Bent)Petersen)
)

TILEGNELSE)AF)NY)VIDEN))
)

EN)ANALYSE)AF)JURIDISKE)OG)ØKONOMISKE)FASTHOLDELSESMEKANISMER)AF)
MEDARBEJDERE)I)FORBINDELSE)MED)VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER)I)

MEDICINALINDUSTRIEN)
)

Attaining'new'knowledge'
An#analysis#of#legal#and#economic#mechanisms#of#retaining#employees#in#relation#to#mergers#in#the#

medicinal#industry#

)

CAND.MERC.JUR)KANDIDATAFHANDLING)

COPENHAGEN)BUSINESS)SCHOOL)

Aflevering:)15.)Maj)2020)
)
Samlet)sider:)104)
Samlet)anslag:)190.050)
!



Abstract  

It is found in this thesis that a pharmaceutical company can acquire a biotechnology company 

as a strategy for attaining both explicit and tacit knowledge. This can happen as both companies 

possess different but complementary skills and assets, which together can be joined to generate 

relational rent. Tacit knowledge is embedded within the employees and the social relations 

within the company. Retaining employees and teams is therefore a key priority for the 

pharmaceutical company. The purpose of this thesis is to establish how to successfully transfer 

knowledge by retaining the employees of the biotech company. In order to retain employees, 

the acquirer must consider both legal, organisational and economic situations to create 

incentives for the employees to remain in the new organisation.  

Firstly, it is required that the acquirer uphold the identity of its company after an acquisition, 

as any major changes could lead to the failure of basic assumptions of the new employees in 

relation to their future role in the company and their subsequent termination of their 

employment contracts. Furthermore, the acquirer must pay certain attention to his duty of 

cooperation and care for his counterparty, as part of his duty of loyal behaviour, and make these 

an explicit priority in the M&A deal. Organisationally, the acquired company should be given 

high levels of autonomy in order to preserve its innovative approach to research and 

development and to avoid potential integration issues, which is to ensure a successful transfer 

of knowledge. This is part of showing his commitment to the biotech company. To create 

incentives for the employees of the acquired company, they must be granted a higher or 

equivalent status that they had in their previous organisation so as to not make the move feel 

like a setback in their careers. Further incentives are created by offering the employees a team 

based and behaviour based financial instrument. This is to combat potential issues related to 

overconfidence, social comparison and free riding through psychological and sociological 

mechanisms related to peer pressure and social norms. The financial instrument should be paid 

as a bonus or a stock-option depending on the teams’ risk profiles, and thus the acquirer must 

show commitment by letting the employees choose between the two.  

Finally, the M&A deal must be structured so as to create the highest possible levels of 

incentives between the two parties to create relational rent. Strategic contracting is a tool to 

communicate the measures intended to retain the employees in a proactive way, thereby 

creating mutual incentives, the successful acquisition of new knowledge, and the joint creation 

of relational rents.  
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Kapitel 1 – Indledning og metode  

 

1.1 Indledning  

 

I 2019 opkøbte danske medicinalvirksomhed Lundbeck den amerikanske biotekvirksomhed 

Abide Therapeutics for 1,65 milliarder kroner i en upfront betaling sammenholdt med en 

efterfølgende betaling på 1 milliard kroner til de tidligere ejere af Abide, såfremt visse salgstal 

og fremtidige udviklinger bliver opfyldt inden for en bestemt tidsgrænse (H. Lundbeck A/S, 

2019). Administrerende direktør for Lundbeck, Deborah Dunsire, udtalte i forbindelse med 

opkøbet af Abide Therapeutics at ”Abides innovative R&D-platform giver os en enestående 

mulighed for at styrke vores forskningsportefølje både nu og langt ind i fremtiden” 

(Hemmingsen, 2019). 

 

Når virksomheder i medicinalindustrien bliver opkøbt, skyldes det som regel, at erhververen 

vil tilegne sig den viden og dermed de kompetencer, som målvirksomheden besidder (Ranft & 

Lord, 2000). Coff understreger også, at vidensbaserede aktiver er et nøglemotiv bag 

virksomhedsoverdragelser (Coff, 1999). Særligt farmaceutvirksomheders rationale for at 

opkøbe biotekvirksomheder inkluderer både det kortsigtede mål om at få adgang til en såkaldt 

”blockbuster”, drugs that sell so well that they offset the cost of expensive hit-or-miss clinical 

trials (Schweizer, 2005, s. 1052), men også det langsigtede mål om at tilegne sig en know-how 

for at styrke erhververens egen vækststrategi.  

  

Rationalet bag opkøbet af Abide var ligeledes at få adgang til den innovation og den viden, 

som var indlejret i målvirksomheden. Udfordringen for køberen i en virksomhedsoverdragelse 

består i at udforme en overdragelsesaftale, som bedst kan sikre denne vidensdeling.  

 

En succesfuld virksomhedsoverdragelse i medicinalindustrien defineres derfor som en 

overdragelse, hvor erhververen får fuld adgang til den viden og know-how, som 

målvirksomheden besidder. Udfordringen for erhververen består dermed i, hvordan denne på 

bedst mulig vis kan sikre sig en effektiv vidensoverførsel.  
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I de videnstunge industrier spiller medarbejderne en central rolle – erhververen skal dermed 

forsøge at fastholde målvirksomhedens medarbejdere efter overdragelsen. Disse medarbejdere 

kan dog frit opsige deres stillinger, og dermed bliver erhververens primære udfordring at skabe 

incitamentsforenelighed imellem de to parter.  

 

 

1.2 Problemformulering  

 

På baggrund af ovenstående problemstilling vil indeværende afhandling forsøge at klarlægge, 

hvilke elementer som en erhverver bør tage hensyn til ved konciperingen af 

virksomhedsoverdragelsesaftalen for at sikre fastholdelse af medarbejderne. Dette søges 

besvaret ved hjælp af følgende problemformulering:  

 

Hvorledes kan økonomisk teori og sociologi bruges til at forklare, hvordan 

det inden for rammerne af strategisk kontrahering kan sikres, at 

medarbejderne i den fusionerede virksomhed fastholdes således at der 

fortsat dannes kapabiliteter og merværdi?  

 

Afhandlingen søger dermed at konkretisere nogle hensyn, som en erhverver bør overholde for 

at sikre en succesfuld virksomhedsoverdragelse. Udfordringen består i at fastslå, hvilke 

konkrete nedslagspunkter, som økonomisk teori giver anledning til at inkludere i kontrakten, 

således at der skabes størst mulig incitamentsforenelighed. 

 

Der bør i virksomhedsperspektiv ske inddragelse af økonomiske teorier og modeller samt 

sociologiske modeller i et samspil med retsdogmatikken med henblik på at forbedre og 

kvalificere indholdet af den fremtidige virksomhedsoverdragelsesaftale (nærmere bestemt i 

forhold til de klausuler, som har med vidensdeling i forbindelse med medarbejdere at gøre).  
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En erhverver kan benytte sig af afhandlingen som inspirationskilde ved konciperingen af 

virksomhedsoverdragelsesaftalen, når denne skal sikre sig de fornødne hensyn, som bør tages 

for at sikre en effektiv vidensoverførsel.  

 

 

1.3 Synsvinkel  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i erhververens synsvinkel, da det er dennes udfordringer i 

forhold til at sikre målvirksomhedens incitamentsforenelighed ex ante og ex post, der er 

omdrejningspunktet. Målvirksomhedens overvejelser betragtes også, da de netop er afgørende 

for overdragelsens succes.  

 

Afhandlingen skal kunne benyttes af erhververe, som ønsker at opkøbe en biotekvirksomhed 

med henblik på at tilegne sig ny viden. Den skal således anset som et redskab, som erhververen 

kan benytte sig af, når han skal udforme virksomhedsoverdragelsesaftalen. Problemstillingerne 

i afhandlingen anskues derfor fra et ex ante perspektiv, idet der tages udgangspunkt i 

erhververens synsvinkel forud for virksomhedsoverdragelsen.  

 

Afhandlingens centrale tema er anvendelsen af strategisk kontrahering i en 

virksomhedsoverdragelsessituation, særligt med henblik på at opnå merværdi gennem effektiv 

vidensdeling. Der tages udgangspunkt i medicinalindustrien, idet er tale om en videnstung 

industri, hvorefter der eksisterer adskillige interessante problemstillinger relateret til 

vidensdeling. Vi definerer medicinalindustrien som bestående af farmaceutvirksomheder og 

biotekvirksomheder, af hensyn til afhandlingens skarphed.  

 

Medicinalindustrien anvendes blot som ramme for diskussionerne, hvorfor andre perspektiver, 

problematikker og udfordringer som opstår i medicinalindustrien ikke diskuteres yderligere i 

afhandlingen. Der tages forbehold for eventuelle kutymer og praksisser inden for 



 8 

virksomhedsoverdragelser i medicinalindustrien, som ikke er inkluderet i afhandlingen grundet 

manglen på adgang til fortroligt materiale.  

 

Synsvinklen er selve vidensdelingen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. 

Virksomhedsoverdragelsen danner en ramme for diskussionerne, idet den skaber nogle centrale 

problemstillinger relateret til vidensoverførsel, men er ikke afhandlingens omdrejningspunkt. 

Formålet med afhandlingen er vidensdelingen imellem parterne.    

 

Af hensyn til opgavens problemformuleringen lægges der i afhandlingen udelukkende fokus 

på forhold, som har med medarbejdere og viden at gøre. Disse forhold betragtes ex ante og ex 

post, således at der gives et helhedsbillede af, hvilke hensyn som erhververen bør tage.  

 

I en virksomhedsoverdragelsessituation vil det være hensigtsmæssigt at se på alle 

medarbejderne i den erhvervede virksomhed. Meget litteratur og teori omkring M&A 

omhandler dog ledelsen og hvordan erhververen kan motivere dem til at fortsætte i 

organisationen efter et opkøb. Dette er også særdeles relevant, da disse kan bidrage med meget 

værdi i den nye organisation. Denne afhandling vil dog fokusere på de øvrige medarbejdere, 

nærmere bestemt de nøgleteams, som virksomheden består af. Ved at gøre dette, håber vi at 

kunne bidrage til videnskaben ved at undersøge, om det er muligt for erhververen at fokusere 

på de nøgleteams, som de ønsker at fastholde i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. 

Der afgrænses således væk fra incitamentsstrukturer, som har med ledelsen af 

målvirksomheden at gøre, hvorfor earn-outs heller ikke vil blive behandlet.  

 

 

1.4 Afgrænsninger  

 

Dette afsnit vil forsøge at indramme afhandlingen ved at foretage nogle konkrete 

afgrænsninger. På denne måde vil afhandlingens problemformulering søges besvaret mere 

dybdegående, idet den besidder et skarpere fokus.  
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Afhandlingen tager udgangspunkt i danske virksomhedsforhold og dermed en 

virksomhedsoverdragelse imellem to danske virksomheder. Der afgrænses derfor væk fra 

potentielle integrationsproblemstillinger relateret til kultur og sprog m.v. Udgangspunktet for 

afhandlingen er derfor dansk lovgivning.  

 

Formålet med afhandlingen er at se på selve virksomhedsoverdragelsesaftalen og hvordan 

denne kan anvendes som et redskab til at fastholde viden og medarbejdere i forbindelse med 

en virksomhedsoverdragelse. Der afgrænses dermed væk fra problemstillinger, som ikke 

relaterer sig direkte til viden og medarbejdere. Der ses derfor også bort fra andre stringente 

M&A dokumenter, som der normalt er påkrævet i virksomhedsoverdragelser, da dette ikke er 

centralt for afhandlingen. Der afgrænses dermed væk fra forhold såsom prisfastsættelse, due 

diligence, indledende risikofordelinger på virksomhedsplan og andre forhold, der ikke relaterer 

sig til viden og medarbejdere.  

 

Der afgrænses væk fra konkurrenceretlige problemstillinger relateret til potentielle 

konkurrenceklausuler, samt potentielle skatteretlige problemstillinger, som kan have 

indvirkning på medarbejdernes adfærd. Hvorvidt virksomhedsoverdragelsen vil påvirke 

medarbejderne i disse henseender vil således ikke blive behandlet i afhandlingen.  

 

Afhandlingen fokuserer på overdragelser i den private sektor, hvorfor der ses bort fra 

offentlige-private partnerskaber og offentlige midler. Det anerkendes, at dette ville tilføje et 

interessant aspekt i forhold til medarbejdernes forskelligartede motivationer og incitamenter i 

de to sektorer, dog afgrænses der væk fra disse af hensyn til afhandlingens omfang og skarphed. 

Det bemærkes, at Forskerpatentloven dermed ikke finder anvendelse i denne afhandling.  

 

En dybdegående analyse af integrationsproblemer imellem de to organisationer i forbindelse 

med virksomhedsoverdragelsen vil ikke blive gennemgået i afhandlingen af hensyn til dennes 

omfang og omdrejningspunkt. Det anerkendes dog, at disse er væsentlige at bekæmpe for at 

sikre en succesfuld virksomhedsoverdragelse.  
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På trods af at der fokuseres på medarbejdere, afgrænses der i følgende afhandling væk fra 

juridiske arbejdsretlige aspekter relateret til medarbejdernes overenskomsttilknytninger, idet 

dette ikke er relevant for besvarelsen af afhandlingens konkrete problemformulering. Årsagen 

til afgrænsningen uddybes nærmere i kapitel 3.  

 

Der sondres i afhandlingen mellem eksplicit og tacit viden. Vi definerer eksplicit viden som 

kontrahérbar viden som er relateret direkte til udviklingen af nye lægemidler med henblik på 

opnåelse af patenter. Problemstillinger relateret til overførslen og behandlingen af 

sundhedsdata bliver dermed ikke behandlet i denne afhandling af hensyn til dennes omfang.  

 

 

1.5 Metode  

 

Til at besvare problemformuleringen på en fyldestgørende måde er det nødvendigt at 

kombinere juraen og økonomien, nærmere bestemt den adfærdsbaserede del af økonomien.  

 

1.5.1 Juridisk metode  

 

Til at analysere de juridiske problemstillinger i afhandlingen anvendes den retsdogmatiske 

metode, som har til formål at beskrive gyldig gældende ret (de lege lata) og at fortolke den 

både på et generelt og konkret plan (Tvarnø & Nielsen, 2017). Den retsdogmatiske metode 

laver en systematisk gennemgang af de forskellige retskilder og deres værdi, som domstolene 

ville følge ved en domstolsprøvelse (Tvarnø & Nielsen, 2017).  

 

Retskilderne i henhold til den retsdogmatiske metode har ikke samme værdi, hvilket står i 

kontrast til retskildelæren. Retskildelæren giver et billede på, hvilke retskilder, som har størst 

overbevisningskraft til at etablere gældende ret (Bryde Andersen, 2002) og retskilderne 

inddeles i regulering, retspraksis, retssædvane og forholdets natur, hvor der ingen rangorden er 

imellem disse, da alle udgør en selvstændig hjemmel. Retsdogmatikken og retskildelæren 

udgør tilsammen den ”juridiske arbejdsplads” (Tvarnø & Nielsen, 2017). 
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I afhandlingen anvendes den retsdogmatiske metode efter Alf Ross´ opfattelse af retskilderne. 

Ross tager i hans litteratur afstand fra naturetten og forsøger at gøre juraen til en videnskabelig 

disciplin fremfor den fornufts- og etikbaseret tilgang, som var tankegangen i naturetten (Tvarnø 

& Nielsen, 2017). I Ross’ forstand bliver retsvidenskaben en del af sociologien, der beskæftiger 

sig med undergruppering (Østergaard, 2014). Ross´ tankegang om de førnævnte retskildetyper 

var således, at de har samme retskildeværdi, men at rækkefølgende i den retsdogmatiske 

metode mest af alt har karakter af at være en systematisk gennemgang for at sikre sig, at alle 

retskilderne behandles.  

 

Gennem en analyse af Aftaleloven, Købeloven, Virksomhedsoverdragelsesloven og Lov Om 

Arbejdstageres Opfindelser vil parternes rettigheder og pligter i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelsen fastlægges. Derudover analyseres de udfordringer relateret til 

gældende ret på området; der sættes blandt andet spørgsmålstegn ved visse lovgivningers 

anvendelighed ved nutidens komplekse virksomhedsoverdragelser.  

 

I afhandlingen vil den juridiske analyse have en mere praktisk og rådgivende tilgang, således 

at erhververen står tilbage med et overblik over de gældende regler på området samt aspekter 

af væsentlige elementer som bør inddrages ved konciperingen af overdragelsesaftalen hvor 

nøglemedarbejdere er i fokus.  

 

1.5.2 Erhvervsjuridisk metode 

 

En virksomheds ledelse skal træffe komplekse strategiske beslutninger, som er 

fremtidsorienterede. Dette vil sjældent kunne gøres med udgangspunkt i en fagmonopolær 

tilgang; for at kunne kvalificere indholdet af de beslutninger, der træffes på bedst mulige måde, 

er det nødvendigt at inddrage metoder fra forskellige videnskaber (Østergaard, 2014).  
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1.5.2.1 Interdisciplinær forskningsdisciplin 

Den erhvervsjuridiske metode anvendes med henblik på at skabe merværdi i 

virksomhedsperspektiv. Som følge af retsdogmatikkens positivistiske karakter er det de 

økonomiske teoriers positivistiske og normative indhold, der medvirker til at forbedre 

kvalificeringen af den endelige strategiske beslutning (Østergaard, 2014).  

 

Kombinationen imellem jura og økonomi har igennem flere årtier været en selvstændig 

forskningsdisciplin, hvilket understreger relevansen af at åbne retsvidenskaben op mod andre 

videnskaber (Østergaard, 2014). I den erhvervsjuridiske metode tages der udgangspunkt i et ex 

ante perspektiv – denne anvendes til at identificere potentielle fremtidige udfordringer i 

forbindelse med juridiske risici for at undgå efterfølgende omstændigheder. Den 

retsdogmatiske metode er her en central del, idet den hjælper med at udlede gældende ret, men 

denne kan dog ikke stå alene – den kombineres med økonomisk metode og teori, for på den 

måde at skabe et samlet billede af den givne problemstilling (Østergaard, 2003).  

 

Denne erhvervsjuridiske metode er derfor problemorienteret med udgangspunkt i juridiske og 

økonomiske problemstillinger set fra en virksomheds synsvinkel, hvor der foretages flere valg 

med henblik på optimering i økonomisk henseende og at minimere risikoen for retskonflikter 

ved at bruge juraen som styringsinstrument (Østergaard, 2003). 

 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i den interdisciplinære tilgang hvor psykologi, 

sociologi, retsdogmatik og økonomi inddrages med varierende vægtning for på bedste måde at 

kunne forudse og analysere, hvilken adfærdsmæssig effekt som den givne 

virksomhedsoverdragelsesaftale bidrager til. På den baggrund behandler afhandlingen, 

hvorledes udformningen af en virksomhedsoverdragelsesaftale bør være, således at den sikrer 

incitamentsforenelighed mellem alle parterne.  

 

Afhandlingen anvender udover den erhvervsjuridiske metode kontraktøkonomien som 

supplement til at udlede parternes adfærd og virksomhedsoverdragelsens efficiens. 

Kontraktøkonomien anses som en del af den erhvervsjuridiske metode, med den 

grundlæggende forudsætning af, at synsvinklen i kontraktøkonomien er virksomhedens 
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(Østergaard, 2003). Kontraktøkonomien udspringer fra retsøkonomien som er en økonomisk 

disciplin hvor den økonomiske teori anvendes til at beregne nytte og efficiens på 

samfundsniveau (Østergaard, 2003). 

 

Kontraktøkonomiens analyseenhed er selve kontrakten. Kontrakten udformes således at den 

indeholder den fornødne dynamik, således at det er muligt at anvende kontrakten som et 

styringsinstrument (Østergaard, 2014). Den rette konciperingen af kontrakter har implikationer 

af juridisk og økonomisk karakter, selvom dens hovedformål blot er at sikre en efficient 

virksomhedsoverdragelse hvor kontrahenterens rettigheder og forpligtelser er fastlagt 

(Østergaard, 2013).  

 

Økonomisk teori inddrages, således at kontraktkonciperingen og dermed incitamentsstrukturen 

bliver formuleret på bedst mulige grundlag med henblik på at maksimere merværdi.   

 

1.5.2.2 Strategisk kontrahering  

Empiriske studier viser, at der ofte er et misforhold imellem det, som en virksomhedsledelse 

ønsker at fokusere på ved kontrakters indgåelse sammenholdt med det, som juristerne 

traditionelt set har fokuseret på, hvorfor der er behov for at anvende strategisk kontrahering 

(Østergaard, 2014). Strategisk kontrahering er et relativt nyt forskningsfelt med fokus på det 

interdisciplinære samspil mellem jura og økonomi. Et af de centrale områder er hvorvidt den 

økonomiske forskning kan medvirke til at kvalificere indholdet af de kontrakter der indgås 

(Østergaard, 2016).   

 

Det er en forudsætning, at virksomhederne der i fælleskab udøver strategisk kontrahering, har 

samme generiske strategi, således at der foreligger, hvad der betegnes som et strategisk fit 

(Østergaard, 2016). Strategisk kontrahering har Østergaard og Petersen defineret på følgende 

måde:  

 

 “In contrast, we view strategic contracting as characterized by the aim of generating 

relational rents through the use of both proactive and reactive provisions that, based on 
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resource complementarity and strategic fit between the contract partners, protect knowledge 

exchange and relationship-specific investments from opportunistic behavior. Hence, a 

strategic contract is a partnership arrangement through which the contracting parties achieve 

competitive advantage.” (Petersen & Østergaard, 2018, s. 9).  

 

Definitionen af strategisk kontrahering indeholder således også et centralt udgangspunkt om, 

at virksomheder har komplementære ressourcer, hvis fælles anvendelse igennem kontrakten 

kan bruges til at opnå supernormal profit, der i økonomisk forstand også kaldes relationsrente. 

Denne profit overgår således, hvad partnerne er i stand til at skabe hver for sig.  

 

Strategisk kontrahering har fokus på hvordan kontrakten kan anvendes som et aktivt 

styringselement og bringe merværdi til kontrakten. ”Virksomheden bør ud fra et 

transaktionsomkostningssynspunkt anvende juraen, herunder virksomhedens 

kontraktportefølje, som et proaktivt styrings- og ledelsesinstrument med henblik på at opfylde 

virksomhedens målsætning, således at konflikter forebygges og undgås” (Østergaard, 2014, s. 

8).  

 

Strategisk kontrahering er dermed fokuseret på anvendelsen af proaktive klausuler, der 

effektivt forhindrer eller løser uoverensstemmelser før de eskalerer til en tvetydig konflikt, 

hvilket er i klar modsætning til den traditionelle konventionelle kontrahering, der fokuserer på 

risikoallokering og ansvarsbegrænsninger. Ved proaktive klausuler forstås ligeledes, at der ved 

kontraktkoncipering ex ante både er et krav om at kunne imødegå og bidrage til, at der ikke 

indtræder et kontraktbrud senere i kontrakten levetid (Østergaard, 2014).  

 

I afhandlingen benyttes principperne fra strategisk kontrahering til at koncipere de elementer, 

som skal inddrages i virksomhedsoverdragelsesaftalen således, at der skabes 

incitamentsforenelighed imellem parterne ud fra betragtninger om merværdi og kvasirente.  
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1.5.3 Økonomisk metode  

 

1.5.3.1 Nyinstitutionel teori 

Den økonomiske teori har gennem den seneste tid bevæget sig væk fra det neoklassiske 

perspektiv, både i forhold til det ressourcebaserede perspektiv inden for den nyinstitutionelle 

økonomiske teori samt inden for sociologien. En af hovedantagelserne inden for den 

neoklassiske retning er, at markedsstrukturen såvel som produkter er eksogent givne (Knudsen, 

1994). Den nyinstitutionelle teori bevæger sig væk fra dette, og begynder at se på endogene 

faktorer.  

 

Afhandlingens økonomiske aspekter analyseres ud fra den ny-institutionelle teori, hvorefter 

der ses på virksomheden som analyseenhed. Efter denne teori anses aktørerne som begrænset 

rationelle, virksomheder anses som summer af begrænset rationelle individer, der er imperfekt 

og asymmetrisk information, og der findes transaktionsomkostninger (Østergaard, 2014, s. 9).  

 

Denne retning inden for økonomisk teori findes den mest væsentlige at anvende på 

afhandlingens problemformulering, idet dens perspektiv tillader inddragelsen af mere 

psykologiske og sociologiske adfærdsmæssige aspekter af økonomien.  

 

1.5.3.2 Det ressourcebaserede perspektiv 

Det ressourcebaserede perspektiv blev udviklet af Edith Penrose i 1959 og anvendes til at 

demonstrere, at en virksomhed vokser ved at bygge på virksomhedens egne kapabiliteter. Dette 

benyttes til at undersøge grænserne for virksomheders vækst. Teorien kendetegnes ved dens 

ændringsorienterede forklaringsmodel, hvor ”en organismes udvikling bruges som analogi i 

studiet af virksomhedens vækstprocesser” (Knudsen, 1994, s. 318).  

 

Hovedtesen i det ressourcebaserede perspektiv er, at virksomheden kan vokse, når en ”gradvis 

erfaringsopsamling internt i virksomheden successivt muliggør en frigivelse af overskydende 

ledelsesmæssige ydelser, der derefter skaber betingelserne for ny vækst og frigivelse af nye 

ydelser” (Knudsen, 1994, s. 333). En virksomhed kan derfor først vokse og opnå 
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konkurrencemæssige fordele, når denne formår at akkumulere viden og nedlejre disse i faste 

rutiner.  

 

Afhandlingen tager afsæt i det ressourcebaserede perspektiv, da det argumenteres, at det er 

essentielt at viden akkumuleres. Ved at opkøbe en biotekvirksomhed og fastholde dennes 

medarbejdere, som besidder denne viden (dette argumenteres i kapitel 2), kan erhververen 

dermed få adgang til den erfaringsbaserede viden med det samme.   

 

1.5.3.3 Agentteorien 

Agentteoriens principper benyttes i afhandlingens kapitel 5 til at analysere medarbejdernes 

adfærd og dermed forudse risikoprofiler og præferencer for aflønning. Agentteorien kan på 

nogle måder anskues som hovedretningen inden for den ny-institutionelle teori (Østergaard, 

2014).  

 

Afhandlingen omhandler dog ikke det klassiske principal-agent-forhold. I agentteorien antages 

parterne at være rationelle og egennyttemaksimerende. Der findes grundlæggende et 

misforhold imellem det, som principalen og agenten ønsker hver især. Derudover antages det, 

at der foreligger asymmetrisk information imellem parterne, hvilket giver anledning til adverse 

selection og moral hazard problemstillinger i et henholdsvis ex ante og ex post perspektiv. 

Dette er ikke en central problemstilling i afhandlingen – i stedet fokuseres der på, hvordan 

medarbejderne (agenterne) kan fastholdelses ved at skabe de rigtige incitamenter.  

 

Agentteoriens principper anvendes dog i denne afhandling, idet det lægges til grund, at de 

finder anvendelse ved implicitte, sociale kontrakter (Bergen, Dutta & Walker, 1992). Dette 

uddybes nærmere i kapitel 5. Principperne anvendes konkret til at danne en ramme om 

diskussionerne omkring medarbejdernes præferencer for en finansiel godtgørelse – ved at 

analysere medarbejdernes risikoprofiler, findes det frem til, hvilken godtgørelsesform, der vil 

skabe størst incitamentsforenelighed imellem parterne.  
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1.5.3.4 Samspillet imellem økonomien og sociologien 

Forskellige økonomer har igennem tiden søgt at forklare sociale ændringer. Adam Smith var 

med sin teori om den usynlige hånd en af de første økonomer til at snakke om grænsen imellem 

økonomien og psykologien (Knudsen, 1994). Herefter fulgte de evolutionære forklaringer, 

blandt andet Edith Penroses ressourcebaserede perspektiv (Knudsen, 1994).  

 

Afhandlingens omdrejningspunkt er vidensdeling og dermed fastholdelsen af medarbejdere i 

målvirksomheden. Behavioural economics, som trækker på sociologiske og psykologiske 

teorier, er dermed særdeles relevant at anvende for at besvare afhandlingens 

problemformulering på en fyldestgørende måde, idet denne bedre vil kunne redegøre for 

medarbejdernes potentielle incitamenter og handlingsmønstre. En interdisciplinær tilgang vil 

dermed være særdeles relevant i afhandlingen, og problemformuleringen vil dermed søges 

besvaret ved hjælp af behavioural economics.  

 

1.5.3.5 James Colemans Bådmodel  

I starten af 1900-tallet var rational choice teorien den dominerende økonomiske teori, hvorefter 

økonomer anvendte den individuelle agent som måleenhed, hvorimod sociologer fokuserede 

på grupper (Frank, 1992). Sociologien vil dermed være central at tage udgangspunkt i ved 

analysen af teamafhængighed i forbindelse med finansielle godtgørelser i denne afhandlings 

kapitel 5.  

 

James Colemans tilgang adskiller sig fra neoklassisk økonomisk teori på to måder. Coleman 

så i høj grad mange sociale udvekslingsformer som lig med økonomiske transaktioner i 

byttehandler, i den forstand at det krævede en double coincidence of desires (Frank, 1992). 

Denne constraint forsvandt gradvist i økonomisk teori da penge blev introduceret, men i sociale 

interaktioner findes denne constraint fortsat, da der ikke på samme måde er udviklet en fælles 

valuta (Frank, 1992). Colemans teorier adskiller sig yderligere fra økonomisk teori ved hans 

eftertryk på interaktioner og feedback-effekten blandt individer (Frank, 1992).  

 

Colemans teorier, nærmere bestemt the Coleman Boat Model, benyttes i afhandlingens kapitel 

4 og 5. Colemans model indeholder såvel en mikrodel og en makrodel og søger at belyse 
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samspillet imellem de to. Det undersøges, hvorledes givne makrotilstande påvirker de 

individuelle agenters handlemåde, og hvorledes disse igen påvirker makrotilstandene 

(Knudsen, 1994). Der er hermed tale om en ændringsorienteret forklaringstype. Modellen 

anvendes i afhandlingen til at belyse, hvordan ændringer på organisationsniveau ændrer på 

individers adfærd, og herefter hvilke ændringer dette vil medføre på organisationsniveau. Den 

danner derfor en ramme for de forhold, som erhververen bør tage hensyn til i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelsen.  

 

Det noteres, at det ikke var Coleman som først opfandt båddiagrammet – men det anerkendes, 

at det var Coleman, som gjorde den verdenskendt (Ylisko, 2016). Diagrammet skal ses som et 

kognitivt redskab til at anskue mikro-makro problemstillinger i sociologien, og det er sidenhen 

blevet anvendt og modificeret af samtlige forfattere til at illustrere forskellige 

problemstillingen inden for sociologien og økonomien.  

 

Metodisk kan bådmodellen relateres til Penroses ressourcebaserede virksomhedsperspektiv. 

Anvendelsen af bådmodellen begrundes i dens egenskab som redskab til at opdage nye aspekter 

af virkeligheden, noget som også anerkender i det ressourcebaserede perspektiv. Begge er 

ændringsorienterede forklaringstyper (Knudsen, 1997). Penrose beskriver selv sin teori om 

virksomhedens vækst som baseret på et studium af ”continuous ongoing and unfolding 

processes” da der netop fokuseres på, hvorledes virksomhedens viden gradvist opbygges 

(Knudsen, 1997, s. 323). Hendes model kan anskues som et forsøg på en udmøntning af 

kumulative kausale forklaringer, hvilket har ligheder med Colemans bådmodel.  

 

Colemans teori omkring sociale normer anvendes analogt på virksomhedsoverdragelsen for at 

beskrive, hvorledes teammedlemmer vil blive påvirket af teamafhængighed. Teorien suppleres 

af psykologiske overvejelser omkring social comparison og overconfidence.  

 

1.5.3.6 Prospektteorien 

Kahneman og Tversky var de første, der udviklede adfærdsbaserede analyser af begrænset 

rationalitet – deres forskning skulle vise sig grundlæggende at ændre økonomers synspunkt på 

psykologi kontra økonomi (Knudsen, 1994). De udviklede i den forbindelse prospektteorien.  
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Under prospektteori anses beslutningstagning under risiko som et aktivt valg imellem 

prospects eller gambles (Kahneman & Tversky, 1979), og det argumenteres generelt, at 

individer styres af tabsaversion. Individer afvejer og vurderer deres potentielle vindinger og 

tab på en asymmetrisk måde, hvilket står i kontrast til expected utility theory, som modellerer 

rationelle agenters beslutningstagningsproces. I afhandlingen benyttes prospektteori til at 

analysere finansielle instrumenter og hvordan disse påvirker individers opførsel som reaktion 

på godtgørelsen, som bliver tilbudt af erhververen.  

 

 

1.6 Struktur  

 

Strukturen i afhandlingen gennemgås i det følgende for at danne det fornødne overblik over 

afhandlingens indhold.  

 

Kapitel 2 – Formålet med kapitel 2 er at demonstrere, hvorfor opgavens problemstilling har 

merit. Det demonstreres, hvordan effektiv vidensdeling og dermed fastholdelsen af 

medarbejdere vil understøtte en succesfuld virksomhedsoverdragelse i medicinalindustrien.  

 

Kapitel 3 – I kapitel 3 præsenteres en sociologisk model, der anvendes som en ramme omkring 

den efterfølgende analyse af ændringerne og effekterne, som en virksomhedsoverdragelse på 

organisationsniveau har på teamniveau. Formålet med kapitel 3 er at vise, at der findes et 

kausalt forhold imellem rammerne for overdragelsen og successen af overdragelsen.  

 

Kapitel 4 – I kapitel 4 illustreres de forhold, som bør være til stede i virksomheds-

overdragelsesaftalen for at sikre fastholdelsen af medarbejdere. De opdeles i juridiske, 

organisatoriske og økonomiske hensyn.  
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Kapitel 5 – I kapitel 5 konstrueres det rette finansielle instrument, der vil være bedst egnet til 

at fastholde medarbejdere.  

 

Kapitel 6 – Det sidste kapitel opsamler de forskellige forhold, som er blevet diskuteret i 

afhandlingen. Formålet med kapitlet er at illustrere, hvordan de pågældende forhold bør 

inkluderes i virksomhedsoverdragelsesaftalen efter principperne om strategisk kontrahering for 

på bedst mulig vis at sikre skabelsen af merværdi.  

 

Kapitel 7 – Afhandlingen afsluttes med en sammenfattende konklusion, der besvarer 

problemformuleringen.  
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Kapitel 2 – Vidensdeling  

 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i en situation, hvor en farmaceutvirksomhed er 

interesseret i at tilegne sig viden som en given biotekvirksomhed besidder, eksempelvis i 

forbindelse med udviklingen af nye vacciner. Der redegøres indledningsvis for, at opkøbet af 

biotekvirksomheden kan sikre denne vidensdeling (uden dog at garantere det) og dermed er en 

strategi for erhververen.  

 

Formålet med indeværende kapitel er at danne et bredere overblik over, hvilke udfordringer 

som erhververen står over for, når denne vil tilegne sig viden. Der sondres mellem to former 

for viden, og der identificeres en sammenhæng imellem viden og medarbejdere.  

 

Erhververen skal ved konciperingen af virksomhedsoverdragelsesaftalen fokusere på, hvordan 

han kan skabe de bedste rammer for en effektiv vidensdeling imellem de to virksomheder ex 

post, da det forudsættes, at dette vil skabe merværdi.  

 

 

2.1 Årsagen til virksomhedsoverdragelser i medicinalindustrien  

 

2.1.1 Teoretiske overvejelser   

 

Edith Penrose udviklede i ”Grænserne for Virksomhedens Vækst” den ressourcebaserede 

virksomhedsteori. Teorien præsenterer, hvad der bestemmer grænserne for virksomhedens 

vækst, og den fokuserer specifikt på de kumulative ændrings- og vækstprocesser, hvorved en 

virksomhed over flere perioder søger at opbygge sine ressourcer og kapabiliteter (Knudsen, 

1997, s. 323). Virksomheden ses ifølge hende som en samling af produktive ressourcer, som 

består af bl.a. fysiske ressourcer (fx maskiner), menneskelige færdigheder, immaterielle 

ressourcer, samt finansielle ressourcer.  
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Det ressourcebaserede perspektiv fokuserer således på, hvordan individuelle virksomheder kan 

generere supernormal returns baseret på virksomhedens ressourcer, aktiver, og indlejrede 

kapabiliteter (Dyer & Singh, 1998, s. 675). Disse akkumulerede indlejrede rutiner, ressourcer 

samt løsningsmekanismer er afgørende komponenter for virksomhedens vækstmuligheder. 

Spørgsmålet opstår, om de interne ressourcer kan anvendes, således at 1 + 1 bliver til mere end 

2 og dermed opnå konkurrencemæssige kapabiliteter. 

 

I modsætning til det ressourcebaserede perspektiv fremfører Dyer og Singh deres relational 

view of competitive advantage og argumenterer, at virksomheders mest kritiske ressourcer 

kunne befinde sig uden for virksomhedens egne grænser, hvorfor virksomheder med fordel bør 

indgå en strategisk alliance med en anden part for på den måde at skabe relationsrente (Dyer 

& Singh, 1998). Selvom the relational view ikke anvendes direkte i følgende afhandling, idet 

der ikke er tale om en strategisk alliance, er det interessant at tage hensyn til definitionen af 

relationsrente samt hvordan denne bliver skabt – disse principper understreger, hvorfor et 

opkøb kan være nødvendigt for netop at tilegne sig viden, som virksomheden ellers ikke selv 

havde været i stand til at udvikle. 

 

Ved relationsrente forstås ”a supernormal profit jointly generated in an exchange relationship 

that cannot be generated by either firm in isolation and can only be created through the joint 

idiosyncratic contributions of the specific alliance partners” (Dyer & Singh, 1998, s. 662). 

Dette kan opnås såfremt der foreligger komplementaritet imellem parternes ressourcer og 

kapabiliteter, relationsspecifikke investeringer, effektiv vidensdeling samt effektiv governance 

(Dyer & Singh, 1998). Der skal med andre ord foreligge et strategisk fit imellem parterne. Det 

er væsentligt i den forbindelse at fastligge, at merværdi mellem to parter ikke skabes ved, at 

der foreligger et strategisk fit. Dette er fundamentet, men ikke en garanti for, at merværdien 

realiseres. Ifølge Dyer & Singhs teori ejes og skabes relationsrente i fællesskab mellem de to 

parter.  

 

Begge perspektiver anerkender vidensdelingens rolle i henholdsvis opbygningen og 

akkumuleringen af viden, samt skabelsen af merværdi. Afhandlingen vil dog tage 

udgangspunkt i det ressourcebaserede perspektiv, idet det findes at være det mest relevante 

perspektiv at anvende. Princippet om merværdi benyttes til at understrege relevansen af 
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parternes strategiske fit samt anerkendelsen af, at farmaceutvirksomheden ikke havde kunne 

skabe merværdi alene.  

 

2.1.2 Motivationer bag virksomhedsoverdragelser i medicinalindustrien 

 

Der findes forskellige årsager til virksomhedsoverdragelser; erhververen kan eksempelvis være 

interesseret i at opnå en større markedsandel for at kunne udvide deres forretning til nye 

geografiske områder eller udvide deres produktsortiment, eller for at eliminere deres 

konkurrenter (Graebner et al., 2010). En anden årsag kan være at opnå strategisk fornyelse, da 

en virksomhedsoverdragelse giver anledning til at restrukturere og revurdere ens aktiver og 

ressourcer (Graebner et al., 2010).  

 

Det argumenteres, at farmaceutvirksomheder generelt opkøber biotekvirksomheder for at få 

adgang til viden, som de ikke ellers selv ville kunne producere. På den ene side kan 

farmaceutvirksomheder være interesserede i at få adgang til konkret viden i form af 

eksisterende patenter samt til fremtidige patenter i forbindelse med udviklingen af nye 

molekyler, og der er dermed tale om eksplicit viden.  

 

Farmaceutvirksomheder kan dog også være interesserede i at få adgang til 

biotekvirksomhedens styrker generelt inden for forskning og udvikling, hvorved de kan tilføje 

strategiske ressourcer til virksomheden ved hurtigt at få adgang til nye produkter og 

teknologier, udnytte den innovative styrke som mindre biotekvirksomheder besidder og herved 

få adgang til tacit og socialt kompleks viden (Graebner et al. 2010). Sidstnævnte type viden vil 

være omdrejningsområdet for denne afhandling, hvilket vil blive uddybet i løbet af 

indeværende kapitel.  

 

Det bemærkes, at biotekvirksomhedens motivation til at blive opkøbt på samme måde kan 

begrundes i tilførelsen af strategiske ressourcer, da de derved hurtigt kan få adgang til 

ressourcer uden den risiko og usikkerhed forbundet med public offerring eller udtynding 

grundet yderligere fund-raising. Samtidig kan de have behov for regulatorisk kløgtighed. Det 
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kan også skyldes ejernes personlige forhold, eksempelvis fordi de ikke trives med 

ledelsesmæssigt ansvar, eller fordi de mangler finansiel likviditet (Graebner et al. 2010).  

 

Virksomhedsopkøb i medicinalindustrien er dermed ofte at anse som en strategi for 

“overcoming lack of biotechnology knowledge, reducing R&D costs, increasing the number of 

potential products in the pipeline, and closing an earnings gap” (Schweizer, 2005, s. 1052). 

Farmaceutvirksomheder opkøber med andre ord ofte biotekvirksomheder, fordi de ønsker at få 

adgang til både eksplicit og implicit viden.  

 

Ifølge det ressourcebaserede virksomhedsperspektiv er hver virksomhed i besiddelse af et 

særligt bundt af produktive ressourcer, og ”heterogeniteten imellem virksomheder i den samme 

branche forklares med, at disse virksomheder gennem deres livsforløb har akkumuleret meget 

forskelligartede kundskaber, som afgør, hvor dygtige de er til at udnytte deres ressourcer med 

henblik på et opnå afkast” (Knudsen, 1997, s. 327).  

 

Dette er også tilfældet i medicinalindustrien, hvor farmaceutvirksomheder og 

biotekvirksomheder netop besidder meget forskelligartede kundskaber – hvis der foretages en 

virksomhedsoverdragelse, da vil biotekvirksomhedens færdigheder pludselig falde inden under 

farmaceutvirksomhedens kundskaber, og hvis denne har den fornødne absorptive capacity, kan 

dette potentielt give anledning til skabelsen af relationsrente. Erhververen håber dermed, at 

opkøbet vil skabe merværdi og at der vil ske den fornødne vidensdeling ex post.  

 

 

2.2 Vidensdeling  

 

2.2.1 Vidensbegrebet  

 

Som beskrevet ovenfor sondres der i afhandlingen imellem eksplicit viden og tacit viden. På 

samme måde sondrer det ressourcebaserede perspektiv imellem objektiv viden og 

erfaringsbaseret viden og disses transmissionsevne. Den objektive viden vil generelt kunne 
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transmitteres i kodificeret form og er dermed uafhængig af specifikke individer og eller grupper 

af individer. Den er dermed både konkretisérbar og kontrahérbar, hvilket tillader en høj 

transmissionsevne. Den relaterer sig således til eksplicit viden.  

 

Derimod karakteriseres den erfaringsbaserede viden ved at være indlejret i virksomhedens 

kapabiliteter og rutiner, hvorfor transmissionen heraf er mere vanskelig. Da denne type viden 

er indlejret i rutiner og sociale forhold, gør dette den svær at imitere for andre virksomheder. 

Dette begrundes med, at den er ikke-artikulérbar, ikke-observerbar, systemisk og af kompleks 

karakter, hvorfor effektiv vidensdeling kun kan sikres, såfremt der dannes en læringsbaseret 

proces (Knudsen, 1997). Dette bør rammerne for virksomhedsoverdragelsen dermed være med 

til at sikre.  

 

Hvordan erhververen på bedste vis sikrer sig effektiv vidensdeling imellem de to organisationer 

ex post afhænger dermed af, hvilken type viden der fokuseres på.  

 

2.2.2 Overførsel af eksplicit viden 

 

Farmaceutvirksomheden er interesseret i at få adgang til eksisterende patenter samtidig med at 

sikre retten til fremtidige patenter i forbindelse med biotekvirksomhedens udvikling af nye 

lægemidler. Dette inkluderer overførslen og behandlingen af sundhedsdata. Den er derfor 

interesseret i at være den retlige ejer af opfindelserne. Denne form for viden kan karakteriseres 

som eksplicit og er definérbar og konkret, samt kan tilgængeliggøres ved hjælp af verbal 

kommunikation samt skriftlig dokumentation (Ranft & Lord, 2002). Overførslen af denne 

eksplicitte viden reguleres i Patentloven1 og Lov om arbejdstageres opfindelser2.  

 

Det noteres, at afhandlingen afgrænser sig væk fra problemstillinger relateret til overførslen og 

behandlingen af sundhedsdata, idet dette ikke konkret relaterer sig til fastholdelsen af 

biotekvirksomhedens medarbejdere. Dette vil blive uddybet nedenfor.  

 
1 Bekendtgørelse af Patentloven, LBK nr. 90 af 29/01/2019 
2 Bekendtgørelse af Lov om Arbejdstageres Opfindelser LBK nr. 104 af 24/01/2012 
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2.2.2.1 Patentloven  

I Patentloven (PL) reguleres forskellige aspekter i forhold til patentering, herunder hvad der 

kan patenteres og hvordan dette opnås.  

 

Det fremgår af lovens § 1, at der kan opnås patent for lægemidler. Patentindehaveren opnår 

eneretten til at disponere over rettighederne herom, og denne kan dermed anvende den 

patenterede opfindelse erhvervsmæssigt uden konkurrence fra tredjemand. Herved forstås, at 

ikke andre end patenthaveren må benytte opfindelsen til at fremstille, udbyde eller bringe i 

omsætning, eller anvende et andet produkt, der er genstand for patentets formål. Det omfatter 

ligeledes, at tredjemand ikke må besidde et lignede produkt med samme formål som patentets 

formål jf. PL § 3.  

 

Patentets eksklusivitet må anses ud fra et økonomisk synpunkt at være godt beskyttet, da den, 

der vil udnytte patentet og som ikke er pantentindehaver, skal have en fornøden hjemmel hertil 

efter en indgået aftale med patentindehaveren. Dette vil typisk være i form af en 

patentlicensaftale (Tvarnø, Ølykke & Østergaard, 2013). Det centrale her er, at ingen uden 

forudgående aftale må producere, sælge eller licensere produktet, og herved ses der at være 

eneret på hele afsætningskæden af patentet, fra opfindelse til det endelige produkt til 

forbrugeren.  

 

Det bemærkes i den forbindelse at såfremt farmaceutvirksomheden søger blot at få adgang til 

enkelte patenter eller molekyler, og dermed overførslen af eksplicit viden, da kunne 

farmaceutvirksomheden nøjes med at indgå en licensaftale med biotekvirksomheden. 

Indgåelsen af en sådan aftale kan på mange måder minde om en outsourcing-aftale i den 

forstand, at farmaceutvirksomheden blot indgår i et kontraktuelt partnerskab med 

biotekvirksomheden om udviklingen af eksempelvis et særligt molekyle. I denne afhandling 

antages det dog, at farmaceutvirksomheden både ønsker adgang til den konkrete viden, som 

patenterne repræsenterer, men i særdeleshed den socialt indlejrede, tacit viden blandt 

medarbejderne. En licensaftale vil ikke sikre sidstnævnte, hvorfor der yderligere forhold 

omkring licensaftaler ikke vil blive diskuteret nærmere i afhandlingen.  
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Farmaceutvirksomheden kan dermed få adgang til eksplicit viden ved at opkøbe 

biotekvirksomheden, idet der, ligesom ved salg af patentet alene, sker overdragelse af patentet 

til eje. Farmaceutvirksomheden sikres herved de kommercielle fordele ved patentet. De 

potentielle, nye molekyler medtages i værdiansættelsen af biotekvirksomheden.  

 

2.2.2.2 Lov om arbejdstageres opfindelser   

For at sikre fremtidige patenter er det relevant for farmaceutvirksomheden at se på Lov om 

Arbejdstagers Opfindelser (AOL). Loven finder anvendelse på ethvert ansættelsesforhold, 

uagtet om det er privat eller offentligt jf. loven § 1, stk. 2.3 Loven har dermed relevans for de 

arbejdstagere, der er er ansat i en farmaceutvirksomhed, som kan udtage patent i Danmark 

(Tvarnø, Ølykke & Østergaard, 2013), hvorfor loven først finder anvendelse efter selve 

virksomhedsoverdragelsen, når medarbejderne i biotekvirksomheden er blevet arbejdstagere.  

 

Arbejdstagerbegrebet er ikke generelt defineret i dansk ret, da det har en vis variation i forhold 

til hvilket retsområde, der er tale om. Dog er det karakteriseret ved, at en lønmodtager ikke 

bærer nogen betalingsmæssig risiko for, at arbejdet mislykkes (Nielsen, 2016). Derfor vil 

enhver ansat fra biotekvirksomheden anses som lønmodtager i farmaceutvirksomheden efter 

opkøbet, uanset biotekvirksomhedens medarbejderes tidligere stillingsbetegnelse eller status.  

 

Udgangspunktet for AOL er, at arbejdstager har retten til de gjorte opfindelser jf. lovens § 3. 

Dette bliver dog kraftigt modificeret i lovens § 5, 1. pkt., hvorefter arbejdsgiveren opnår retten 

til at kræve opfindelsen overdraget, hvis opfindelsen er nået igennem arbejdstagerens tjeneste 

og falder inden for virksomhedens arbejdsområde, jf. AOL § 5, 1. pkt. Virksomhedens 

arbejdsområde må i dette tilfælde forstås som virksomhedens forretningsområde, og fortolkes 

i lyset af, at opfindelsen er indenfor det produktmarked, hvorpå den farmaceutiske virksomhed 

opererer. Opfindelser udviklet af medarbejderne i biotekvirksomheden må således siges at 

falde inden under denne kategori, hvorfor det antages, at farmaceutvirksomheden vil have 

retten til de opfindelser, som medarbejderne gør qua deres stilling.   

 

 
3 Undtagelsesvis finder AOL ikke anvendelse for arbejdstagere, der er omfattet af Forskerpatentloven jf. AOL 
§1, stk. 2.   
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At arbejdsgiver opnår retten til at få overdraget opfindelsen, som arbejdstager har opfundet, 

indebærer, at arbejdsgiveren erhverver ejendomsretten til patentet og derved også retten til at 

indgive en patentansøgning og vil dermed i sidste ende blive indskrevet som patenthaveren, 

hvis molekylet bliver godkendt. Arbejdsgiveren kan derved suverænt bestemme, hvorledes 

opfindelsen skal anvendes eller ikke anvendes (Bryde Andersen, 1995). Arbejdstageren vil dog 

være registreret som opfinder i patentregisteret, hvis opfindelsen bliver patenteret.   

 

Efter en succesfuld virksomhedsoverdragelse vil farmaceutvirksomheden derfor have retten til 

de fremtidige opfindelser, som medarbejderne udvikler. Den farmaceutiske virksomhed opnår 

herved de afledte økonomiske fordele af opfindelsen (Tvarnø, Ølykke & Østergaard, 2013). 

Det slås hermed fast, at virksomheden kan sikre sig eksplicit viden ved at opkøb 

biotekvirksomheden.  

 

2.2.3 Overførsel af tacit viden   

 

Den anden form for viden, som erhververe håber at tilegne sig ved opkøb – og som er 

omdrejningspunktet for denne afhandling – er ofte kompleks, tacit, baseret på subjektive og 

akkumulerede erfaringer og er samtidig indlejret i forholdet og kommunikationen imellem flere 

forskellige individer i målvirksomheden (Graebner et al., 2010). Vi taler her om den viden og 

den know-how, som er indlejret hos medarbejderne. Den er således vanskelig at overføre på 

organisatorisk plan, da den er svær at artikulere og kodificere, samtidig med at den er 

internaliseret hos de enkelte individer og dermed svær at udskille (Ranft & Lord, 2002).  

 

Værdien af tacit viden er svær at observere og måle; erhververen kan ikke være sikker på, hvad 

der bliver overført i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse; og prospekterne for 

potentiel synergi er svære at vurdere (Coff, 1999). Erhvervelsesprocessen af en virksomhed er 

ikke nok i sig selv – der skal foretages visse tiltag for at sikre, at der opstår effektiv vidensdeling 

ex post.  
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2.2.3.1 Medarbejdere og teams 

Mange undersøgelser viser, at tacit viden er internaliseret hos individer, men viden anses i 

højere grad for at være indlejret i de sociale og komplekse forhold imellem de pågældende 

individer. Ranft & Lord finder i en empirisk undersøgelse af virksomheder i videnstunge 

industrier frem til, at viden oftest er indlejret i sociale forhold inden for organisationen, såsom 

mellem individer eller mellem teams, og i mange virksomheder bliver viden anset i langt højere 

grad som værende integreret i de sociale konstruktioner i virksomheden end i selve individerne 

(Ranft & Lord, 2002). Det argumenteres derfor, at viden i høj grad er indlejret i nøgleteams.  

 

I biotekvirksomheden kunne dette eksempelvis komme til udtryk ved, at der blandt 

medlemmerne i teamene er et stærkt samarbejde og nogle implicitte, usagte processer, som 

skaber en helt særlig dynamik. Dette skyldes de forskelligartede, men komplementære 

kapabiliteter, som medarbejderne indbyrdes besidder. Det er denne dynamik og akkumuleret 

viden, som giver teamet værdi, og som dermed er særlig væsentlig for erhververen at fastholde 

efter virksomhedsoverdragelsen.  

 

Dette synspunkt begrundes også i det ressourcebaserede virksomhedsperspektiv, hvor den 

erfaringsbaserede viden ikke anses at være indeholdt i enkeltindivider, men er i stedet indeholdt 

i det som James Coleman beskriver som ”social kapital” – der er således tales om en form for 

immateriel kapital, der er fremkommet gennem et langsigtet teamsamarbejde, og som typisk 

består af erfaringsbaserede koordinationsnormer (Knudsen, 1997, s. 328). Penrose skriver også 

i forbindelse med virksomheders vækst at ”when men have become used to working in a 

particular group of men, they become individually and as a group more valuable to the firm in 

that the services they can render are enhanced by their knowledge of their fellowworkers, of 

the methods of the firm, and of the best way of doing things in the particular set of 

circumstances in which they are working” (Penrose, 1959).  

 

Dette bevidner yderligere, at der er meget værdi i selve forholdene imellem de forskellige 

individer, og at deres viden ikke kan tilegnes uden at fastholde det team, som tilsammen skaber 

fælles viden og værdi. Det er derfor helt centralt for erhververen at fastholde 
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biotekvirksomhedens nøgleteams for på bedste måde at sikre tilstrækkelig vidensdeling 

imellem parterne.  

 

Idet det slås fast, at tacit viden er indlejret hos individerne og i de sociale konstruktioner i 

virksomhederne, lægges det til grund i denne afhandling, at tacit viden ikke kan adskilles fra 

medarbejderne. Det forudsættes derfor, at såfremt en erhverver håber at tilegne sig denne viden, 

da skal han foretage et opkøb, og hans væsentligste opgave vil være at fastholde medarbejderne 

og nøgleteams i målvirksomheden.  

 

2.2.3.2 Strategisk fit på det interpersonelle plan  

Det blev beskrevet tidligere i kapitlet, at erhververen skal sikre, at der foreligger et strategisk 

fit imellem de to parter for at opnå de bedste forudsætninger for skabelsen af merværdi. Det 

blev også tidligere nævnt, at en biotekvirksomhed eksempelvis kan være interesseret i et opkøb, 

såfremt ledelsen ikke trives med de ledelsesmæssige opgaver, hvis virksomheden mangler 

regulatorisk kløgtighed, eller hvis virksomheden mangler ressourcer.  

 

Idet der tages udgangspunkt i et virksomhedsopkøb, er det centralt at bemærke, at hvor der 

foreligger et strategisk fit imellem organisationerne, da er det særligt relevant at undersøge, 

hvordan denne incitamentsforenelighed også kan forenes også på det interpersonelle plan.  

 

Selvom ejerne af biotekvirksomheden er interesserede i en succesfuld 

virksomhedsoverdragelse, er det ikke en selvfølge, at biotekvirksomhedens medarbejdere vil 

ønske at fortsætte i den nye organisation. Dette skyldes, at alle medarbejdere er selvstændige 

individer med forskellige incitamenter - nogle forskere har måske taget et konkret valg om at 

arbejde i en nytænkende biotekvirksomhed fremfor big pharma. Det er derfor nødvendigt for 

erhververen at overføre det strategiske fit på det interpersonelle plan for at sikre 

incitamentsforenelighed.  
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2.3 Juridiske og kontraktuelle overvejelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen 

 

Som nævnt ovenfor, kan erhververen sikre sig tilegnelsen af biotekvirksomhedens viden ved 

at foretage en virksomhedsoverdragelse. En virksomhedsoverdragelse forstås som en 

transaktion, hvorved en virksomhed (målvirksomheden) overføres fra en ejer (overdrager) til 

en anden ejer (erhverver) (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). Det er afgørende, at 

overdragelsen medfører en ændring af kontrollen af målvirksomheden, således at transaktionen 

enten resulterer i, at der opnås enekontrol over målvirksomheden, eller hvor en transaktion 

medfører, at der udøves fælles kontrol over målvirksomheden (Egeholm Hansen & Lundgren, 

2019).  

 

2.3.1 Substansoverdragelser 

 

Ved virksomhedsoverdragelser sondres der mellem aktieoverdragelser og 

substansoverdragelser. Ved substansoverdragelser overdrages samtlige af virksomhedens 

aktiver og i nogle tilfælde passiver, således at erhverver ikke kommer til at være udsat for 

forpligtelser og risisci forbundet med den tidligere drift (med undtagelse af 

lønmodtagerforpligtelser – dette uddybes nærmere nedenfor) (Egeholm Hansen & Lundgren, 

2019). Erhververen overtager dermed kun de aftalte aktiver og passiver. I forhold til viden 

inkluderer dette både patenter og medarbejdere. Derudover giver denne overdragelsesmetode 

erhverven fuld rådighed over de specialiserede færdigheder, som biotekvirksomheden 

besidder, hvorfor den vil være mest hensigtsmæssig at tage udgangspunkt i jf. afhandlingens 

problemformulering. 

 

Dette begrundes yderligere med, at såfremt der havde været tale om en aktieoverdragelse, da 

ville farmaceutvirksomheden indtræde som ejer af biotekvirksomheden imens 

biotekvirksomheden stadigvæk bestod som juridisk enhed. Der ville således opstå “change of 

control” for den samlede biotekvirksomhed og ikke “access to knowlede” på samme vis. 

Desuden ville erhververen ikke få adgang til medarbejdernes viden i samme omfang.  
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Virksomhedsoverdragelsesloven (VOL)4 finder anvendelse ved substansoverdragelser jf. 

lovens § 1. Loven har til formål at beskytte lønmodtagerens rettigheder ved en overdragelse, 

idet erhververen indtræder i retlige forpligtelser overfor de ansatte på overdragelsestidspunktet, 

heriblandt lønforhold jf. VOL § 2. Det kan derved udledes, at medarbejdere som udgangspunkt 

ikke kan nægte fortsættelse af ansættelsen hos den nye erhverver, da køber indtræder i alle 

rettigheder og forpligtelser overfor medarbejderen og overdragerens forpligtelser herefter 

frigøres. Det bemærkes dog, at det fortsat ligger medarbejderene frit at opsige deres stilling på 

almindelig vis. 

 

De to centrale kriterier for lovens anvendelse er, at der er sket et arbejdsgiverskifte, og at den 

økonomiske enhed har bevaret sin identitet efter overdragelsen (Søsted, 2016). Ved 

vurderingen af, om virksomhedens identitet er bevaret efter overdragelsen, er det centralt at se 

på om elementer som medarbejdere, driftsmidler og andre aktiver er overført (Søsted, 2016). 

Det afhænger dermed i høj grad af hvilken økonomisk aktivitet virksomheden udøver. Idet der 

i denne afhandling er tale om en biotekvirksomhed, som primært hviler på arbejdskraft, bliver 

det afgørende, om en væsentlig del af medarbejderne er overdraget (Søsted, 2016).  

 

Derudover skal medarbejderne i rimelig tid inden overdragelsen orienteres om overdragelsens 

juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne og eventuelle foranstaltninger for 

lønmodtagerne jf. Virksomhedsoverdragelsesloven §§ 5-6. 

 

2.3.2 Købeloven 

 

Det diskuteres i den retsvidenskabelige litteratur, hvorvidt en virksomhedsoverdragelse kan 

karakteriseres som et køb i medfør af Købeloven5. Bestemmelserne i Købeloven er 

deklaratoriske, og finder dermed kun anvendelse for så vidt ikke andet er udtrykkeligt aftalt 

eller må anses for indeholdt i aftalen jf. Købelovens § 1, stk. 1, med undtagelse af de 

beskyttelsespræceptive bestemmelser i forhold til forbrugerkøb. Købeloven anvendes dog i vid 

udstrækning idet loven anses som en kodifikation af obligationsrettens almindelige 

 
4 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse LBK nr. 710 af 20/08/2002 
5 Bekendtgørelse af lov om køb LBK nr. 140 af 17/02/2014 
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grundsætninger, hvorfor den ofte finder analogt anvendelse uden for dens egentlige område 

(Bryde Andersen & Lookofsky, 2015).  

 

På den ene side må det anføres, at Købeloven finder anvendelse på alle køb undtagen køb af 

fast ejendom og køb af aktier jf. lovens §§ 1a og 19. Det forudsættes, at Købelovens § 19 

dækker over køb af kapitalandele, samt at § 1a normalt inkluderer købet af driftsmidler, 

rettigheder og forpligtelser i køberetlig forstand (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). 

Desuden kan en virksomhedsoverdragelse anses som en specieskøb, da sælger kun kan opfylde 

forpligtelsen ved at levere netop den aftalte genstand. Disse forhold taler for, at et 

virksomhedsopkøb ville være dækket af bestemmelserne i Købeloven. Såfremt dette lægges til 

grund, skal virksomhedsoverdragelser anskues om et handelskøb jf. Købelovens § 4a, da 

transaktionen er en aftale om køb indgået mellem handlende (Lookofsky & Ulfbeck, 2015). 

 

Idet Købeloven blev konciperet i 1906, stilles der spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne egner 

sig til at regulere de komplekse virksomhedsoverdragelser, som der i dag finder sted. 

Derudover vil der højst sandsynligt være enkelte aktiver, som i forbindelse med 

virksomhedoverdragelsen ikke falder inden for Købelovens anvendelsesområde, eksempelvis 

fast ejendom. Hertil bemærkes, at Østre Landsret i 2010 fandt frem til, at Købenloven ikke 

kunne finde direkte eller analog anvendelse på tjenesteydelser eller aftaler, som i overvejende 

grad kan karateriseres af tjenesteydelser jf. U.2010.332Ø. Det kan dermed noteres, at der ved 

anvendelsen af Købeloven yderligere skal tages konkret stilling til enkelte retsområder.  

 

Udstrækningen og kompleksitetsniveauet af nutidens virksomhedsoverdragelser gør, at 

Købeloven bør tilsidesættes og at parterne i stedet bør anvende deres aftalefrihed til at udforme 

aftalen, således at den utilstrækkelige købelov og de usikkerhed og uhensigtsmæssigheder der 

er udledt heraf undgås.  
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2.3.3 Kontraktuelle overvejelser ved virksomhedsoverdragelsesaftalen 

 

Vidensdelingen og skabelsen af merværdi som beskrevet ovenfor skal sikres ved at nedskrive 

nogle konkrete punkter i virksomhedsoverdragelsesaftalen efter principperne om strategisk 

kontrahering. Strategisk kontrahering karakteriseres ved ”the aim of generating relational rent 

through the use of both proactive and reactive provisions that, based on resource 

complementarity and strategic fit between the contract parties, protect knowledge exchange 

and relationship-specific investments from opportunistic behaviour” (Petersen & Østergaard, 

2018).  

 

Anvendelsen af strategisk kontrahering begrundes i ideen om, at kontrakter og forhandlinger 

skal tjene en langsigtet strategi om at opnå en fælles konkurrencefordel for kontraktparterne og 

derved anvendes kontraheringen som et grundlag for det fremtidige samarbejde. 

 

De elementer, som skal indgå i virksomhedsoverdragelsesaftalen for at opnå denne 

vidensdeling vil blive analyseret i kapitel 3, 4 og 5, hvorefter selve kontraktkonciperingen samt 

hvilke principper, som erhververen bør tage hensyn til i denne sammenhæng, gennemgås 

opsamlende i kapitel 6.  

 

 

2.4 Delkonklusion  

 

Farmaceutvirksomheden opkøber biotekvirksomheden for at sikre sig adgang og akkumulation 

af både eksplicit og tacit viden. Overdragelsen bør ske efter substansmodellen for at sikre fuld 

rådighed over de specialiserede færdigheder.  

 

Det forudsættes, at erhververen vil få fuld adgang til biotekvirksomhedens eksplicitte viden 

ved opkøbet, samt at han herved danner rammerne for tacit vidensdeling. Sidstnævnte skal dog 

sikres ved fastholdelse af medarbejderne og nøgleteams.  
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Det noteres, at såfremt førstnævnte udelukkende var interesseret i eksplicit viden, ville det være 

tilstrækkeligt at oprette en licensaftale eller købe rettighederne til det givne patent.  

 

Idet tacit, erfaringsbaseret viden er indlejret hos medarbejderne og i de sociale relationer 

imellem dem, er erhververens primære mål at fastholde medarbejderne efter 

virksomhedsoverdragelsen. De næste kapitler i afhandlingen vil dermed beskæftige sig med 

sidstnævnte.  

 

For at sikre overskuelighed, vil begrebet ”viden” i resten af afhandlingen henvise til denne tacit 

viden, som er indlejret hos medarbejderne og i de sociale konstruktioner iblandt 

medarbejderne.  
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Kapitel 3 – Den modificerede Coleman båd  

 

3.1 Coleman’s Boat Model  

 

James Coleman udviklede i 1986 et diagram kaldet the Coleman Boat Model som en 

systematisk måde at anskue forholdet imellem makro- og mikroniveauer i socialteori på 

(Ylikoski, 2016). Modellen benyttes i følgende afhandling som et kognitivt redskab til at 

anskue, hvordan virksomhedsoverdragelsen på organisationsniveau vil skabe ændringer og 

effekter blandt nøgleteams.  

 

Colemans oprindelige model blev udviklet for bedre at forstå sammenhængen imellem mikro- 

og makroniveauer i den sociale teori, nærmere bestemt hvordan ændringer på makroniveau 

påvirker mikroniveauet, samt hvordan makroniveauet faktisk består af flere hændelser og 

aktiviteter på mikroniveau (Frank, 1992). Den oprindelige model ses nedenfor. 

 

 

Figur 1 Coleman Boat (Coleman, 1986) 

 

Modellen er dynamisk og er blevet anvendt af samtlige forfattere på forskellige måder. Nogle 

kritikere anskuer modellen som en repræsentation af Colemans teoretiske ideer – den er således 

anset af nogen som et udtryk for implikationerne af metodologisk individualisme og rational 
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choice teorien. Ifølge Ylikoski er dette synspunkt dog for snævert, og han anser i stedet 

modellen som et produktivt, kognitivt redskab som er uafhængig af Colemans andre ideer i 

sociologisk teori. Han argumenterer for, at modellen kan anvendes af andre, som ikke er 

metodologiske individualister eller tilhængere af rational choice teorien (Ylikoski, 2016). Vi 

begrunder derfor vores modificering af modellen i Ylikoskis argument.  

 

Nikolai J. Foss tilføjer i nedenstående diagram noder og pile for at skabe en general model af 

socialteoretiske forklaringer (Foss, 2015). Foss’ model inkluderes i afhandlingen, idet denne 

version af bådmodellen bedre repræsenterer modellens brede anvendelighed.  

 

 

Figur 2 (Foss, 2015) 

 

Fælles for alle forfattere er, at modellen igangsætter nye tankegange omkring et socialt 

fænomen og sammenhængen imellem makro og mikro. På makroniveau observeres et makro 

”fact” (første node i kæden) og et socialt udfald (sidste node i kæden), hvor forfatteren er 

interesseret i at undersøge, om der eksisterer et kausalt forhold imellem dem. Dette analyseres 

på mikroniveau, hvor ændringerne for individerne registreres, og effekterne herefter 

analyseres. Slutligt ses, om effekterne på mikroplan har en korrelation for det sociale udfald på 

makroplan.  
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3.2 Modificerede model   

 

På samme måde vil vi benytte modellen i denne afhandling til at forklare et makrofænomen 

med forskellige hændelser på mikroniveau, nærmere bestemt hvordan fusionen på 

organisationsplan vil skabe ændringer og effekter på teamplan. Coleman Boat anvendes 

dermed som et overordnet redskab til at analysere medarbejdernes adfærd. På den måde opnår 

erhververen et systematisk overblik over, hvilke hensyn der bør tages i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelsen, således at de ønskede effekter opnås, og at der dermed sker 

fastholdelse af medarbejderne.   

 

Vores modificerede model ses nedenfor. Den repræsenterer de nye organisation ex post og de 

oprindelige nøgleteams i biotekvirksomheden.  

 

 

Figure 3 Egen modificering, inspireret af Foss (2015)  
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3.2.1 Macro-niveauet  

 

I Colemans model henviser node A og node D til makro social facts i sociologiske scenarier. 

A forestiller ekstraindividuelle sociale faktorer, der karakteriseres som sociale fænomener som 

kan påvirke individer. D er makro sociale facts der søges forklaret. Colemans definition af 

makro er vidtgående, og kan dække alt fra sociale interaktioner imellem to mennesker, til 

organisationer, og til hele nationer (Ylikoski, 2016).  

 

Den modificerede model søger på samme måde at undersøge makro forhold, denne gang på 

organisationsplan. Node A forestiller selve fusionen af virksomhederne. Node D forestiller på 

den anden side selve virksomhedsoverdragelsens succes, det vil sige at den oprindelige stab er 

bibeholdt.  

 

Coleman havde ikke i sin egen model fokus på pilene imellem noderne, og i nogle af hans 

diagrammer var de endda ikke til stede (Frank, 1992). Dette understreger, at de ikke gør en 

systemisk forskel for modellen. Pilene fortolkes forskelligt af flere forfattere, men der findes 

grundlæggende to modeller; den hollandske model ser pilene som en logisk deduktionsmetode, 

hvorimod den svenske model ser pilene som et udtryk for et kausalt forhold imellem noderne 

(Ylikoski, 2016). Vi tager i afhandlingen udgangspunkt i den svenske model.  

 

Pil 4 viser således det kausale forhold imellem node A og node D. I denne afhandling 

symboliserer pilen det kausale forhold imellem rammerne for virksomhedsoverdragelsen ved 

node A og successen af virksomhedsoverdragelsen ved node D, nærmere bestemt om den 

pågældende fusion har en direkte eller indirekte positiv virkning på successen af 

virksomhedsoverdragelsen. Dette vil blandt andet afhænge af, hvordan erhververen vælger at 

strukturere virksomhedsoverdragelsesaftalen.  

 

3.2.1.1 Pil 1  

Pil 1 repræsenterer det kausale forhold imellem node A og node B, dermed hvordan fusionen 

vil skabe ændringer for nøgleteams i organisationen.  
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3.2.2 Mikroniveauet  

 

På mikroniveauet undersøges det, hvordan en ændring i organisationen på macro-niveauet 

påvirker ændringer i teamets adfærd på micro-niveau. Node B henviser i Colemans model til 

agenternes forhold og karakteristika. I de fleste af Colemans eksempler repræsenterer B-facts 

værdier, muligheder og interesser, men dette kan udvides til også at omfatte overbevisninger, 

mål, præferencer, motivationer, følelser, vaner, rutiner, identiteter (både sociale og 

psykologiske) m.fl., idet alle disse elementer spiller samme rolle i sociologiske forklaringer 

(Ylikoski, 2016). De er alle teoretiske koncepter der benyttes til at forklare menneskers adfærd. 

B-facts er væsentlige for at forstå adfærdsændringer i node C og til at koble A-facts på dette.   

 

Ved node B i den modificerede model registreres de forskelle i nøgleteamenes forhold, som 

kan observeres efter fusionen. Node C repræsenterer adfærdsmæssige ændringer. Afhængig af 

kontekst kan disse være konkrete valg og beslutninger, opførsler eller handlinger.  

 

I vores model argumenterer vi, at der foreligger en vis indbyrdes afhængighed imellem 

henholdsvis node B og C. Den indbyrdes afhængighed demonstreres af pil 2 og 5.  

 

3.2.2.1 Pil 3  

Slutligt viser pil 3 det kausale forhold imellem effekterne i node C og dermed det sociale 

resultat i node D.  

 

 

3.3 Anvendelsen af bådmodellen i afhandlingen  

 

Erhververens primære mål er i følgende afhandling at fastholde medarbejderne efter 

virksomhedsoverdragelsen. En succesfuld virksomhedsoverdragelse betegnes herefter som en 

overdragelse, hvor erhververen har fastholdt nøgleteamene.  
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Formålet med anvendelsen af bådmodellen er at skabe det fornødne overblik over, hvilke 

hensyn som erhververen skal tage i den forbindelse. Modellen anvendes bagudrettet ved at 

analysere, hvilke adfærdsmæssige effekter i node C som ændringerne i node B forårsager som 

følge af virksomhedsoverdragelsens rammer i node A. Erhververen kan derfor anvende 

modellen til at konstruere virksomhedsoverdragelsen således at der skabes størst mulig 

incitamentsforenelighed.  

 

Det noteres, at bådmodellen repræsenterer den nye organisation ex post, hvor forholdet 

imellem parterne har karakter af arbejdsgiver-arbejdstager, hvorfor modellen anvendes til at 

forudse ændringer som følge af virksomhedsoverdragelsen. Den illustrerer dermed ikke 

adfærdsmæssige ændringer forud for fusionen, da der stadig var tale om to selvstændige parter. 

 

Modellen anvendes i kapitel 4 ved analysen af de organisatoriske ændringer, samt i kapitel 5 

ved konstruktionen af finansielle instrumenter.  
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Kapitel 4 – Juridiske, organisatoriske og økonomiske 

fastholdelsesmekanismer af medarbejderne   

 

Det er blevet fastslået, at erhververen skal fastholde medarbejderne for at sikre effektiv 

vidensoverførsel. Formålet med indeværende kapitel er at slå fast, hvilke elementer som 

erhververen bør tage hensyn til i den forbindelse. Disse hensyn opdeles i juridiske, 

organisatoriske og økonomiske hensyn.  

 

Det bemærkes, at forholdet imellem farmaceutvirksomheden og biotekvirksomheden 

karakteriseres af et erhverver-overdragerforhold ex ante, hvorefter det ændres til et 

arbejdsgiver-arbejdstagerforhold ex post. Der foretages dermed ligeledes en opdeling af 

hensynene alt efter hvilket retsforhold, som parterne befinder sig i ex ante og ex post.  

 

Den ændrede retsstilling imellem parterne illustreres i følgende figur:  

 

 

Figure 4 - Forhold imellem parterne (egen tilvirkning) 
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4.1 Lovpligtige hensyn   

 

Erhververen skal indledningsvis overveje, hvilke ansættelsesretlige foranstaltninger, som han 

skal overholde i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. På den måde finder han ud af, 

hvilke regler, som skal overholdes, og dermed hvad der kan lade sig gøre i forbindelse med 

fastholdelsen af medarbejdere.  

 

4.1.1 Virksomhedsoverdragelsesloven 

 

Som nævnt tidligere i opgaven, indtræder erhververen af virksomheden i alle overdragerens 

forpligtelser, navnlig overfor medarbejderne, idet der gælder et princip om universalsuccession 

jf. VOL § 2. Medarbejderne i biotekvirksomheden kan dermed ikke stilles værre efter 

overdragelsen fra et kompensationsmæssigt perspektiv, hvorfor erhververen eksempelvis ikke 

kan nedsætte deres grundløn eller ændre fundmentalt på deres arbejdsforhold.  

 

Det er væsentligt at virksomheden bevarer sin økonomiske identitet, da en 

virksomhedsoverdragelse i visse tilfælde kan give medarbejdere mulighed for at hæve 

ansættelsesforholdet på grund af bristede forudsætninger jf. U.1983.685/2H. 

Domsreferat – U.1983.685/2H 

Sagen omhandlede en mindre tandlægeklinik bestående af 3 tandlæger og tre funktionærvilkår 
ansatte klinikassistenter. Indehaveren af klinikken afgik ved døden, hvorefter klinikken blev 
overdraget til indehaverens svigerinde, og de to øvrige tandlæger blev derefter opsagt.  

 

De tre klinikassistenter nægtede at fortsætte under de nye ejere, idet de følte en stærk, 
personlig tilknytning til indehaveren. De mente derfor, at overdragelsen ville medføre så store 
ændringer, at grundlaget for deres ansættelse blev ændret markant.  

 

Det fandtes ikke godtgjort, at overdragelsen af klinikken ville medføre så væsentlige ændringer 
af arbejdsvilkårene, at klinikassistenterne kunne kræve erstatning i medfør af VOL § 3, stk. 2 – 
dog fandtes det, at deres arbejdsforhold efter arten og størrelsen af virksomheden blev ændret 
således, at de med rette kunne anse forudsætningerne for deres forbliven i stillingen for 
bristet.  
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Det følger således af dommen, at arbejdstageren kan påberåbe sig en ændring i arbejdsgivers 

identitet som en bristet forudsætning for ansættelsesforholdet. Dette berettiger arbejdstageren 

til at blive betragtet som afskediget, jf. VOL § 3, stk. 2. Erhververen skal tage hensyn til dette, 

idet det i dommen fastslås at VOL § 2, stk. 1 ikke indebærer, at lønmodtageren har pligt til at 

fortsætte sit ansættelsesforhold hos erhververen, hvorfor denne frit kan opsige sin stilling. 

Denne beslutning beror på en fundamental rettighed til selv at vælge arbejdsgiver.  

 

I indeværende afhandling opkøbes en biotekvirksomhed af en større farmaceutisk virksomhed, 

hvilket potentielt kan give anledning til lignende problemstillinger. Erhververen skal derfor 

være særligt opmærksom på bevarelsen af virksomhedens identitet. Dette uddybes yderligere 

nedenfor i afsnit 3.3.  

 

4.1.2 Funktionærloven  

 

Ved virksomhedsoverdragelser kommer erhververen ikke udenom at skulle tage 

Funktionærloven6 i betragtning. Funktionærloven indeholder en række rettigheder for den 

enkelte funktionær, som ikke ved aftale kan fraviges til skade for funktionæren, eksempelvis i 

forhold til bestemmelser om opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse ved 

usaglig opsigelse (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). Heriblandt er det relevant at nævne 

Funktionærlovens § 17a, som indeholder retten til en forholdsmæssig andel af en variabel løn, 

når funktionæren fratræder sin stilling. Herved er medarbejderen sikret den forholdsmæssige 

andel af den variable løn, som den pågældende ville have modtaget for den bonusperiode hvori 

medarbejderen har været i ansættelsesforholdet.  

 

Generelt regulerer Funktionærloven mindsterettigheder for lønmodtageren med det formål at 

beskytte den svage part. Omdrejningspunktet for afhandlingen er at fastholde lønmodtagerne, 

hvorfor denne tager udgangspunkt i, hvorledes der kan gives disse flere og bedre rettigheder 

end det, der falder indenfor Funktionærlovens anvendelsesområde. Loven er derfor ikke 

relevant at diskutere i afhandlingen.  

 
6 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer LBK nr. 1002 af 24/08/2017	 
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4.1.3 Andre arbejdsretlige forhold  

 

I forlængelse af ovenstående følger det af Ansættelsesbevisloven7, at arbejdsgiver har pligt til 

at underrette arbejdstager om alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet. Denne 

oplysningspligt indbefatter, at arbejdsgiveren skriftligt senest en måned efter ansættelsens 

begyndelse skal oplyse om en række standardoplysninger såsom beskrivelse af arbejdet, 

angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling eller jobkategori jf. Ansættelsesbevisloven § 2, 

stk. 2, nr. 1-10.  

  

I samme stil påhviler det erhververen (qua sin status som arbejdsgiver) at høre og underrette 

lønmodtagerne om spørgsmål af væsentlig betydning for deres ansættelsesforhold efter Lov 

om information og høring8. Dette er væsentligt for erhververen at tage i betragtning både inden 

og efter virksomhedsoverdragelsen.   

 

Erhververen skal ligeledes være opmærksom på i hvilket omfang han bliver overenskomstpart 

i kollektive overenskomster gældende for biotekvirksomhedens ansatte. Det er her kun et 

spørgsmål om, hvorvidt erhverver bliver forpligtet som overenskomstpart overfor et 

fagforbund, da erhverver altid er forpligtet i relation til medarbejderens personlige rettigheder 

ligegyldigt om det følger af en overenskomst eller anden aftale (Nielsen, 2016). Hvis 

erhververen beslutter ikke at indtræde i biotekvirksomhedens overenskomst, skal han give 

besked herom senest 5 uger inden for ikke at ende i en situation hvor der gælder dobbelt 

overenskomster (Nielsen, 2016). 

 

Dette er forhold som erhververen skal tage i betragtning ved og umiddelbart efter en  

virksomhedsoverdragelse. De arbejdsretlige forhold vil dog ikke blive behandlet yderligere i 

afhandlingen, da forholdene er direkte reguleret i lovgivningen og at disse ikke giver anledning 

til yderligere fortolkning. 

 

 
7 Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK 
nr. 240 af 17/03/2010 
8 Bekendtgørelse af lov om information og høring af lønmodtagere LBK nr. 303 af 02/05/2005  



 46 

4.2 Loyalitetsforpligtelsen  

 

Det er interessant at undersøge erhververens loyalitetspligt over for medarbejderne, idet den 

indledningsvis skal betragtes i erhverver-overdragerrelationen imellem parterne, og herefter i 

arbejdsgiver-arbejdstagerrelationen.  

 

Loyalitetsgrundsætningen er en obligationsretlig grundsætning, som påfører parterne en pligt 

til at optræde loyalt over for hinanden. Denne loyalitetsgrundsætning gælder som en del af 

baggrundsretten og bør betragtes som en præceptiv retsgrundsætning, der altid gælder i 

kontraktforhold hvor parternes forpligtelser ikke kan anses for udtømt ved aftalevilkårene 

(Bryde Andersen & Lookofsky, 2015). Loyalitetsgrundsætningen finder således anvendelse på 

tværs af alle kontrakttyper (Østergaard & Madsen, 2019).  

 

Loyalitetsgrundsætningens delforpligtelser kommer forskelligt til udtryk afhængig af 

kontrakttypen og hvornår i kontraktens livscyklus delforpligtelsen anskues. Netop derfor skal 

loyalitetsgrundsætningen anses som værende dynamisk og nedenstående vil give et indblik i 

de delforpligtelser, som parterne særligt skal tage hensyn til i de forskellige kontraktuelle faser.  

 

Generelt udstykker loyalitetsgrundsætningen et princip om, at parterne skal varetage hinandens 

interesser, uagtet at der foreligger et overordnet formål om at profitmaksimere (Østergaard & 

Madsen, 2019). En tilsidesættelse af loyalitetsforpligtelsen må anses som et retsbrud, der kan 

udløse misligholdelsesbeføjelser ligesom enhver anden kontraktretlig misligholdelse (Bryde 

Andersen & Lookofsky, 2015).  

 

4.2.1 Ex ante forpligtelser imellem erhververen og overdrageren  

 

En af de delforpligtelser, som erhververen i den prækontraktuelle fase skal overholde, er blandt 

andet den loyale oplysningspligt om videregivelse af relevante oplysninger, som udgør en 

underretningspligt til at informere medkontrahenten, hvis der opstår forhold, som påvirker 
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indgåelsen af den endelige overdragelsesaftale mellem erhververen og overdrageren 

(Østergaard & Madsen, 2019).   

 

Erhververen sikrer sig herved, at overdrageren fremstiller et retvisende billede af 

målvirksomheden, særligt de forhold som overdrageren vurderer er væsentlige for erhververen. 

Her er det centralt at få belyst forhold omkring nøglemedarbejderne, som kan have indflydelse 

på den endelige overdragelse.  

 

Overdragerens loyale oplysningspligt afskærer dog ikke erhververen undersøgelsespligt, som 

ligeledes er en delforpligtelse i loyalitetsgrundsætningen (Østergaard & Madsen, 2019). Hvis 

erhververen har forsømt sin undersøgelsespligt før overdragelsesaftalens indgåelse, eller 

undladt at undersøge konkrete forhold på opfordring af overdrageren, vil erhververen ikke 

kunne påberåbe sig mangler ved virksomhedsopkøbet, som erhververen kendte eller burde 

kende ved kontraktens indgåelsestidspunkt.  

 

Opsummerende anses underretningspligten som et udtryk for, at kontrahenterne har en 

forpligtelse til at underrette hinanden om væsentlige forhold, der kan påvirke hvorvidt 

kontrakten overhovedet indgås eller ej i den prækontraktuelle fase.  

 

4.2.2 Forpligtelser i kontraktens løbetid  

 

4.2.2.1 Samarbejdsforpligtelsen 

I kontraktens løbetid gælder der en samarbejdspligt mellem kontrahenterne, hvor der med 

udgangspunkt i overdragelsesaftalens karakteristika kan siges at være pligt til strategisk 

kontrahering (Østergaard & Madsen, 2019). Samarbejdsforpligtelsen udspringer fra dommen 

U.2007.1918 H omhandlende en eneforhandlerkontrakt, hvor Højesteret udtalte at ”(…) 

parterne [har] pligt til at optræde loyalt over for hinanden og loyalt at samarbejde om det 

fælles mål” (Østergaard & Madsen, 2019, s. 6), hvor det her kan udledes, at aftalen kun kunne 

opfyldes igennem samarbejde.  
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Samarbejdsforpligtelsen anses for at kunne finde anvendelse på en virksomhedsoverdragelse 

konciperet efter principperne omkring strategisk kontrahering, da aftalen i dette tilfælde indgås 

med fokus på samarbejde og vidensdeling.  

 

I udgivelsen ”Vækst og Værdiskabelse via Nye Former for Innovationssamarbejde og 

Partnerskabers” kapitel 7 (Tvarnø, Ølykke & Østergaard, 2013) opstilles en modelkontrakt for 

hvorledes et strategisk partnerskab mellem en farmaceutisk virksomhed på den ene side og 

offentlige institutioner på den anden side kan konciperes. I afhandlingen tages der 

udgangspunkt i private virksomheder, hvorfor udgivelsens modelkontrakt og modelklausuler 

ikke kan benyttes direkte – det argumenteres dog, at disse alligevel kan anvendes som 

inspirationskilde ved konciperingen af virksomhedsoverdragelsesaftalen.   

 

Det vil i overdragelsesaftalen være hensigtsmæssigt at indsætte en klausul som indeholder 

parternes forpligtelser i forhold til samarbejdet, hvoraf det fremgår, at parterne har som mål at 

overdragelsesprocessen gennemføres i tæt samarbejde baseret på engagement, åbenhed og 

tillid for at skabe fællesoptimering. Herved forpligter parterne sig til at optimere transaktionen, 

hvilket betyder, at de proaktivt skal modvirke til at fejl opstår, og såfremt fejl opstår, har de en 

pligt til at afhjælpe disse hurtigst muligt. Dette skaber større incitamentsforenelighed imellem 

parterne.  

 

Derudover bør overdragelsesaftalen anses som et redskab også efter at virksomhedsopkøbet er 

gennemført. Den er et symbol på et længerevarende commited samarbejde imellem begge 

parter (biotekvirksomheden er ikke blevet ”tvunget” ind i opkøbet) og overdragelsesaftalen 

anses dermed som et redskab til efterlevelsen af de fælleskabte fastlagte rammer for 

virksomhedsoverdragelsen, således at overdragelsesaftalen har karakter af et strategisk 

samarbejde, men hvor der stadig i sin juridiske forstand er tale om et konkret opkøb af 

biotekvirksomheden.   

 

Tillid mellem parterne er en af nøglefaktorerne for en succesfuld overdragelse fra begge parters 

synspunkter og hænger tæt sammen med samarbejdsaspektet. Det er væsentligt, at der er tillid 

til processen af overdragelsen af det humanspecifikke aktiv og tillid til, at der ikke 
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tilbageholdes oplysninger, som kunne have været med til at påvirke indgåelsen af aftalen. Det 

spiller en stor rolle ved skabelsen af fællesoptimering både under kontraktkonciperingen men 

i særdeleshed også efter.  

 

Det noteres, at forudsætningen for opkøbet er overførslen af medarbejdernes viden, hvorfor 

virksomhedsoverdragelsesaftalen med fordel kan indeholde en udspecificering af denne 

samarbejdsforpligtelse. Herved bør det nedfældes, at parterne har som mål at gennemføre en 

effektiv overdragelsesproces, der sikrer en efterlevelse af de fastsatte forskningsmæssige 

ydelser, herved overførelsen af de centrale nøglemedarbejdere. Det ligger implicit heri, at 

parterne derved ønsker at den aktivspecifikke investering ikke går tabt i forbindelse med 

integrationen af de to virksomheder. Erhververen skal derved vise overdrageren at han er 

committed til at fastholde forskerne i biotekvirksomheden.  

 

4.2.2.2 Omsorgspligten  

Omsorgspligten indebærer, at overdrageren efter kontraktens indgåelse frem til tidspunktet 

hvor selve overdragelsen finder anvendelse, har pligt til at drage omsorg om realydelsen. 

Omsorgspligten udspringer fra et køberetligt princip om fordringshavermora i KBL §§ 33-37 

og synes i praksis udelukkende at være knyttet til kontrakter, der omfatter fysiske goder 

(Østergaard & Madsen, 2019).  

 

Det er dermed interessant at belyse, om loyalitetsforpligtelsens omsorgspligt synes at kunne 

overføres til virksomhedsoverdragelsesaftaler og dermed hvorvidt omsorgspligten kan 

strækkes til at gælde imellem parterne i denne afhandling. Det fandtes tidligere, at Købeloven 

næppe finder anvendelse på virksomhedsoverdragelser, idet de er af en så kompleks natur, som 

Købelovens bestemmelser ikke rummer. Såfremt den alligevel fandt anvendelse, ville 

overdrageren hermed have en pligt til at drage omsorg om selve biotekvirksomheden – med 

andre ord kan det siges, at sælgeren skal tage vare på sig selv. Dette ville formentlig indebære, 

at sælgeren skal skabe incitamentsforenelighed, forsøge at fastholde medarbejderne mm., 

hvilket kan siges nærmere at være udtryk for samarbejdsforpligtelsen ex ante. Det findes derfor 

usandsynligt, at omsorgspligten bør tildeles stor værdi i indeværende afhandling imellem køber 

og sælger ex ante.    
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Det argumenteres dog, at baggrunden for virksomhedsopkøbet er tilegnelsen af eksplicit og 

tacit viden, hvorfor fastholdelsen af nøglemedarbejdere er nødvendig for en succesfuld 

virksomhedsoverdragelse. Såfremt disse opsagde deres stilling i perioden på til overdragelsen, 

argumenteres det, at prisen for virksomhedsopkøbet bør sænkes grundet tabet af den tacit 

viden, som erhververen håbede at tilegne sig ved opkøbet. Dette lægger dermed op til, at der 

bør tilfalde en omsorgspligt i forbindelse med medarbejderne. Dette vil dog først komme til 

udtryk ex post, og diskuteres i afsnit 3.2.3.2.  

 

4.2.3 Ex post forpligtelser imellem arbejdsgiver og arbejdstager  

 

Efter virksomhedsoverdragelsen har fundet sted finder VOL anvendelse jf. Lovens § 1. Hermed 

er det også tale om at, den tidligere overdrager og erhverver nu har skiftet retstilling til at være 

henholdsvis arbejdstager, som var den tidligere erhverver, og arbejdsgiver er nu den tidligere 

overdrager. VOL indeholder ikke noget princip om loyalitet men i stedet om privatretlig 

universalsuccession, men det er i dette forhold interessant at undersøge, hvorvidt der alligevel 

findes en mere vidtgående pligt.  

 

Det argumenteres, at loyalitetsgrundsætningen fungerer som en del af baggrundsretten, eller 

kontraktens naturalia negotii, hvorefter der stilles retlige principper til rådighed for løsningen 

af arbejdsretlige konflikter, hvorfor det må antages, at loyalitet i ansættelsesforholdet har visse 

træk til fælles med obligationsrettens loyalitetspligt (Videbæk Munkholm, 2015). Den 

generelle loyalitetspligt medfører, at parterne har pligt til at udvise hensyn over for modpartens 

interesser. Denne pligt gælder uanset om parterne selv har aftalt det i lighed med 

loyalitetsprincippet mellem erhververen og overdrageren.  

 

4.2.3.1 Samarbejdsforpligtelsen 

I et arbejdstager-arbejdsgiverperspektiv kommer samarbejde til udtryk igennem blandt andet 

kommunikation mellem disse. Ifølge den almindelige underordnelsespligt, skal arbejdstageren 

ikke blot følge anvisninger men er også forpligtet i øvrigt til at undlade at forstyrre eller 

underminere ledelsen og deres beslutninger i det hierarki der er opstillet (Videbæk Munkholm, 

2015). Det noteres dog, at problemstillingen omkring ledelsesretten sjældent vil opstå for højt 
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specialiserede vidensmedarbejdere, idet det lægges til grund, at sidstnævnte oftest er selvledet. 

Det er således mindre relevant for erhververen at tage hensyn til. Yderligere diskussioner 

omkring autonomi følger i afsnit 3.3.2. 

 

4.2.3.2 Omsorgspligten  

Det hersker ikke tvivl om, at omsorgspligten strækker sig til at drage omsorg for 

arbejdsgiverens aktiver i lighed med omsorgspligten inden for kontraktretten. Det fastslås 

yderligere, at pligten til at drage omsorg for ansatte rækker videre end i den almindelige 

kontraktret, hvorfor ”Omsorgspligten derfor principielt [kan] forudses at skulle strækkes langt 

for en ansat.” (Videbæk Munkholm, 2015, s. 297). Derudover findes det i litteraturen, at 

arbejdsgiveren i ”Tilfælde af upassende adfærd overfor arbejdstageren og manglende omsorg 

for arbejdstagerens fysiske sikkerhed eller personlige grænser ville kunne udgøre en sådan 

væsentlig misligholdelse.” (Videbæk Munkholm, 2015, s. 231).  

 

Det er anerkendt både i praksis og i lovbestemmelser9 at en af arbejdsgiverens grundlæggende 

pligter er at sikre trygge arbejdsforhold for medarbejderen (Videbæk Munkholm, 2015). Det 

følger i den forbindelse af Arbejdsmiljølovens10 § 1, at der skal være et sikkert og sundt fysisk 

og psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne i virksomheden. Loven udtrykker en udvidet 

loyalitetspligt over for arbejdstageren, idet arbejdsgiveren er ansvarlig for medarbejdernes 

både fysiske og psykiske forhold, hvorfor ”Arbejdsgiverens loyalitetspligt derfor [vil] 

orientere sig i retning af at udvise hensyn overfor lønmodtagerens interesser” (Videbæk 

Munkholm, 2015, s. 351). 

 

Det bemærkes, at fysisk og psykisk sundhed sidestilles i Arbejdsmiljøloven, men det fremgår 

ikke af lovgivningen, hvordan den psykiske sundhed skal håndhæves. Ifølge forskeren Marlene 

Buch Andersen er lovgivningen dermed ikke fyldestgørende, idet det er svært at føre tilsyn og 

bevise overtrædelser (Nygaard, 2019). Erhververen skal dermed være opmærksom på, hvordan 

denne kan sørge for at sikre den psykiske sundhed for sine nye medarbejdere, idet det ikke 

fremgår direkte af lovteksten. I virksomhedsovedragelser kan der eksempelvis opstå 

 
9 Som suppleres af en standard for arbejdsgivers adfærd overfor lønmodtageren på uskrevet grundlag.  
10 Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø LBK nr. 375 af 31/03/2020 
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jobusikkerhed, integrationsproblemer og generel uvished blandt medarbejderne, hvilket 

potentielt kan lede til et usundt psykisk arbejdsmiljø. Disse problemstillinger kan afhjælpes 

ved forskellige tiltag, som omtales nærmere nedenfor.  

 

 

4.3 Integrationsproblemer og kulturelle faktorer  

 

4.3.1 Integrationsproblemer som hindring til fastholdelse af medarbejdere  

 

Efter virksomhedsoverdragelsesaftalens indgåelse er de to virksomheder stadig langt fra en 

samlet enhed med hensyn til organisationen, kulturen og driften. Ranft og Lords artikler lægger 

vægt på både hvor værdifulde og skrøbelige samt hvor vanskelige vidensbaserede ressourcer 

er at håndtere, og Schweizer understreger at “the know-how/knowledge transfer in M&A deals 

between pharmaceutical and biotech companies needs to be analyzed and realized very 

carefully, because it is especially complex and difficult under the transitional organizational 

conditions created by acquisitions (Schweizer, 2005 s. 1062). I brancher som biotek, som er 

kendetegnet ved innovation, kompleksitet og afhængighed af højt specialiserede færdigheder, 

tillades der muligvis ikke en komplet sammensmeltning af de to forhenværende virksomheder.  

 

Historisk set er nogle af de mest banebrydende teknologier udsprunget fra nystartede 

biotekvirksomheder (Tvarnø, Ølykke & Østergaard, 2013), hvorfor en biotekvirksomhed 

generelt karakteriseres ved at være innovativ og nytænkende. Biotekvirksomheder har ”created 

their own entrepreneurial, creative, and risk-taking culture and are organized flexibly in 

overlapping, interdisciplinary project teams with low levels of hierarchy, open communication, 

and informal organizational structures, thus creating dynamic, lean and effective 

organizations fostering innovation” (Schweizer, 2005, s. 1054), hvilket skaber et stærkt 

fundament for innovativ research. I modsætning hertil er større farmaceutiske virksomheder 

netop karakteriseret ved deres mere formelle og hierarkiske strukturer, samt deres 

længerevarende beslutningsprocesser og større risikoaversion (Schweizer, 2005).   
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De to forretningsformer er meget forskelligartede, hvilket potentielt kan skabe 

integrationsproblemer imellem de to organisationer. Her er det især risikoen for at miste 

nøglemedarbejdere, som er væsentlig, netop fordi det er vanskeligt, dyrt og tidskrævende at 

opbygge den viden igen (grundet høj humanaktivspecificitet). Under 

virksomhedsoverdragelsen kan medarbejdere i den erhvervede virksomhed være usikre på 

deres fremtidige roller i den nye organisation, hvilket kan ødelægge deres jobtilfredshed, 

engagement og motivation. Virksomhedens mest værdifulde aktiv kan forlade organisationen 

efter sammensmeltningen ved frit at opsige deres stilling, og i hvor høj grad dette sker vil være 

med til at bedømme succesen af virksomhedsoverdragelsen som helhed. Integrationsproblemer 

kan dermed potentielt skabe ændringer på teamniveau i node B, som vil forårsage 

medarbejdernes opsigelse i node C, hvorfor der ikke vil ske en succesfuld 

virksomhedsoverdragelse.  

 

Derudover kan det være en udfordring, at medarbejderne fra de to organisationer muligvis ikke 

samarbejder på et produktivt niveau grundet forskellige normer, værdier og handlinger. Disse 

elementer reflekterer indgroede organisationskulturer og kan dermed være svære at ændre 

(Ranft & Lord, 2002). Dette kan eksempelvis skyldes, at de to virksomheders ”mål” hidtil har 

afveget meget fra hinanden, idet det stereotypt kan siges, at biotekvirksomhedernes mål i høj 

grad er forbundet med forskning og udvikling, hvor farmaceutvirksomhedens mål er 

ekspansion og profitmaksimering.  

 

Det vil ikke i afhandlingen blive uddybet, hvilke konkrete integrationsproblemer, som 

potentielt kunne opstå i forbindelse med virksomhedsopkøbet, da dette falder uden for 

afhandlingens omdrejningspunkt. I stedet fastlås det blot, at integrationsproblemer er særdeles 

væsentlige at afhjælpe, hvis erhververen ønsker at fastholde medarbejderne fra 

biotekvirksomheden. Forslag til, hvordan erhververen skal afhjælpe disse problemer, 

gennemgås nedenfor.  
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4.3.2 Autonomi  

 

Det kan skade biotekvirksomhedens forretning hvis farmaceutvirksomheden forsøger at ændre 

på førstnævntes interne processer og politikker i forbindelse med integrationen af de to 

virksomheder, idet organisationen besidder nogle helt særlige egenskaber. Forsøges der at 

ændre på biotekvirksomhedens interne processer, er det spørgsmålet, om det vil ændre på dens 

momentum og skade dens innovative tankegang, hvilket er det, som gjorde virksomheden 

særligt attraktiv i første omgang. Årsagen til, at den netop har et stærkt fundament for innovativ 

forskning er, at den ikke har lige så hierarkiske strukturer som den større farmaceutvirksomhed. 

Erhververen bør således overveje, hvordan han kan sørge for at bevare de rammer, som tillader 

biotekvirksomhedens innovative tilgang til forskning og udvikling.  

 

Litteraturen understøtter, at når der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis primære årsag 

er at tilegne sig viden, er tildelingen af autonomi et særdeles væsentligt parameter. Ved 

autonomi forstås den selvstyre og selvbestemmelse, som den erhvervede virksomhed får tildelt. 

Dette betyder f.eks. at virksomheden, efter at være blevet erhvervet af det nye moderselskab, 

forbliver en separat virksomhed, hvorved virksomheden blandt andet kan bevare sit tidligere 

navn, sin struktur og sine processer.  

 

Der sondres imellem to former for autonomi; strategisk autonomi og symbolsk autonomi (Ranft 

& Lord, 2002). Strategisk autonomi skal forstås som den strategiske overvejelse fra 

erhververens side ved at tildele den overtagede virksomhed autonomi, eksempelvis med det 

formål at have en in-house innovationsafdeling. Erhververen kan på denne måde vælge at 

tildele biotekvirksomheden autonomi fra et strategisk perspektiv, og dermed bevare deres 

innovative egenskaber. Symbolsk autonomi omhandler navn og andre synlige foranstaltninger, 

og erhververen kan tildele symbolsk autonomi ved eksempelvis at lade biotekvirksomheden 

bevare sit navn, således at de fra et symbolsk perspektiv forbliver en separat enhed.  

 

I et interview foretaget af Ranft & Lord udtaler en CEO for en farmaceutisk virksomhed, der 

netop har opkøbt en biotekvirksomhed: ”Well, they had all the knowledge. You know what I 

mean? When you look at it, you always give knowledge all the autonomy it wants because you 
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don't want to lose that person or put them under any stress or whatever. You kind of want to 

keep them as happy as you possibly can” (Ranft & Lord, 2002, s. 429). Det understreges her, 

at der ved en fuld integration kan skabes en masse stress og usikkerhed omkring den nye 

tilværelse i den nye organisation.  

 

Ved at tildele biotekvirksomheden autonomi garderer erhververen sig dermed imod potentielle 

integrationsproblemer, både på det organisatoriske plan samt på det interpersonelle plan. 

Dynamikken i biotekvirksomhedens teams bevares på bedste vis, hvorfor der sker minimale 

ændringer i node B, og medarbejderne slipper for at håndtere stressen og usikkerheden 

forbundet med de potentielle integrationsproblemer, som måtte opstå. Risikoen for større 

adfærdsmæssige ændringer i node C, eksempelvis opsigelse, minimeres derfor.  

 

Det konkluderes, at afvejningen imellem integration og autonomi er særdeles væsentlig for 

erhververen at balancere, såfremt han ønsker at fastholde medarbejderne. Forsøges det at skabe 

for meget integration, da risikerer erhververen, at biotekvirksomhedens innovative egenskaber 

dæmpes – men tillades der for stor autonomi, kan det gå ud over produktiviteten imellem de to 

virksomheder.  

 

4.3.3 Status  

 

Enkeltpersoners følelse af status og værdi i forhold til deres sociale omgivelser er væsentlige 

for deres motivation og engagement (Ranft & Lord, 2000). I forbindelse med 

virksomhedsoverdragelser kan der, som nævnt ovenfor, opstå integrationsproblemer, hvilket 

kan resultere i, at medarbejdernes fremtidige roller i den nye organisation ændres (fra 

medarbejderens perspektiv). Biotekvirksomhedens medarbejdere skal nu indgå i en større 

organisation med en del flere medarbejdere, hvorfor deres jobtitler kan risikere at blive justeret. 

Såfremt deres jobtitel eksempelvis ændres til en anden (node B), som medarbejderen selv 

opfatter som en lavere rank end den, han besad i biotekvirksomheden, da kan dette skabe 

demotivation og forårsage, at medarbejderen føler sig underordnet og undervalued i den nye 

organisation (node C).  
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Erhververen bør dermed tage hensyn til, hvilken status, som nøglemedarbejderne har i deres 

nuværende konstellation, og dermed forsøge at bevare denne status i den nye konstellation. 

Dette skal han tage hensyn til ud fra den enkelte nøglemedarbejders perspektiv.  

 

Denne problemstilling forudsættes at være særligt væsentlig i forskningsmiljøer, hvor der 

udvikles og kreeres nye produkter. En forsker kan i den mindre biotekvirksomhed have status 

som ”head researcher”, hvor han efter sammensmeltningen efterfølgende blot bliver én af 

mange forskere. Som head researcher havde medarbejderen muligvis mere ansvar og agerede 

eksempelvis også som projektleder, hvor denne status kan risikere at reduceres betragteligt 

efter sammensmeltningen.  

 

Hertil bemærkes det, at medarbejderne i biotekvirksomheden netop af denne årsag kan have 

truffet et aktivt valg om ikke at ville arbejde i en større farmaceutvirksomhed, eller at de ønsker 

at arbejde i en organisation med friere tøjler og hvor der er fuld fokus på forskning- og 

udviklingsdelen. Opkøbet kan dermed potentielt skabe yderligere motivationsproblemer på det 

interpersonelle plan, hvilket kan blive en årsag til medarbejderes opsigelse. Erhververen bør 

dermed ligeledes overveje, hvordan han imødekommer denne udfordring på det interpersonelle 

plan.  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt denne problemstilling muligvis i højere grad er relevant for 

forskere ved offentlige institutioner. Forskere ved universiteter udgiver samtlige publikationer, 

hvorfor jobtitler og status kan spille en endnu større rolle end for de forskere i den private 

sektor. Det kan dog lægges til grund, at selvom dette muligvis er tilfældet, da retfærdiggør dette 

ikke en nedprioritering af status for forskerne i den private sektor. Selvom disse ikke udgiver 

publikationer, handler det også om medarbejderens personlige opfattelse af sin egen indsats og 

sit værd i organisationen.  

 

Sammenfattende fastslås det, at erhververen bør tage hensyn til medarbejdernes status i 

forbindelse med virksomhedsoverdragelsen og bruge det som et instrument til at fastholde 

medarbejderne. Eksempelvis kunne erhververen give medarbejderne en højere ”rank” i deres 
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øjne. Herved viser erhververen, at nøglemedarbejderens værdifulde viden og færdigheder er 

taget i betragtning, og dette er med til at motivere medarbejderen til at blive i virksomheden.  

 

Der findes en kobling imellem tildelingen af autonomi, idet erhververen ved at gøre dette kan 

sørge for, at medarbejderne bevarer den samme status som de havde inden opkøbet. Såfremt 

biotekvirksomheden eksempelvis får lov til at bestå ved at lade den beholde sit navn, der kan 

medarbejderne bevare deres jobtitler.  

 

4.3.4 Commitment  

 

Det er altafgørende at demonstrere over for biotekvirksomheden og dennes medarbejdere, at 

de er engagerede og interesserede i lige netop deres virksomhed og færdigheder. Som anført af 

en erhverver i et interview foretaget af Ranft & Lord, “This idea that you need high-level 

support is true. There has to be visible gestures. You need to do things that are clear to the 

whole corporation that it's important to make the acquisition work.” (Ranft & Lord, 2002, s. 

436).   

 

Erhververen bør med andre ord udvise en høj grad af commitment til biotekvirksomheden. 

Dette relaterer sig i høj grad til Petersen & Østergaards perspektiv omkring, hvem der danner 

den bedste samarbejdspartner: “Strategic contracting is about mutual commitment to 

dedicated, long-term collaboration” (Petersen & Østergaard, 2018, s. 270). 

 

Commitment kan både udforme sig som formelle og håndgribelige samt som mere symbolske 

handlinger. Erhververen kan eksempelvis udvise commitment ved at generere positiv 

medieomtale om målvirksomheden og dens rolle i det nyligt fusionerede selskab; ved hyppige 

besøg af den erhvervede virksomheds kontorer og faciliteter; støtte og motivere 

nøglemedarbejdere til at besøge modervirksomhedens kontorer; samt forpligtelser til at 

investere i den erhvervede organisations faciliteter, eksempelvis støtte, udvikling og 

personalegoder samt træningsfaciliteter (Ranft & Lord, 2002).  
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Erhververen kan desuden udvise commitment i forbindelse med finansielle instrumenter. Dette 

forklares uddybende i afsnit 4.4.   

 

Desto mere commitment som bliver udvist, desto mere sandsynligt vil det være, at 

medarbejderne udvikler tillid og en positiv relation til erhververen, hvilket i sidste ende 

medfører en bedre kommunikation (node C). Dette instrument understøtter derfor nytten ved 

at anvende ikke-finansielle instrumenter til fastholdelse af nøglemedarbejderne. 

 

4.3.5 Delkonklusion  

Det må fastlås, at ovenstående ikke-finansielle, organisatoriske instrumenter er væsentlige for 

en virksomhedsoverdragelses succes, idet de er essentielle for medarbejdernes personlige 

forhold til overdragelsen. Derfor konkluderes det, at de ikke-finansielle som minimum bør 

være til stedet som en forudsætning for en succesfuld virksomhedsoverdragelse ved at sikre 

fastholdelsen af medarbejdere, således at autonomi og status bevares i målvirksomheden samt 

at der udvises commitment fra erhververens side.  

 

Derudover er det fastslået at parterne er forpligtet igennem en masse delforpligtelser at vise 

loyalt adfærd og samarbejde om virksomhedsoverdragelsesprocessen. Men også efter 

overdragelsesaftalen i den nye retsstilling gælder der en general loyalitetsforpligtelse.  

 

 

4.4 Finansielle instrumenter  

 

Ved finansielle instrumenter forstås aflønningsformer og -modeller. Finansielle instrumenter 

giver en indikation af, hvilken værdi organisationen tillægger en medarbejder – de er med til, 

både på kort og lang sigt, at signalere nøglemedarbejderens værdi i overgangsperioden samt at 

de har en stor rolle i organisationen fremover (Ranft & Lord, 2000).  
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4.4.1 Godtgørelse efter AOL  

 

Arbejdstagere kan i medfør af AOL § 8 modtage en godtgørelse, såfremt de gør en opfindelse 

som de ikke uden for deres normale stilling med rimelighed kan forudsættes at skulle præstere.  

 

Det lægges til grund at forskerne i biotekvirksomheden ikke vil få ret til godtgørelse i medfør 

af AOL § 8, jf. AOL § 5, idet forskning og udvikling af nye lægemidler må siges at falde under 

forskernes stillingsbeskrivelse, og dermed dækket af deres nuværende aflønningsform. Den 

”godtgørelse” for opfindelsen, som arbejdstageren bør modtage for den nye opfindelse, skal 

dermed anses som indlejret i forskernes grundløn.  

 

Det bemærkes, at såfremt en eksempelvis administrativ medarbejder udviklede et produkt, som 

der opnås patent på, da vil denne være berettiget til en godtgørelse, idet det falder uden for 

dennes normale arbejdsområde. Hvorvidt medarbejdere er berettigede til en sådan godtgørelse 

beror på en konkret vurdering.  

 

4.4.2 Økonomisk kompensation  

 

Det er almindeligt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, at ejerne og direktionen eller 

en større gruppe af nøglemedarbejdere får udbetalt en form for økonomisk kompensation fx i 

form af en earn-out (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). Erhververen er dog interesseret i at 

fastholde medarbejdere på tværs af virksomhedens hierarki, hvorfor han bør overveje at give 

økonomisk kompensation til de øvrige medarbejdere for at sikre større 

incitamentsforenelighed.  

 

Erhververen bør udbetale en sådan kompensation i tilfælde af opkøb af biotekvirksomheden, 

idet de økonomiske fordele forbundet hermed, som er knyttet til nøglemedarbejderens fortsatte 

beskæftigelse inden for den nyligt fusionerede organisation, sandsynligvis vil øge udsigterne 

til, at disse ansatte vil forblive i organisationen efter overtagelsen.  
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Hvilken form for økonomisk kompensation, som erhververen bør tilbyde, og dermed hvilket 

finansielle instrument, som han bør tage i brug, kan diskuteres. Det lægges til grund, at 

medarbejdernes grundløn som udgangspunkt ikke kan ændres efter virksomhedsoverdragelsen, 

idet erhververen indtræder i målvirksomhedens forpligtelser over for deres medarbejdere jf. 

VOL § 2. Man vil derfor ikke uden videre kunne gøre medarbejdernes grundløn teamafhængig, 

hvis erhververen ønskede det. Det noteres dog, at erhververen kan forhøje medarbejdernes 

grundløn som led i fastholdelsen af nøglemedarbejdere og nøgleteams.  

 

Der sættes dog spørgsmålstegn ved, hvor effektiv blot en forhøjelse af grundlønnen vil være i 

fastholdelsen af medarbejdere. Dette skyldes, at nøglemedarbejdere i biotekvirksomheder er 

særligt eftertragtede, hvorfor de formentlig vil kunne opsige deres stilling i virksomheden efter 

overdragelsen og finde et nyt job med en højere grundløn.  

 

Erhververen bør tilbyde medarbejderne i biotekvirksomheden en ekstra betaling, udover deres 

nuværende grundløn. Denne kunne potentielt refereres til som en ”godtgørelse”, med reference 

til AOL, for at udvise en anerkendelse om, at det netop er de pågældende medarbejdere som 

arbejder på denne forskning og udvikling.  

 

Ved at tilbyde medarbejderne en godtgørelse udviser erhververen, at de er villige til at betale 

medarbejderne noget ekstraordinært, som forskere ellers i medfør af AOL ikke har ret til qua 

deres stillingsbeskrivelse som forskere – og ved at tilbyde hele teamet en godtgørelse (og 

dermed ikke kun forskerne) udviser erhververen ligeledes, hvilken værdi nøgleteams har.  

 

Hvordan det finansielle instrument bør konstrueres, således at det motiverer medarbejderne i 

biotekvirksomheden til at forblive i organisationen, afhænger af mange forskellige både 

økonomiske og psykologiske faktorer. Dette vil gennemgås dybdegående i kapitel 5.  
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4.5 Delkonklusion  

 

Erhververven bør foretage både juridiske, organisatoriske og økonomiske overvejelser, når 

denne skal skabe incitamentsforenelighed på det interpersonelle plan for at fastholde 

medarbejderne.  

 

Erhververen skal indledningsvis overholde arbejdsretlige foranstaltninger, som sikrer 

medarbejdernes mindsterettigheder i forbindelse med overdragelsen. Desuden bør erhververen 

tage hensyn til virksomhedens identitet for at forebygge bristede forudsætninger hos 

medarbejderne. Ved overholdelsen af sin loyalitetspligt over for overdrageren skal erhververen 

særligt tage hensyn til samarbejdsforpligtelsen og omsorgspligten, idet dette vil sikre størst 

muligt incitamentsforenelighed imellem parterne. Idet erhververen indtræder som 

medarbejdernes arbejdsgiver, findes det desuden, at omsorgspligten bliver særligt udvidet ex 

post.   

 

Erhververen skal forebygge potentielle interorganisatoriske problemstillinger ved at tildele 

biotekvirksomheden autonomi, sikre medarbejdernes status i den nye konstellation, samt 

udvise commitment. Sidstnævnte kan desuden anses som et udtryk for samarbejdspligten. 

 

Slutligt skal erhververen tildele medarbejderne en finansiel godtgørelse for at øge incitamentet 

til at forblive i organisationen efter overdragelsen.  
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Kapitel 5 – Konstruktion af godtgørelsen 

 

Ved konstruktionen af den godtgørelse, som medarbejderne skal modtage efter overdragelsen, 

er det fordelagtigt for erhververen at sætte sig i medarbejdernes sted, idet formålet netop er at 

stille dem således, at de har incitament til at forblive i teamet i den nye organisation.  

 

Formålet med følgende kapitel er dermed at finde frem til, hvordan godtgørelsen bør 

konstrueres ud fra teorier omkring, hvad der for medarbejderne vil skabe størst motivation og 

incitament til at forblive i teamet.  

 

Hvorvidt godtgørelsen bør udbetales som en bonus eller aktieoption, hvorvidt den bør være 

teamafhængig, samt hvorvidt den bør være performance- eller adfærdsbaseret vil blive 

analyseret i dette kapitel ud fra principper i agentteorien og behavioural economics. På den 

måde søges det afklaret, hvilket finansielle instrument i node A i den modificerede Coleman 

model, der vil opnå en succesfuld virksomhedsoverdragelse i node D.   

 

 

5.1 Indledende forudsætninger 

 

Inden ovenstående parametre undersøges, foretages nogle indledende forudsætninger, som 

lægges til grund i den videre analyse.  

 

5.1.1 Teamdynamikker  

 

I strategiske alliancer foreligger der enten pooled, sekventiel eller reciprok indbyrdes 

afhængighed mellem samarbejdspartnerne, som vil være afgørende for disses 

koordineringsomkostninger (Thompson, 1967). Disse begreber og principper benyttes i 

afhandlingen analogt til at karakterisere dynamikken inden for teams i en organisation.  
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Ved pooled indbyrdes afhængighed antages det, at medlemmerne i teamet alle rapporterer til 

én central person, som herefter samler trådene. Sekventiel indbyrdes afhængighed foreligger i 

teams, hvor én persons arbejde er afhængig af den forriges arbejde osv. Slutligt indebærer 

reciprok indbyrdes afhængighed, at alle medlemmer af teamet er afhængige af hinanden på 

kryds og tværs, og der foreligger dermed komplementaritet af teammedlemmernes ressourcer. 

Reciprok indbyrdes afhængighed kræver løbende gensidig tilpasning fra parterne (Thompson, 

1967).  

 

Det lægges til grund i følgende fremstilling, at der foreligger reciprok indbyrdes afhængighed 

blandt medlemmerne i nøgleteams i medicinalindustrien. Dette implicerer, at såfremt ét 

vilkårligt medlem af teamet forlader organisationen, da vil værdien af teamet mindskes 

betragteligt i købers øjne. Dette skyldes, at køberen ser værdien af teamet som en samlet enhed, 

idet viden er socialt kompleks og indlejret i de forhold, som består imellem teammedlemmerne. 

 

Medarbejderne i det lokale team besidder forskelligartede men komplementære kapabiliteter. 

Dette skyldes, at teamet består af medarbejdere fra forskellige arbejdsområder – teamet består 

eksempelvis af en forsker, laborant og en business development repræsentant. Hvert medlem 

besidder dermed forskellig men komplementær viden, og hvert medlem bidrager dermed til 

udviklingen af nye lægemidler og skabelsen af ny viden.  

 

Dette illustreres i følgende udtalelse fra et interview af en farmaceutvirksomhed, hvori det 

understreges, hvordan teammedlemmernes forskelligartede kapabiliteter tilsammen skaber 

værdi: "They had three key guys that each had a contribution and knew how to work together. 

One guy understood the science part and he really invented [it].... One guy provided leadership 

for the organization. He knew the people and knew how to put the pieces together.... One guy 

has been really fantastic in bringing a measurement science mindset to biology. He is viewed 

as one of the world leaders in high performance screening." (Ranft & Lord, 2002, s. 427).  
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5.1.2 Godtgørelsens størrelse  

 

Det antages, at der ved en teamafhængig aflønningsform ikke ved belønningens udmåling ses 

på, hvor meget hvert enkelt individ har bidraget til teamet, men derimod på teamets samlede 

output, idet teamet er reciprok indbyrdes afhængige af hinanden. Dette indebærer derfor, at 

størrelsen på godtgørelsen som udgangspunkt bør være lige stor for hvert medlem i teamet, da 

alle individerne, som tilsammen udgør nøgleteamet, bidrager til dennes velfungerende 

dynamik. Størrelsen på godtgørelsen antages derfor at være ens for hvert medlem af teamet.  

 

 

5.2 Analysens rammer  

 

5.2.1 Synspunkt  

 

Hvorvidt medarbejderne bliver motiverede af de forskellige typer godtgørelser vil blive 

anskuet fra individets perspektiv, på trods af at der i afhandlingen fokuseres på nøgleteams. 

Dette udgangspunkt begrundes med, at alle sociale interaktioner og teamaktivitet trods alt 

fortsat må karakteriseres som interaktioner blandt individer (Hendrikse, 2003). Det vil være 

udfordrende at se på teamet som en enkelt enhed, idet et team består af flere individer med hver 

deres risikoprofiler, præferencer og incitamenter. Dette vil blive uddybet nedenfor. Det vil 

således blive analyseret, hvorvidt individerne i teamet vil anskue godtgørelsen efter sociale 

normer, gruppepres, og andre nye dynamikker.  

 

Hvilken aflønningsmodel medarbejderne vil have præference for afgøres i første omgang af 

medarbejdernes risikoprofiler. I den forbindelse karakteriseres teamets risikoprofil, idet 

fastholdelsen af teams er omdrejningspunktet i denne afhandling. Risikoprofilen vil 

indledningsvis give en idé om, hvorvidt erhververen bør konstruere en godtgørelse som en 

bonus eller som en aktieoption.  
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Derefter undersøges, hvorledes godtgørelsen bør være teamafhængig, samt om denne bør være 

performance- eller adfærdsbaseret. Disse elementer vil påvirke dynamikken i teamet (node B) 

og skabe forskellige adfærdsmønstre (node C), hvilket i sidste ende kan påvirke selve 

fastholdelsen af medarbejderne.  

 

5.2.2 Teoretiske overvejelser  

 

Det synes umiddelbart oplagt at anvende agentteorien som et udgangspunkt for diskussionerne 

omkring de strategiske aflønningsformer. Dette begrundes med, at teorien tager udgangspunkt 

i ”at der foreligger internalisering i form af et arbejdsgiver-arbejdstager forhold” samt at 

teorien ofte anvendes alternativt til at karakterisere den måde, hvorpå selskaber organiserer sig 

på (Østergaard, 2014, s. 10, n. 19). I agentteorien undersøges den kontraktsform, som er den 

bedste styringsform for relationen imellem en part, der uddelegerer arbejdsopgaver til en anden 

part (Bergen, Dutta & Walker, 1992).  

 

Det noteres, at denne afhandling adskiller sig fra den klassiske principal-agent problemstilling 

i den forstand, at agenten ikke skal acceptere at ville indgå en kontrakt, men at der i stedet er 

tale om et tillæg til dennes grundløn jf. AOL § 8 forudsætningsvis. Desuden antages det i 

agentteorien, at der opstår en målkonflikt mellem arbejdsgiver, som ønsker at 

gevinstmaksimere; og arbejdstager, som ønsker at nyttemaksimere, hvorfor denne handler ud 

fra self-interest modellen. Desuden er der imperfekt og asymmetrisk information, hvorfor der 

kan opstå problemstillinger relateret til adverse selection og moral hazard. Disse 

problemstillinger er ikke centrale for denne afhandling, som i stedet fokuserer på fastholdelsen 

af medarbejderne.  

 

Det lægges dog til grund, at den meste litteratur omkring agentteori omhandler eksplicitte, 

formelle kontrakter, men teorien kan også anvendes på ”any mutual agreement governing some 

aspect of subsequent behaviour” (Bergen, Dutta & Walker, 1992). Desuden anfører Bergen, 

Dutta og Walker, at teorien også finder anvendelse ved implicitte, sociale kontrakter (1992). 

Agentteorien benyttes derfor som en ramme for diskussionerne i dette kapitel.  
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Det lægges til grund at menneskers adfærd bliver påvirket af både interne, psykologiske 

faktorer samt sociale faktorer, hvorfor der stilles spørgsmålstegn ved PA-teoriens skarpe 

antagelse omkring komplet rationalitet og opportunisme. Følgende analyse vil derfor tage 

udgangspunkt i både agentteorien og behavioural economics, nærmere bestemt prospektteori, 

hvorefter individer afvejer og vurderer deres potentielle vindinger og tab på en asymmetrisk 

måde.  

 

5.2.2.1 Fairness betragtninger  

Når erhververen skal vurdere, hvilken effekt en given godtgørelse vil have på medarbejderne, 

er det relevant at overveje, hvilken adfærdsmodel som medarbejderne antages at handle ud fra. 

 

Der findes i organisationsteori grundlæggende tre forskellige adfærdsmodeller; den første 

adfærdsmodel kaldes self-interest model og beskriver individer, som handler ud fra deres egne 

interesser, men som er ærlige og ikke misrepræsenterer information for at opnå deres egne mål. 

Self-interest modellen er en grundlæggende antagelse i agentteorien. Den anden model 

omhandler opportunistisk adfærd, hvilket indebærer at individer er egennyttemaksimerende og 

er villige til at udnytte situationer (såsom ved ikke at fortælle hele sandheden) for at opnå det, 

de vil have. Slutligt indebærer den idealistiske adfærdsmodel, at individer tage beslutninger i 

hele organisationens interesse (Hendrikse, 2003).  

 

Under self-interest modellen antages det, at paretooptimalitet er den afgørende faktor for et 

givent udfalds efficiens. Såfremt erhververen tager udgangspunkt i self-interest modellen, da 

kunne han med fordel benytte spilteori til at opstille de forskellige udfald for de enkelte 

medarbejdere, alt afhængig af hvordan godtgørelsen skrue sammen.  

 

Fehr et al. argumenterer dog for, at self-interest modellen ikke er optimal ved udvælgelsen af 

den bedste incitamentsstruktur, idet der findes fair agenter (Fehr et al., 2004). De bevæger sig 

dermed væk fra self-interest modellen og tager hensyn til psykologiske faktorer, som er med 

til at påvirke agenters beslutningstagning.  
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I eksperimentet benytter Fehr et al. fairnessbetragtningen til blandt andet at vurdere, hvordan 

den vil have indflydelse på ikke-bindende, frivillige bonusbetalinger. Hvis en agent får tilbudt 

en generøs kontrakt, da appellerer principalen til agentens retfærdighedssans, og agenten vil 

være tilbøjelig til at gengælde ved at yde en høj indsats. Det argumenteres, at 

fairnessbetragtningen kan benyttes af principalen som en enforcement device (Fehr et al., 

2004). 

 

Når erhververen skal konstruere godtgørelsen, bør han tage udgangspunkt i 

fairnessbetragtningen og dermed forudsættes det, at medarbejderne i afhandlingen er fair. På 

denne måde forsøges det at skabe de rigtige incitamentsstrukturer ved at appellere til 

individernes retfærdighedssans. Det bemærkes, at fairnessbetragtningen i eksperimentet 

undersøges imellem principalen og agenten. Det er i denne forbindelse interessant at se, om 

fairnessbetragtningen kan have en indflydelse agenter imellem, nærmere bestemt om 

principalen kan appellere til agenternes fairness i forhold til hinanden. Dette undersøges i afsnit 

5.4.  

 

5.2.3 Aflønningstyper  

 

Erhververen kan tilbyde enten en bonus eller en aktieoption til medarbejderne efter 

virksomhedsoverdragelsen. De to muligheder beskrives nærmere nedenfor.  

 

5.3.1.1 Bonus  

En stay-put bonus på individplan indebærer, at medarbejderen får udbetalt en bonus på et 

senere aftalt tidspunkt. Dette sikrer fra arbejdsgiverens side, at medarbejderen er motiveret til 

at fortsætte i virksomheden (i hvert fald indtil bonussen er udbetalt) – deraf navnet ”stay-put”.  

 

Denne aflønningsform modificeres og gøres teamafhængig ved at udbetale en bonus til teamet, 

som fordeles ligeligt blandt medlemmerne, såfremt det oprindelige team eksempelvis fortsat 

består på udbetalingstidspunktet (adfærdsbetinget) eller hvis teamet har nået et konkret delmål 

(performancebetinget). Hvis et medlem af teamet vælger at opsige sin stilling inden betalingen 
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af bonussen finder sted, eller hvis teamet ikke når delmålet, da vil bonussens hovedstol 

formindskes betragteligt.  

 

Ved at gøre bonussen teamafhængig kan der opstå nogle nye motivationer og dynamikker 

blandt teamets medlemmer, eksempelvis i form af gruppepres. Et individ vil pludselig være 

skyld i, at sine teammedlemmer ikke får udbetalt deres fulde bonus, såfremt han forlader 

virksomheden.  

 

5.3.1.2 Aktieoption  

En aktiekøbsoption, som kan exercises på et senere fastlagt tidspunkt, skaber formentlig de 

samme incitamenter som en stay-put – forskellen består i, at det bliver muligt at købe et bestemt 

antal aktier til en fastlagt kurs, i stedet for at der bliver udbetalt et fastlagt beløb. Fordelen ved 

denne model er, at markedsprisen på exercisetidspunktet ikke kendes på forhånd, hvorfor der 

er mulighed for, at denne er højere end strikeprisen – der er her mulighed for at opnå en 

betydelig økonomisk gevinst. Der findes derfor en ekstra motivationsfaktor, idet 

medarbejderne selv i nogen grad kan have indflydelse på, hvorvidt aktiernes værdi stiger eller 

falder.  

 

Dette er dog også ulempen ved modellen, idet markedsprisen kan risikere at være tæt på eller 

lavere end strikeprisen på det pågældende tidspunkt, hvorfor det ikke vil være økonomisk 

fordelagtigt at exercise optionen. Der er dermed risiko for, at der ikke opnås en økonomisk 

gevinst.  

 

Modellen modificeres og gøres gruppeafhængig på samme måde som ovenfor; aktieoptionen 

kan kun exercises, såfremt det oprindelige team består på exercisetidspunktet 

(adfærdsbetinget), eller såfremt teamet når et vist delmål (performancebetinget). Hvis et 

medlem forlader teamet inden da, eller hvis teamet ikke når sit delmål, vil antallet af aktier i 

aktiekøbsoptionen formindskes betragteligt.   
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5.3 Risikobetragtninger 

 

Følgende afsnit har til formål at afdække, hvilken risikoprofil som medarbejderne besidder. 

Risikoprofilerne vil indledningsvis afgøre, hvorvidt medarbejderne foretrækker en bonus eller 

en aktieoption.  

 

5.3.1 Risikobegrebet  

 

I den retsvidenskabelige litteratur defineres risiko som den situation, hvor en part ikke kan rette 

krav mod en anden part i forbindelse med en tabsforvoldende hændelse (Østergaard & Madsen, 

2017). I forbindelse med kontraktkoncipering opstår spørgsmålet derfor, hvem der er nærmest 

til at bære risikoen for at et forhold består. Det siges at en part bærer risikoen, såfremt det er 

denne, som vil lide tabet og dermed bære omkostningerne i tilfælde af en tabsforvoldende 

hændelse (Østergaard & Madsen, 2017).  

 

Når der i økonomisk henseende tales om risiko, henvises der til en given situations økonomiske 

gevinst i forhold til det økonomiske tab. Begrebet kan derudover opdeles i tre enheder; 

risikoopfattelse, risikotolerance og risikohåndtering.  

 

Risikoopfattelse henviser til en beslutningstagers risikovurdering, når denne bliver præsenteret 

for en given situation. Risikotolerance henviser til denne beslutningstagers villighed til at 

acceptere en given risiko, og omtales også som beslutningstagerens risikoprofil. Der sondres 

mellem risikoaversion, hvor beslutningstageren foretrækker sikkerhed og søger derfor en vis 

form for garanti for en økonomisk gevinst; og risikovillighed, hvor beslutningstageren er villig 

til at løbe en vis risiko. Slutligt henviser risikohåndtering til forebyggelse og eliminering af 

risiko, eksempelvis ved risikofordeling i forbindelse med koncipering af en kontrakt.  

 

Risikobegrebet og risikobetragtninger anvendes oftest i indledende udformninger af 

kontrakter, og inkluderer blandt andet betragtninger omkring endogene kontra eksogene 

variabler, som kan påvirke medkontrahenternes risikofordeling. I denne afhandling anvendes 
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risikobetragtninger for at klarlægge medarbejdernes præferencer i forbindelse med 

godtgørelsestyper.  

 

5.3.2 Målbarhed – hvad bestemmer graden af risikovillighed?  

 

5.3.2.1 Teoretiske synspunkter 

Ifølge klassisk agentteori afhænger en agents risikotolerance alene af parternes respektive 

forretningsspredning – en principal antages at være risikoneutral grundet sin 

forretningsspredning, og agenten antages at være risikoavers grundet sin store afhængig af 

principalen (Bergen, Dutta & Walker, 1992). Anskues afhandlingens case ud fra denne 

betragtning, ville det dermed konkluderes, at farmaceutvirksomheden (qua sin fremtidige 

status som arbejdsgiver) er risikoneutral, og medarbejderne i biotekvirksomheden er 

risikoaverse. Der foreligger i agentteorien en antagelse om komplet rationalitet (Hendrikse, 

2003).  

 

I modsætning hertil antages det i prospektteori, at agenters risikovillighed også er afhængig af 

deres personlige økonomiske situation samt af andre personlige forhold. Dette begrundes med, 

at individer afvejer og vurderer deres potentielle vindinger og tab på en asymmetrisk måde, 

idet de anskuer disse relativt til et bestemt referencepunkt i stedet for i absolutte størrelser. 

Spørgsmålet opstår derfor, hvilken risikoprofil som henholdsvis medarbejderne og nøgleteams 

i målvirksomheden besidder, hvilket er en vanskelig øvelse, idet alle de enkelte medarbejderes 

baggrunde og dermed referencepunkter ikke kendes ex ante.  

 

5.3.2.2 Informationsasymmetri og commitment 

Der er dermed begrænset målbarhed, hvorfor det er svært for erhververen at vurdere, hvilken 

risikoprofil, som medarbejderne konkret besidder. Det argumenteres, at medarbejdernes 

nuværende aflønningsform fortæller noget om deres risikotolerance.  

 

Hvis medarbejdernes nuværende grundløn eksempelvis består af en lav fast løn hver måned 

samt en større årlig voluntary bonus, giver dette en indikation af, at medarbejderne er villige 
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til at løbe nogen risiko, idet de har takket ja til denne kontrakt. Erhververen kan dermed til en 

vis grad udlede, at medarbejderne er risikoneutrale. Omvendt, hvis medarbejdernes grundløn 

udelukkende består af en fast løn, som udbetales hver måned, giver dette en indikation af, at 

medarbejderne er risikoaverse.  

 

Det er dog ikke muligt entydigt at konkludere, hvilken risikoprofil som medarbejderne besidder 

udelukkende ud fra deres nuværende aflønningsform, idet denne ikke nødvendigvis afspejler 

medarbejdernes præference, men i stedet er en afspejling af biotekvirksomhedens økonomiske 

situation. Anvendelsen af denne metode bør derfor ske med forbehold. Hvor metoden ikke 

angiver medarbejdernes klare risikoprofil, demonstrerer den trods alt, hvad medarbejderne er 

villige til at acceptere.  

 

Der foreligger således problemer forbundet med informationsasymmetri, idet erhververen ikke 

kender til medarbejdernes baggrunde og dermed præferencer. Det noteres i forbindelse med 

vores case, at erhververen med fordel kunne løse dette informationsasymmetriproblem ved at 

udvise commitment, som anført tidligere i kapitel 4 ved eksempelvis at tage kontakt til 

medarbejderne i målvirksomheden ex ante med det formål at klarlægge, hvilken risikoprofil de 

besidder.  

 

Dette kunne gøres eksempelvis ved at nedsætte et udvalg, som tager kontakt til en repræsentant 

for medarbejderne i målvirksomheden, og som herefter præsenterer de forskellige 

aflønningsmuligheder og beder om medarbejdernes foretrukne model. På den måde skal 

medarbejderne selv fastslå, hvilken risikoprofil, de besidder.  

 

Denne udvisning af interesse og commitment fra erhververens side kan endda være med til at 

gøre medarbejdernes risikoopfattelse i forbindelse med selve virksomhedsoverdragelsen mere 

gunstig, da de på denne måde føler sig hørt og værdsat.  
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5.3.3 Teambaserede risikoprofiler  

 

Typisk udarbejdes risikoprofiler på individplan eller på virksomhedsplan. Idet afhandlingens 

omdrejningspunkt dog er nøgleteams, findes det interessant at finde teamets risikoprofil. 

Udfordringen består i at finde en samlet risikoprofil, idet et team netop består af forskellige 

individer med hver deres risikoprofil. 

 

Erhververen kunne forsøge at bedømme teamets risikoprofil ud fra den gennemsnitlige 

risikoprofil blandt teamets medlemmer. Erhververen kan på samme måde som ovenfor bede 

medarbejderne i målvirksomheden om selv at klarlægge, hvilken risikoprofil de besidder. Ved 

at observere alle de risikoprofiler som findes i teamet, kan erhververen derefter foretage en 

afvejning; såfremt over 50% af teamets individer er risikoaverse, da må teamet karakteriseres 

som værende risikoavers, og omvendt.  

 

Denne metode synes den mest åbenlyse, men den er ikke uden mangler; her ses bevidst bort 

fra de øvrige risikoprofiler i teamet, og erhververen risikerer dermed at tilbyde en 

aflønningsmodel som op til 49% af teamet ikke vil blive motiveret af. Idet formålet for 

erhververen netop er at fastholde hele teamet, idet tacit viden er indlejret i selve relationerne 

blandt medlemmerne i teamet, kan det diskuteres, om denne metode er fordelagtig.  

 

En anden mulighed kunne bestå i at se på teamets nuværende aflønningsform, og dermed 

udlede, hvilken risikoprofil de besidder, jf. ovenfor. Såfremt teamets nuværende aflønning er 

ens, eksempelvis at alle i teamet får udbetalt udelukkende en fast løn månedligt, da kan der 

argumenteres for at anvende metoden ovenfor, hvorfor det til en vis grad kan udledes, at teamet 

besidder en vis grad af risikoaversion.  

 

Det bemærkes dog, at det ikke er sandsynligt at alle medlemmer i teamet i forvejen aflønnes 

på en ensformig måde. Det antages nemlig i afhandlingen, at de nøgleteams i 

biotekvirksomheden, som er værdiskabende og som farmaceutvirksomheden ønsker at få fat i, 
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består af forskellige medarbejdere med forskelligartede funktioner. Et nøgleteam kunne bestå 

eksempelvis af to forskellige forskere med hver deres ekspertiseområde, en laborant og en 

kommunikationsmedarbejder. Det er ikke sandsynligt, at alle medlemmer af dette nøgleteam 

modtager samme løn.  

 

5.3.4 Valg af godtgørelsestype   

 

Der er generelt mindre risiko forbundet ved en bonus fremfor en aktieoption, idet 

medarbejderne ved en stay-put kender beløbet, som de får udbetalt ved udløsningen af 

godtgørelsen. I modsætning hertil er en aktieoption mere risikobetonet, idet markedsværdien 

af aktierne på exercisetidspunktet ikke kendes på forhånd. Hensynet til risikoprofilerne skal 

derfor benyttes af erhververen som et værktøj til at finde ud af, hvad der grundlæggende 

motiverer medarbejderne, for dermed at kunne skabe større incitamentsforenelighed.  

 

Det må dermed lægges til grund, at en erhverver grundlæggende bør tilbyde risikoaverse 

medarbejdere en bonus, og risikovillige medarbejdere bør tilbydes aktieoptioner. Ved at lade 

det være op til medarbejderne selv, hvilken risikoprofil de besidder, og dermed hvilken 

godtgørelsestype de foretrækker, udviser erhververen commitment og imødekommer 

medarbejdernes risikobetragtninger.   

 

Det lægges yderligere til grund, at erhververen dermed anerkender eksistensen af fair individer. 

Ved selv at lade medarbejderne vælge deres foretrukne godtgørelsestype, og dermed udvise 

goodwill og commitment, appellerer erhververen til medarbejdernes retfærdighedssans. 

Erhververen håber på reciprok adfærd fra medarbejdernes side.  
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5.4 Teamafhængighed  

 

Formålet med dette afsnit er at afgøre, hvorvidt det vil være fordelagtigt for erhververen at gøre 

godtgørelsen teamafhængig. Dette skal analyseres ud fra, hvorvidt teamafhængighed potentielt 

vil skabe større eller mindre incitament til at forblive i teamet. Dette analyseres ud fra 

økonomiske, sociologiske og psykologiske faktorer.  

 

Det fastslås indledningsvis, at såfremt medarbejdernes nuværende aflønningsform er 

teamafhængig, da bevidner dette, at teamet motiveres af teambaserede aflønningsformer. Det 

antoges tidligere i opgaven, at teamene netop er velfungerende og at dette til en vis grad er 

forudsætningen for opkøbet af virksomheden. Det kan dermed udledes, at en teamafhængig 

godtgørelse vil virke motiverende på teams, som i forvejen bliver aflønnet på et teambaseret 

plan, hvorfor erhververen med fordel kan gøre godtgørelsen teamafhængig.  

 

5.4.1 Risikobetragtninger  

 

Det er væsentligt for erhververen at overveje, hvorvidt godtgørelsen bør være teamafhængig. 

Dette skyldes, at teamafhængige aflønningsformer er behæftet med relativ større usikkerhed, 

idet den enkelte medarbejder kun har begrænset kontrol over de andre teammedlemmers 

adfærd, hvilket kan sammenlignes med effekterne fra eksogene faktorer.  

 

Teamafhængighed vil dermed ikke være motiverende for risikoaverse individer. Dette kan 

begrundes med, at risikoaverse individer hellere vil stole på deres egen præstation i forhold til 

godtgørelsens udbetaling end at skulle være afhængige af andre menneskers præstationer.  

 

Det argumenteres, at visse sociologiske og psykologiske faktorer i nogen grad kan modvirke 

effekterne forårsaget af disse risikobetragtninger. Hvorvidt teamafhængighed vil skabe 

incitament til at forblive i teamet vil således afhænge i nogen grad af risikoprofiler, men i højere 

grad af medarbejderens egen opfattelse af sin og andres præstationer. Dette uddybes i de næste 

afsnit.  
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5.4.2 Koordineringsomkostninger og free-riding  

 

Ud fra en økonomisk betragtning skal successen af teamafhængighed bedømmes ud fra et 

omkostnings- og produktivitetsperspektiv.  

 

Anskues problematikken om teamafhængighed ud fra det klassiske cost-benefit synspunkt i 

agentteorien, da anføres det, at performancebaserede teamafhængige aflønningsformer øger 

præstationsevnen når koordineringsfordelene opvejer omkostningerne af det lave 

indsatsniveau forbundet med free-riding. Det forudsættes dermed, at en virksomhed vil være 

tilbøjelig til at tilbyde teambaserede performanceafhængige aflønning i stedet for individuelt 

baseret aflønning i situationer, hvor der er meget koordination blandt medarbejderne, hvor free-

riding er mindre sandsynlig, og hvor overvågningsomkostningerne er lave (Larkin, Pierce & 

Gino, 2012).   

 

Begrebet ”koordination” i Larkin, Piece & Ginos teori henviser til koordineringsomkostninger 

i transaktionsomkostningsteorien, nærmere bestemt de omkostninger forbundet med 

organiseringen af interne ressourcer i en virksomhed. Tidligere i kapitlet blev det slået fast, at 

der foreligger reciprok indbyrdes afhængighed iblandt teamets medlemmer. Dette kræver 

løbende gensidig tilpasning fra teammedlemmerne, hvilket medfører omkostninger forbundet 

med koordinering. Dette understreges ligeledes at teamenes opbygning, idet medlemmerne 

besidder forskelligartet men komplementær viden. Første betingelse for anvendelsen af 

teamafhængighed forudsættes dermed at være opfyldt.   

 

Free-riding opstår, når individer snylter på andre. Sandsynligheden for, om der vil opstå free-

riding i denne afhandling synes lille idet teammedlemmerne er reciprok indbyrdes afhængige 

af hinanden, teamene er relativt småt, samt at teamene er velfungerende (dette er til dels 

forudsætningen bag opkøbet). Dette begrundes i teorier om fællesmonitorering og gruppepres 

umiddelbart nedenfor. Anden betingelse forudsættes derfor også at være opfyldt.  
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5.4.3 Psykologiske og sociologiske faktorer   

 

Beslutningen om teamafhængighed kan ligeledes anskues ud fra behavioural economics. 

Erhververen skal ved konstrueringen af instrumentet tage hensyn til, hvilke adfærdsmæssige 

ændringer, som en given godtgørelse vil have på teammedlemmerne. Effekterne af 

teamafhængighed analyseres nedenfor ud fra psykologiske og sociologiske teorier.   

 

5.4.3.1 Social Comparison og Overconfidence  

Mennesker besidder en bias hvorefter de overvurderer deres egne evner, både subjektivt og 

sammenlignet med andre, og hvorefter de er for optimistiske omkring deres fremtid (Larkin, 

Pierce & Gino, 2012). På grund af denne overconfidence kan mennesker derfor have en tendens 

til at foretrække individuelle performancebaserede aflønningsformer, idet de her ikke skal være 

afhænge af andre mindre dygtige kollegaer.  

 

Samtidig har mennesker en tendens til at sammenligne deres egne evner med andres, idet disse 

anses som en standard, hvilket kan medføre omkostninger i forbindelse med individualiseret 

aflønning. Som anført af Larkin, Pierce & Gino, ”when deciding how much effort to exude, 

workers respond not only to their own compensation but also to pay relative to their peers as 

they socially compare” (2012). De argumenterer, at medarbejderes perceived inequity ved 

sammenligning af lønniveau reducerer de isolerede fordele ved individuel performancebaseret 

aflønning, hvilket kan skabe yderligere omkostninger forbundet med sabotage.  

 

Kombineres overconfidence og social comparison, kan dette potentielt resultere i lavere 

ydelsesniveauer fra medarbejderens side. Såfremt en medarbejder synes, at han yder en større 

indsats end andre, da vil han føle, at han er berettiget til at modtage en højere løn. Denne følelse 

af perceived inequity kan potentielt afføde uetiske handlingsmønstre og en lavere 

arbejdsindsats fremadrettet. 

 

Larkin, Pierce & Gino argumenterer for, at teambaserede aflønninger kan være en løsning på 

problemer relateret med social comparison og overconfidence som beskrevet ovenfor. Såfremt 
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aflønningen er teambaseret i stedet for individualiseret, og godtgørelsen deles ligeligt blandt 

medlemmerne af teamet, da vil medarbejderne ikke længere kunne sammenligne deres egen 

lønniveau med de andres i forhold til deres indsatsniveau.  

 

Dette sker fordi ”by equalizing earnings across workers within teams, team-based 

compensation removes discrepancies in income among immediate coworkers that might be 

perceived as sources for inequity or unfairness” (Larkin, Pierce & Gino, 2012, s. 1204). 

Teamafhængighed reducerer dermed omkostninger forbundet med social comparison, hvorfor 

inkorporering af psykologiske faktorer understreger fordelene ved at gøre godtgørelsen 

teamafhængig. Desuden taler teorien for, at godtgørelsen bør deles ligeligt imellem 

teammedlemmerne. 

 

Det bemærkes dog i den sammenhæng, at “team members will perceive equivalent pay among 

members as truly equitable only if they perceive each employee's contribution to the team to 

be equal, so some problems of social comparison remain” (Larkin, Pierce & Gino, s. 1204). 

Successen af teamafhængige aflønningsformer er derfor også afhængig af, at 

teammedlemmerne ikke sammenligner hinandens indsatsniveauer. I følgende case kunne der 

opstå en situation, hvor en given forsker i teamet føler, at denne yder en større indsats end 

eksempelvis en laborant i teamet. Dette problem opstår, fordi der ikke er fuld information og 

komplet rationalitet – medarbejderne kan dermed ikke observere direkte, hvor stor en indsats 

de andre yder, samt hvor meget dette egentlig bidrager til det endelige output.  

 

Larkin, Pierce & Gino påstår dermed, at teambaseret kompensation bedst vil eliminere social 

comparison såfremt bidragene er ”not highly heterogenous” – det vil sige, at de forskellige 

medarbejderne er overvejende homogene. I denne afhandling er der tale om teams inden for en 

biotekvirksomhed. Det lægges til grund, at teamene sandsynligvis primært består af forskere 

og laboranter, hvorfor det argumenteres, at individerne inden for teamet bidrager med 

kapabiliteter, som netop er ”not highly heterogenous”.  

 

Teamafhængighed vil dermed fungere som et værn imod potentiel dårlig adfærd i node C som 

følge af perceived inequity.  
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5.4.3.2 Gruppepres  

Ved teamafhængighed kan der potentielt skabes nye dynamikker iblandt teamets medlemmer 

i form af gruppepres. Hvorvidt dette gruppepres vil virke motiverende eller demotiverende på 

individerne i teamet vil i høj grad afhænge af, hvordan individerne selv reagerer i pressede 

situationer. 

 

Sociologer skelner imellem internt og eksternt pres. Førstnævnte opstår, når et individ oplever 

disutility ved at gøre andre ondt, selvom de andre ikke kan identificere gerningsmanden. 

Individer oplever her en skyldfølelse. Omvendt opstår der eksternt pres, når disutility er 

specifikt betinget af andre. Her oplever individer en skamfølelse. Observerbarhed er cenralt i 

forbindelse med skam – individer kan kun oplever det eksterne pres, hvis de øvrige 

teammedlemmer kan observere individets handlinger. Uden observerbarhed er det således det 

interne pres, som kan skabe incitamenter (Kandel & Lazear, 1992).  

 

Erhververen kan trække på disse elementer ved at gøre godtgørelsen teamafhængig og dermed 

opnå en positiv effekt af gruppepres. Kandel & Lazear beskriver i deres artikel, hvordan 

militæret bruger mange ressourcer på at skabe teamspirit og sammenhold, således at 

ovennævnte skyldfølelse udspringer af loyalitet til hinanden (1992). I eksemplet er en pilot på 

en enemands mission, hvor tapperhed eller fejhed ikke kan observeres af andre, men missionen 

vil afgøre hans eskadrons sikkerhed. Her vil loyaliteten til sin eskadron skabe de rigtige 

incitamenter på trods af manglen på observerbarhed (Kandel & Lazear, 1992).  

 

Dette (lidt ekstreme) eksempel illustrerer, hvordan erhververen kan skabe positive incitamenter 

ved at konstruere en teamafhængig godtgørelse. Teamafhængigheden vil appellere til 

individernes loyalitet til hinanden og vil derfor virke motiverende på det enkelte individ. Dette 

begrundes yderligere med individernes empati over for hinanden i teamet – der skabes positive 

incitamenter, når et individ føler empati med dem hvis indkomst denne påvirker.  

 

På denne måde tager erhververen afsæt i, at medarbejderne er fair, og dermed kan 

teamafhængigheden appellere til medarbejdernes retfærdighedssans.  
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Hvis erhververen vælger at tilbyde en adfærdsbaseret godtgørelse, som kun bliver udbetalt 

såfremt teamet består, vil medarbejderen opleve en form for skyldfølelse, hvis denne vælger at 

opsige sin stilling og forlade teamet, idet denne handling vil formindske størrelsen på de andre 

medlemmers udbetalte bonus. En adfærdsbaseret, teamafhængig godtgørelse vil derfor skabe 

incitament til at forblive i teamet, idet der appelleres til medarbejdernes loyalitet.  

 

Denne mekanisme vil også fungere, såfremt der er tale om en performancebaseret godtgørelse 

– her vil gruppepresset fungere som et værn imod free-riding, idet der skabes en ny norm. Dette 

uddybes nedenfor.  

 

5.4.3.3 Sociale normer  

Coleman insisterer i Foundations of Social Theory på, at gruppenormer og andre kræfter på 

makroniveau er resultatet af formålsbestemte handlinger fra rationelle individer (Frank, 1992). 

Ifølge Coleman udvikles efterspørgslen af en norm på grund af eksternaliteter – den sociale 

norm kan herefter hjælpe med at internalisere denne eksternalitet (Frank, 1992). Gennem 

forskellige eksempler relateret til free-riding og public goods demonstreres i Foundations of 

Social Theory, hvordan forhold mellem agenter kan tilvejebringe gensidige incitamenter til at 

sanktionere free-riders (Frank, 1992).  

 

Denne afhandling beskæftiger sig ikke med public goods, men Colemans teori om normer som 

løsninger på eksternaliteter kan anvendes analogt på organisationsplan. En teamafhængig, 

performancebaseret godtgørelse kan blive til en ny norm, der fungerer som et værn imod free-

riding – idet teamets medlemmer desuden er reciprok afhængig af hinanden, samt at de er 

relativt få, da kan det argumenteres, at der foreligger en form for fællesmonitorering.  

 

Normer udvikles i en virksomhed og etablerer dermed et forventet indsatsniveau fra 

medarbejdernes side. Individer har grundlæggende et ønske om at være konforme, hvilket kan 

forklare, hvorfor individer imiterer hinanden (Knudsen, 2011). Mennesker ønsker ikke at være 

socialt isolerede og de er derfor villige til at gøre og mene ting, som er passende i forhold til 

den gruppe, de tilhører – det siges, at de handler i overensstemmelse med den herskende norm 

i gruppen (Knudsen, 2011, s. 86).  
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En performancebaseret, teamafhængig godtgørelse kan derved skabe en ny norm blandt 

medarbejderne i teamet, hvorfor gruppepresset fungerer som et værn imod free-riding. Det kan 

yderligere argumenteres, at gruppepresset og den nye norm til en vis grad vil opveje den 

usikkerhed, som ud fra en risikobetragtning kan gøre teamafhængighed demotiverende.     

 

5.4.4 Delkonklusion  

 

Det konkluderes, at en teamafhængig godtgørelse vil være en effektiv måde at fastholde 

medarbejderne på, idet erhververen på denne måde både eliminerer omkostninger forbundet 

med overconfidence og social comparison, og samtidig appellerer til individernes loyalitet 

overfor hinanden i teamet.  

 

Det konkluderes yderligere, at teamafhængighed i denne afhandling vil virke motiverende både 

i tilfælde af adfærdsbaserede og performancebaserede godtgørelser.  

 

Erhververen skal konstruere det finansielle instrument således at det skaber teamafhængighed 

i node B, for herefter at appellere til medarbejdernes fairness og loyalitet over for hinanden, 

hvilket vil medføre fastholdelsen af medarbejderne.  

 

 

5.5 Performancebaseret eller adfærdsbaseret godtgørelse 

 

Erhververen skal vurdere, om godtgørelsen skal være performance- eller adfærdsbaseret. Dette 

kan også anskues som output- eller inputbaserede modeller.  

 

De to forskellige aflønningsformer skaber forskellige motivationer, hvorfor der kan være 

fordele og ulemper forbundet med begge dele. Hvorvidt aflønningsformen skal være 

performancebaseret eller adfærdsbaseret afhænger af forskellige parametre, inkl. hvordan 

individerne i det pågældende team samarbejder.  
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5.5.1 Performance 

 

Såfremt aflønningsformen gøres performancebaseret, da ses der eksempelvis på, om det 

enkelte team har nået et konkret delmål, eksempelvis i form af indgivelse af patentansøgning 

eller delmål i produktudviklingen. Der fokuseres derfor på teamets endelige output. 

 

I klassisk agentteori argumenteres der for, at principaler bør anvende pay-for-performance 

schemes på individplan såfremt den ekstra produktivitet opvejer størrelsen på lønnen. Det er 

kun de agenter, som yder et højt indsatsniveau som vil blive motiveret af en outputbaseret 

aflønning, hvorfor det ofte tilbydes til agenter som en metode til at sortere de ineffektive 

agenter fra.  

 

Af denne årsag antages det, at risikoaverse individer ikke vil foretrække en outputbaseret 

aflønning, idet medarbejderens output kan være afhængig af eksterne faktorer, som denne ikke 

selv er herre over. I denne afhandling antages det, at medarbejderne er reciprok indbyrdes af 

hinanden; den enkelte medarbejderes output vil således være afhængig af de andre 

teammedlemmers output.  

 

Som det blev argumenteret ovenfor, kan teamafhængighed være en løsning på denne 

”eksternalitet”, idet der skabes en ny social norm i forhold til arbejdsmængde. 

Teamafhængighed kan fungere som et værn imod free-riding og social comparison, hvorfor 

argumentationen for at bruge performancebaseret aflønning for at sortere de ineffektive 

medarbejdere fra ikke længere er nødvendig. Desuden fungerer teamafhængighed som en 

løsning på problemet omkring intern konkurrence i teamet, som ofte er associeret med 

performancebaseret aflønning på individplan, idet medarbejderne nu har et større incitament 

til at samarbejde og hjælpe hinanden. 

 

En ulempe ved performancebaserede aflønningsformer, som ikke internaliseres af 

teamafhængighed, er at teamets godtgørelse gøres afhængig af eksogene faktorer (Lazear, 

2018). Det tager adskillige år at få godkendt et lægemiddel, og processen kan blive påvirket og 

forsinket af mange forskellige årsager – der kan eksempelvis komme nye EU-standarder eller 
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reguleringer. Ved at gøre godtgørelse outputafhængig er det teamet, der skal bære denne risiko. 

Ud fra en risikobetragtning må det derfor konkluderes, at en performancebaseret godtgørelse 

vil være bedst egnet til risikovillige teams.  

 

Det noteres, at outputbaserede aflønningsformer typisk bliver anvendt i forbindelse med 

virksomheder, som producerer høje mængder. I denne afhandling er dette ikke tilfældet – det 

tager adskillige år at udvikle et nyt lægemiddel, og yderligere en del år at få det godkendt. 

Såfremt godtgørelsen gøres afhængig af indgivelse af patentansøgningen, vil udbetalingen af 

godtgørelsen dermed ligge nogle år ude i fremtiden, hvorfor tidshorisonten her er lang. I 

medicinalindustrien, specifikt i biotekvirksomheder, lægges det yderligere til grund, at 

medarbejdernes output er multidimensionel og dermed svær at måle, hvorfor en 

performancebaseret aflønning baseret på eksempelvis delmål i produktudviklingen ikke vil 

være effektiv (Lazear, 2018).  

 

5.5.2 Adfærd  

 

En teamafhængig adfærdsbaseret model kunne eksempelvis indebære, at en given bonus kun 

udbetales såfremt samtlige individer i nøgleteamet forbliver i organisationen efter 

virksomhedsoverdragelsen. Medarbejderne får her en bonus såfremt de blot forbliver i teamet.  

 

En adfærdsbaseret godtgørelse kan således karakteriseres som værende inputbaseret. En 

klassisk inputbaseret aflønning indebærer typisk, at en medarbejder bliver betalt for den tid, 

denne har arbejdet (Lazear, 2018). I denne konstellation bestemmer medarbejderen dermed 

ikke selv, hvor mange timer, der skal arbejdes. På samme måde kan erhververen i denne 

afhandling kræve, at medarbejderne skal forblive i teamet for at få udløst deres godtgørelse.  

 

Lazear argumenterer, at hvor inputbaserede aflønningsformer inducerer medarbejderne til 

netop at fremlægge denne input, skaber denne aflønningsform ikke nødvendigvis det ønskede 

indsatsniveau (Lazear, 2018). Denne problemstilling bliver dog afhjulpet ved tillige at gøre 

aflønningsformen teamafhængig, idet loyalitet og gruppepres virker som et værn imod free-

riding. Der skabes en ny norm for det indsatsniveau, som der bliver forventet internt i teamet.  
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Fordelen ved denne model er, at erhververen selv kan fastsætte en tidshorisont for udbetalingen 

af godtgørelsen. Det argumenteres, at tidspunktet for godtgørelsens udbetaling kan have 

betydning for, i hvor høj grad de påvirker medarbejdernes incitament til at blive. Erhververen 

skal sørge for, at godtgørelsen bliver udbetalt lang nok ude i fremtiden for at sikre fastholdelse 

af teamet i længst tid som mulig, uden at den bliver udbetalt så langt ude i fremtiden, at den 

mister sin incitamentsgivende effekt.  

 

En anden fordel ved denne type aflønning er, at det er lettere for erhververen samt for 

medarbejderne at monitorere hinanden. Der er nærmest ingen omkostninger forbundet med at 

sikre, om teamet fortsat består.  

 

Det konkluderes dermed, at en adfærdsbaseret aflønningsform vil være at foretrække, såfremt 

teammedlemmerne er risikoaverse.  

 

5.5.3 Delkonklusion  

 

Valget imellem en performancebaseret eller adfærdsbaseret godtgørelse beror i denne 

afhandling derfor på, om teamet er risikovillig eller risikoavers. Dette skyldes, at de 

traditionelle ”eksternaliteter”, som opstår ved valget af en performancebaseret aflønning, vil 

udlignes af teamafhængigheden.  

 

En performancebaseret godtgørelse vil som udgangspunkt være at foretrække, såfremt 

teammedlemmerne er risikovillige. Omvendt vil en adfærdsbaseret godtgørelse være at 

foretrække, såfremt teammedlemmerne er risikoaverse. Såfremt erhververen kender teamets 

risikoprofil, der bør han derfor konstruere en performancebaseret eller adfærdsbaseret 

godtgørelse hvis teamet er henholdsvis risikovillig eller risikoavers.  
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Det argumenteres dog, at det i denne afhandling til en vis grad vil være mere hensigtsmæssigt 

at konstruere adfærdsbaserede aflønningsformer, idet der fra arbejdsgiverens perspektiv 

forsøges at bevare konkrete nøgleteams bestående en særlige medarbejdere.  

 

En adfærdsbaseret godtgørelse kan centreres omkring selve bevarelsen af det pågældende team 

ved eksempelvis at nævne de pågældende individer. Den er bedre egnet til at udspecificere, 

hvilke specifikke individer i det pågældende nøgleteam, som skal bevares, da det er dem, som 

tilsammen skaber værdi. Den performancebaserede kan ikke gøres lige så afhængig af netop 

det samme team, da et medlem principielt kunne erstattes af et andet medlem og stadig opnå 

det konkrete delmål. På den måde sikrer erhververen ikke nødvendigvis bevarelsen af de 

specifikke individer i teamet.  

 

 

5.6 Andre hensyn  

 

Det antages, at værdien af den givne bonus eller aktieoption formindskes betydeligt, såfremt et 

medlem af teamet ikke arbejder i organisationen længere eller såfremt teamet når et konkret 

delmål. Spørgsmålet opstår, om størrelsen på formindskelsen har en effekt på teamets adfærd.  

 

Under prospektteori anses beslutningstagning under risiko som et aktivt valg imellem 

prospects eller gambles (Kahneman & Tversky, 1979), og det argumenteres generelt, at 

individer styres af tabsaversion idet et tab vil gøre individer langt mere ulykkelige end en 

gevinst gør individer lykkelige (Knudsen, 2011). Individer besidder dermed en grad af 

tabsaversion, hvilket kan have indflydelse med deres adfærd.  

 

I retsvidenskaben er det en betingelse for at få udbetalt erstatning, at den skadelidte rent faktisk 

har lidt et økonomisk tab, da der ellers ikke er noget at erstatte. Det er tvivlsomt, hvorvidt der 

efter dansk ret vil kunne udbetales erstatning for psykologisk skade, hvorfor der fra et juridisk 

perspektiv ikke kan siges at være lidt et tab, når teammedlemmerne ikke får udbetalt den 

maksimale bonus eller aktieoption.  
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Det kan dog diskuteres, hvorvidt formindskelsen på bonussen eller aktieoptionen alligevel kan 

have adfærdsmæssige konsekvenser for medarbejderne, på trods af at de ikke vil kunne kræve 

erstatning for deres ”tab”. Prospektteorien er interessant i forbindelse med overvejelser 

omkring affattelse af selve godtgørelsen – erhververen bør overveje, hvorledes godtgørelsens 

betingelser skal formuleres, således at medarbejderne ikke bliver demotiverede af et potentielt 

”tab”.  

 

I stedet for at formulere betingelserne således, at størrelsen på en potentiel godtgørelse bliver 

formindsket hvis et individ forlader teamet, bør erhververen med fordel formulere 

betingelserne således, at teamet modtager en godtgørelse såfremt de forbliver sammen. Det kan 

siges, at betingelserne bør udformes efter principperne om strategisk kontrahering.  

 

Yderligere overvejelser omkring affattelsen af betingelserne omkring godtgørelsen gennemgås 

i kapitel 6.  

 

 

5.7 Delkonklusion  

 

Det lægges til grund, at medarbejderne opfører sig efter den idealistiske adfærdsmodel, hvorfor 

deres beslutningstagning til dels er styret af deres retfærdighedssans. Af den grund, samt 

grundet begrænset målbarhed, bør erhververen lade det være op til medarbejderne selv at 

bestemme, hvilken type godtgørelse de vil foretrække – nærmere bestemt, om de ønsker en 

bonus eller aktieoption. På denne måde udviser erhververen commitment og appellerer til 

medarbejdernes retfærdighedssans.  

 

Godtgørelsen bør gøres teamafhængig, idet det fungerer som et værn imod social comparison 

og overconfidence, hvilket kan lede til uetiske handlingsmønstre. Desuden skabes der herved 

en ny social norm, som forebygger free-riding. Dette forudsættes af, at størrelsen på 

godtgørelsen er ens for alle teammedlemmer.  
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Hvorvidt godtgørelsen skal være performance- eller adfærdsbaseret vil afhænge af teamets 

risikoprofil. Dog argumenteres det, at en adfærdsbaseret godtgørelse vil være mest 

hensigtsmæssig, idet den i højere grad vil opfylde det ønskede resultat.  
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Kapitel 6 – Kontraktkoncipering efter strategisk kontrahering 

 

Det er afgørende at inkludere elementer i virksomhedsoverdragelsesaftalen som kan sikre 

fastholdelsen af medarbejderne i målvirksomheden. Formålet med indeværende kapitel er at 

fastslå, hvordan erhververen bør inkludere de forhold i virksomhedsoverdragelsesaftalen, som 

er blevet diskuteret i afhandlingens tidligere kapitler, inden for rammerne af strategisk 

kontrahering. Dette er for at sikre størst mulig incitamentsforenelighed og skabelsen af 

merværdi. Når erhververen skal koncipere virksomhedsoverdragelsesaftalen, skal der 

indledningsvis tages hensyn til den gældende lovgivning på området. Især i forhold til 

konciperingen af kontrakter er de bagvedliggende principper i aftale-, kontrakt- og 

obligationsretten særdeles væsentlige. Disse gennemgås umiddelbart nedenfor.  

 

6.1 Aftaleretten og kontraktretten 

 

Det generelle udgangspunkt for virksomhedsoverdragelsesaftaler følger af et viljesprincip om 

aftalefrihed hvorefter parterne kan aftale alt, som ikke strider imod præceptiv lovgivning, som 

en retligt bindende aftale (Lynge Andersen & Madsen, 2012) jf. Aftaleloven11 § 1. Parterne i 

en virksomhedsoverdragelse kan derfor, i overensstemmelse med det almindelige aftaleretlige 

princip om aftalefrihed som følger af Aftalelovens § 1 og Danske Lov 5-1-1 og 5-1-2, selv tage 

stilling til, hvorledes risici og forpligtelser skal allokeres i kontrakten (Madsen & Østergaard, 

2017).  

 

Det faktum, at Aftaleloven er retsgrundlaget for virksomhedsoverdragelsesaftaler, hvis ikke 

andet er aftalt, var formentlig ikke tiltænkt af lovgiver, da loven blev bekendtgjort i 1917, 

hvilket kan give anledninger til en række problemstillinger i forhold til Aftalelovens 

tilstrækkelighed og effektive anvendelse ved virksomhedsoverdragelser. Derfor anvendes 

kutymer og sædvaner oftest som fortolkningsgrundlag i de tilfælde, hvor andet ikke er aftalt 

(Lynge Andersen & Madsen, 2012). 

 
11 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område LBK nr. 193 af 02/03/2016 
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Aftaler og kontrakter er bindende for de parter, der indgår dem, hvilket betyder at 

kontraktparterne er forpligtet til at overholde de nedskrevne bestemmelser. Det følger af 

kontraktretten, at en bindende aftale skal opfyldes i overensstemmelse med sit indhold. Ved 

manglende opfyldelse af en bindende aftale kan den, der ikke opfylder løftet, dømmes til 

naturalopfyldelse (i den grad det er muligt) og/eller erstatning efter den positive eller negative 

kontraktsinteresse (Gomard et al., 2015). 

 

I forlængelse af aftaleretten gælder der ligeledes et udgangspunkt om kontraktfrihed i 

kontraktretten. Den almindelige kontraktret dækker indgåelse, gyldigheden og forståelsen af 

kontrakter. Reglerne om kontraktens indhold skal ses i lyset af de pligter og rettigheder, som 

kontraktparterne har, som behandles sammen med reglerne om indhold og opfyldelse af 

erstatningskrav i obligationsretten. Især forståelsen af kontrakter er en stor del af 

kontraktretten, hvilket kommer til udtryk i form af fortolkning og udfyldning.  

 

Virksomhedsoverdragelsesaftaler er omfattet af obligationsrettens almindelige principper og 

grundsætninger, som finder anvendelse på tværs af alle kontrakttyper (Bryde Andersen & 

Lookofsky, 2015). De obligationsretlige grundsætninger anvendes til at udfylde huller i aftalen, 

dels fordi at parterne kun sjældent benytter sig fuldt ud af retten til at skabe deres eget regelsæt 

og dels fordi der sjældent er en klar og præcis sædvane på området (Bryde Andersen & 

Lookofsky, 2015).  

 

 

6.2 Koncipering af virksomhedsoverdragelsesaftalen   

 

6.2.1 Anvendelse af strategisk kontrahering 

 

Det bemærkes indledningsvis, at der i afhandlingen er tale om en virksomhedsoverdragelse, 

hvorfor situationen afviger fra den klassiske tilgang til strategisk kontrahering, idet der ikke er 
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tale om en kontrakt, som skal regulere et partnerskab imellem to selvstændige partnere, men 

der er i stedet tale om en købekontrakt, hvorefter de to selvstændige parter bliver til én enhed.  

 

Det lægges til grund, at de bagvedliggende argumenter for at anvende strategisk kontrahering 

i samarbejdssituationer imellem to selvstændige parter også gør sig gældende i forbindelse med 

virksomhedsopkøb. Der skal foretages de samme afvejninger i forbindelse med både valget af 

kontraktspart i et strategisk samarbejde i forhold til eksempelvis collaborative basis og goal 

congruence, som der skal ved valget af målvirksomhed – det er fortsat essentielt, at der 

foreligger et strategisk fit imellem de to organisationer, således at der kan skabes merværdi. 

Især parameteret omkring commitment, som er en særdeles væsentlig forudsætning for at 

foretage strategisk kontrahering, er essentielt i forbindelse med virksomhedsopkøb. Som anført 

tidligere, skal farmaceutvirksomheden skabe incitamentsforenelighed imellem de to parter ved 

at udvise en høj grad af commitment.  

 

Der kan derudover fortsat opstå uoverensstemmelser ex post i forhold til eksempelvis earn-

outs, som kan lede til en genforhandling imellem parterne. Derfor er anvendelsen af strategisk 

kontrahering fortsat yderst relevant på trods af sammensmeltningen imellem de to enheder.  

 

Det argumenteres, at strategisk kontrahering er bedre egnet til at sikre en succesfuld 

virksomhedsoverdragelse i forbindelse med fastholdelsen af medarbejdere i forhold til 

konventionel kontrahering, idet der ved anvendelsen af førstnævnte fokuseres på 

incitamentsforenelighed. Strategisk kontrahering karakteriseres som ”the aim of generating 

relational rent through the use of both proactive and reactive provisions that, based on 

resource complementarity and strategic fit between the contract parties, protect knowledge 

exchange and relationship-specific investments from opportunistic behaviour” (Petersen & 

Østergaard, 2018). Det skal sikre forholdets dynamik og langsigtede samarbejde. 

 

Dette skyldes, at skabelsen af merværdi i medicinalindustrien netop afhænger af succesfuld 

vidensoverførsel, idet der er tale om en videnstung industri. Ved at anvende strategisk 

kontrahering forudsættes det, at begge parter vil drage nytte af opkøbet. Der vil herved skabes 

større incitamentsforenelighed på det organisatoriske plan, idet virksomhedsoverdragelsen i 
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høj grad får karakter af et samarbejde mere end en egentlig overtagelse, hvorefter det 

anerkendes at begge parter bidrager til denne skabelse af merværdi. Dette begrundes med, at 

de to virksomheder besidder forskellige men komplementære ressourcer.  

 

Ved at anvende strategisk kontrahering får virksomhedsoverdragelsen dermed overordnet 

karakter af et samarbejde, hvilket kan være med til at sikre større incitamentsforenelighed på 

det interpersonelle plan, idet medarbejderne vil føle at de er en essentiel del af skabelsen af 

merværdi i den nye organisation. En proaktiv klausul karakteriseres således, at ”[den ikke 

afventer], men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt, samtidig med at 

juridiske risici og tvister søges undgået, for derved at opnå forretningsmæssig succes” 

(Østergaard, 2014, s. 9). Proaktiv kontrahering skal dermed anses som et redskab, der effektivt 

sikrer incitamentsforenelighed på det interpersonelle.  

 

Anvendes der i stedet reaktive klausuler, vil virksomhedsoverdragelse i højere grad opleves 

som en overtagelse. Formålet med reaktive bestemmelser har tidligere været at stille sig selv 

så godt som muligt i forhold til sin medkontrahent, særligt i forhold til risikofordelingen 

imellem parterne samt efterfølgende omstændigheder. Dette karakteriseres som konventionel 

kontrahering (Petersen & Østergaard, 2018). Omdrejningspunktet for kontrakten bliver dermed 

at fokusere på de elementer, der kan gå galt, i stedet for de elementer, der kan skabe værdi. 

Medarbejderne vil dermed se sig selv som en omkostning for virksomheden mere end et aktiv.  

 

Ved konciperingen af overdragelsesaftalen bør erhververen derfor anvende strategisk 

kontrahering, således at parterne beskytter vidensoverførelsen og de humanaktivspecifikke 

aktiver (Petersen & Østergaard, 2018). Særligt overdragelsesaftalens anvendelse af proaktive 

klausuler anses som et redskab til at sikre den fornødne vidensdeling mellem parterne, 

fastholdelsen af medarbejderne, samt incitamentsforeneligheden på tværs af organisationerne. 

Hvordan strategisk kontrahering skal anvendes konkret af erhververen bliver udspecificeret i 

afsnit 6.3. 
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6.2.2 Fortolkning og udfyldning 

 

I forhold til selve formuleringen af de konkrete klausuler, bør erhververen overveje, hvordan 

klausulerne formuleres og hvordan disse fortolkes. Når erhververen og overdrageren har 

indgået en bindende aftale, er det som udgangspunkt selve overdragelsesaftalen, der er den 

primære retskilde, jf. ovenfor. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller tvetydigheder ved 

kontrakten ex post anvendes fortolkning og udfyldning til at finde frem til, hvad der menes 

med kontraktens ordlyd. Overordnet anvendes fortolkning i en snæver forstand, hvor aftalens 

eget indhold og tilstræbte betydning kommer til sin ret, hvorimod udfyldning indebærer en 

retsvirkningsfastsættelse på et grundlag, der ikke fremgår direkte af fortolkningen – dog er 

grænsen herimellem fyldende (Lynge Andersen & Madsen, 2012).   

 

Ved at anvende fortolkning og udfyldning tilsigtes det at finde frem til parternes konkrete vilje 

og hensigt med aftalen, således at aftalen får den virkning, som begge parter har ønsket, eller 

der hvor dette ikke er muligt, fordi erhververen og overdrageren intet har aftalt eller har 

forskellige opfattelser af indholdet. Som led i fortolkningen findes princippet om parternes 

fælles opfattelse, hvorved den fælles forståelse af overdragelsesaftalens bestemmelser bliver 

til retsgrundlaget, uanset om parterne har eller ikke har benyttet almindeligt sprogbrug 

(Gomard et al., 2015) (Lynge Andersen & Madsen, 2012).  

 

Der findes i dansk ret forskellige fortolkningsparadigmer udover parternes fælles vilje. Dette 

er principper som ordlydsfortolkning, subjektiv fortolkning, udvidet fortolkning og 

indskrænkende fortolkning mv. (Gomard et al., 2015). Hertil er det væsentligt at have 

koncipistreglen for øje, da erhververen som koncipist bærer risikoen for uklarheder i 

kontraktens ordlyd (Madsen & Østergaard, 2017). Det er hensigtsmæssigt, at erhververen tager 

hensyn til disse fortolkningsparadigmer, således at fremtidige tvetydigheder ikke opstår.  

 

6.2.2.1 Teorien om kontrakten som referencepunkt  

Når to parter indgår i en kontrakt, er det ikke sikkert, at begge parter har samme tanker ex ante 

om, hvordan et partnerskab vil forløbe sig ex post. Dette skyldes ifølge Hart & Moore, at 

parterne i kontrakten ser sidstnævnte som et referencepunkt ud fra hvilket de opfører sig på en 
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bestemt måde. Såfremt begge parter ikke fortolker kontrakten ens, kan dette give anledning til 

potentielle misforståelser og tvister. Hart & Moore argumenterer dermed i deres artikel fra 

2008, at der findes et trade-off imellem fleksible og rigide kontrakter.  

 

Det noteres i den forbindelse, at Hart & Moore er tilhængere af inkomplet kontraktteori, 

hvorefter ”viden vil være ophobet som humankapital, hvorfor virksomheden aldrig vil kunne 

opnå direkte kontrolrettigheder over denne viden, eftersom arbejdskraften, der er ejer af den, 

altid i sidste instans kan nægte virksomheden adgang til denne viden” (Knudsen, 1994, s. 328). 

Under dette virksomhedsperpektiv sondres der ikke imellem de to forskellige typer viden 

(objektiv og erfaringsbaseret viden), som der blev redegjort for i forbindelse med det 

ressourcebaserede perspektiv i kapitel 2, hvorfor det argumenteres, at deres syn på viden må 

anses som værende for snæver i forhold til denne afhandling.   

 

Hart & Moores teori omkring kontrakten som referencepunkter i forbindelse med fortolkning 

og udfyldning er dog alligevel relevant at tage stilling til i denne forbindelse, da teorien blot 

konkretiserer en trade-off imellem udførlige klausuler og mindre udførlige klausuler hvad 

angår transaktionsomkostninger.  

 

Der er transaktionsomkostninger forbundet med konciperingen af kontraktbestemmelserne, 

hvorefter disse bestemmer kontraktens kompleksitet. I den forbindelse omfatter 

transaktionsomkostninger blandt andet omkostninger forbundet med at søge/modtage og 

aflevere relevant information der er nødvendig for udformningen af kontrakten, samt 

forhandlingsomkostninger. Derudover dækker transaktionsomkostningerne ligeledes 

håndhævelsesomkostningerne forbundet med at sikre parternes overholdelse af kontrakten, og 

dermed forsikringen imod misligholdelse af kontraktbetingelserne og potentielle 

domstolsomkostninger.  

 

Transaktionsomkostningernes omfang afhænger af, om erhververen vælger at udforme 

henholdsvis rigide eller fleksible klausuler. Der er høje omkostninger forbundet med selve 

konciperingen af rigide klausuler, idet disse karakteriseres ved at være særligt udførlige og 

præcise i relation til deres indhold. Der er høje søgeomkostninger forbundet med selve 
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udvælgelsen af klausulens indhold, og det tager dermed lang tid at formulere en rigide klausul. 

Fordelen ved rigide klausuler er dog, at der sjældent opstår tvivlsspørgsmål omkring klausulens 

indhold, idet meningen bag klausulen er klar for begge parter.  

 

Ifølge Hart & Moore anskuer hver part kontrakten på deres egen måde, hvorfor kontrakten må 

betragtes som parternes referencepunkter. Ved anvendelsen af rigide klausuler argumenteres 

det, at kontrakten skaber et fælles referencepunkt.  

 

Der er lavere omkostninger forbundet med konciperingen af fleksible klausuler, idet der ikke 

skal bruges lige så mange ressourcer på udformningen af bestemmelserne. Til gengæld øges 

risikoen for fremtidige misforståelser imellem kontraktparterne, da disse kan fortolke 

klausulerne forskelligt idet de har forskellige referencepunkter i forhold til kontraktens indhold. 

Hvor en part eksempelvis forstår en samarbejdsforpligtelse på en given måde, kan den anden 

part lægge noget andet i begrebets omfang. Der er således risiko for højere 

genforhandlingsomkostninger og omkostninger forbundet med konflikthåndtering samt 

potentielle domstolsomkostninger.  

 

Der foreligger således et trade-off imellem rigide kontrakter, hvorefter 

transaktionsomkostningerne er høje ex ante, og fleksible kontrakter, hvorefter 

transaktionsomkostningerne (kan) være høje ex post. Hvorvidt erhververen bør koncipere 

rigide eller fleksible klausuler kan til dels relateres til principperne omkring strategisk 

kontrahering. Spørgsmålet er, hvilken form for klausul, som vil skabe størst 

incitamentsforenelighed imellem parterne.  

 

 

6.3 Elementer i virksomhedsoverdragelsesaftalen 

 

Erhververen skal anse virksomhedsoverdragelsesaftalen som et instrument til at sikre sig 

fastholdelsen af medarbejdere, hvorfor de forskellige hensyn, som er blevet diskuteret i 

afhandlingen, skal inkorporeres i aftalen.  
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Det er centralt i strategisk kontrahering, at der inkorporeres bestemmelser, der medvirker til at 

skabe kvasirente og dermed merværdi i kontraktrelationen (Østergaard, 2014). Ved kvasirente 

forstås, at ”parterne ved at indgå den givne kontrakt skaber en økonomisk merværdi, som 

parterne ikke hver for sig kunne have opnået, eller ikke kunne have opnået i den næstbedste 

alternative anvendelse, med en anden medkontrahent” (Østergaard, 2014, s. 9). Dette opnås 

gennem en balance imellem proaktive og reaktive bestemmelser (Petersen & Østergaard, 

2018). 

 

6.3.1 Virksomhedsoverdragelsesaftalen 

 

Parterne bør indledningsvis i overdragelsesaftalen indsætte en klausul om, at kontrakten anses 

som et aktivt redskab for at efterleve de fælles fastlagte rammer for samarbejdet, således at det 

har karakter af strategisk samarbejde. På trods af at samarbejdsforpligtelsen må anses som 

gældende baggrundsret qua sin status som delforpligtelse i loyalitetsgrundsætningen, kan 

erhververen med fordel udspecificere denne i virksomhedsoverdragelsesaftalen for at 

understrege dens relevans og væsentlighed for at fremme incitamentsforenelighed.  

 

Erhververen skal nedskrive dette princip som en proaktiv klausul, idet ”[den ikke afventer], 

men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt, samtidig med at juridiske 

risici og tvister søges undgået, for derved at opnå forretningsmæssig succes” (Østergaard, 

2014, s. 9). Proaktiv kontrahering skal dermed anses som et redskab, der effektivt forhindrer 

eller løser uoverensstemmelser, før de eskalerer til en tvetydig konflikt. Det er med til at sikre 

forholdets dynamik og langsigtede samarbejde.  

 

I Vækst og Værdiskabelse Via Nye Former For Innovationssamarbejde Og Partnerskaber 

(Tvarnø, Ølykke & Østergaard, 2013) har forfatterne konciperet konkrete klausuler i 

forbindelse med aftaleparadigmer, som anvendes i kontrakten mellem en farmaceutvirksomhed 

og offentlige institutioner. Dette differentierer sig fra afhandlingens konkrete situation, men 

dog argumenteres det, at principperne kan benyttes som inspirationskilde ved konciperingen af 

klausulerne i virksomhedsoverdragelsesaftalen. 
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Parterne bør indsætte en klausul som indeholder parternes forpligtelse til at samarbejde, hvori 

det fremgår, at partnerne har som mål, at overdragelsesprocessen gennemføres i tæt samarbejde 

baseret på engagement, åbenhed og tillid for at skabe fællesoptimering (Tvarnø, Ølykke & 

Østergaard, 2013). På den måde sikrer erhververen sig størst mulig incitamentsforenelighed, 

idet der her understreges, at der er tale om et partnerskab imellem de to virksomheder – det 

anerkendes, at de to virksomheder sammen kan opbygge kapabiliteter, som de ikke ville kunne 

opbygge uden hinanden.   

 

6.3.2 Garantikatalog  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsoverdragelsesaftale er det sædvanligt, at der 

medtages et omfattende katalog af overdragerens garantier og erklæringer. De fleste 

bestemmelser i garantikataloget i forbindelse med overdragelsesaftalen angår forhold der skal 

gennemføres senest pr. overdragelsesdagen.  

 

Ved en garanti forstås, at overdrageren på objektiv basis indestår for at et forhold består og er 

det mest anvendte i praksis. Overdrageren kan ligeledes indestå for, at et forhold består. Dette 

anses som en garanti stillet uden forbehold for erhververens viden eller den viden som han 

burde kende til (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). En erklæring beror i stedet på 

overdragerens faktiske viden eller den viden som han burde besidde efter omstændighederne 

(Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). Det bevirker, at overdrageren kan stilles ansvarlig i de 

tilfælde hvor erklæringerne ikke stemmer overens med faktum og hvor den manglende 

opfyldelse kan henføres til sælgers culpøse adfærd (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). 

Erklæringerne anses derfor for sælger som mindre byrdefulde end garantierne. I hvilket omfang 

et forhold afgives som en garanti eller erklæring beror derfor på parternes forhandlingsposition.  

 

De af overdrageren afgivne garantier og erklæringer anses normalt for at være en del af 

erhververens risikoafdækning og er med til, at erhververen i tilfælde af misligholdelse vil 

kunne kræve erstatning (Egeholm Hansen & Lundgren, 2019). Det er oftest set, at flertallet af 

garantierne og erklæringerne afgives med forbehold for den viden, erhververen har eller burde 
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have opnået igennem due diligence-undersøgelsen, som følger af principperne i KBL § 47 

(Egeholm Hansen & Lundgren, 2019).  

 

Formålet med et garantikatalog er således at pålægge medkontrahenten risikoen omkring 

forhold, som kan have betydning for virksomhedsoverdragelsen. Der er derfor stor fokus på 

det reaktive aspekt og efterfølgende omstændigheder, hvorfor den typiske anvendelse af 

garantikataloger kan forbindes med konventionel kontrahering.   

 

6.3.2.1 Nøglemedarbejderes ansættelse  

Det lægges til grund, at der ved strategisk kontrahering anvendes både reaktive og proaktive 

klausuler til at skabe relationsrente.  

 

Det er sædvanligt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, at overdrageren garanterer, at 

målvirksomhedens nøglemedarbejdere ikke har opsagt deres stilling hos målvirksomheden 

eller givet udtryk for at de agter at finde nye udfordringer uden for virksomheden. 

Garantikataloget skal benyttes af erhververen for netop at sikre, at medarbejderne agter at 

forblive i organisationen efter overdragelsen. Denne bestemmelse skal konciperes som en 

reaktiv klausul idet der er tale om risikoallokering; medarbejderne er netop den primære årsag 

til opkøbet, hvorfor deres afsked vil reducere værdien af virksomheden markant i erhververens 

øjne.  

 

Denne garanti er desuden forudsætningen for de efterfølgende forpligtelser, som erhververen 

kan forsikre biotekvirksomheden om i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Derfor vil 

det være overvejende bedre at koncipere en rigid klausul, hvorefter der ikke kan opstå nogen 

efterfølgende tvivl om, at medarbejderne ikke har tilkendegivet, at de leder efter nye 

udfordringer uden for virksomheden.  
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6.3.3 Covenants 
 

De fleste af virksomhedsoverdragelsesaftalens bestemmelser angår forhold, som skal 

gennemføres senest på overdragelsesdagen. Under bestemmelsen om ”covenants” medtages i 

stedet forhold, som gælder fremadrettet imellem parterne. Traditionelt set forpligter købere sig 

til forhold vedrørende den fremtidige drift, såfremt der er aftalt en earn-out betaling; samt 

forpligtelser til at opbevare og give sælger adgang til virksomhedens dokumenter, såfremt der 

eksempelvis rejses sager fra skattemyndigheder eller andre vedrørende sælgers ejerperiode 

(Egeholm Hansen & Lundgren, 2019).   

 

Det argumenteres, at erhververen skal bruge mange omkostninger på at formulere og 

konkretisere klausuler omkring de forhold, som har indflydelse på medarbejdernes forhold i 

den nye organisation, i bestemmelsen om covenants, idet det lægges til grund, at det er disse 

forhold, som vil skabe incitamentsforenelighed på det interpersonelle plan.  

 

6.3.3.1 Commitment  

Erhververen kan udvise commitment til overdrageren ved at afgive tilsagn om fremtidige 

forhold, som har betydning for overdrageren. Forholdene heri skal konciperes på en måde, 

således at det benyttes som et redskab for at fremme samarbejdet og derved øge 

forudsætningerne for en succesrig overdragelse, hvorfor anvendelsen af strategisk kontrahering 

er central.  

 

Erhververn bør udvise commitment og forpligte sig til at investere i den erhvervede 

organisations faciliteter, medarbejderes faglige udvikling, eksempelvis igennem konferencer, 

og eventuelt yderligere personalegoder. Et sådan tilsagn øger sandsynligheden for, at 

nøglemedarbejderne udvikler tillid og en positiv relation til erhververen, hvilket medfører 

større incitamentsforenelighed på det interpersonelle plan.  

 

Tilsagnet bør udformes som en proaktiv klausul, idet commitments netop omhandler det 

fremtidige samarbejde, hvorfor de ikke har karakter af risikoallokering.  
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6.3.3.2 Autonomi  

Erhververen skal tildele erhververen autonomi for at sikre bevarelsen af deres innovationsrige 

tilgange til forskning og udvikling, som biotekvirksomheden besidder. Erhververen bør 

dermed tilkendegive, at han agter at fastholde de nuværende nøgleteams, bibeholde 

ledelsesstrukturen og fortsætte driften uforstyrret. Selve tildelingen af autonomi bør 

konkretiseres i bestemmelsen om covenants, således at erhververens strategiske overvejelser 

synliggøres over for medarbejderne, hvorefter deres fremtidige rolle i den nye organisation 

understreges. Erhververen fremhæver derved aktivt, hvad der er ønskeligt, hvorfor 

bestemmelsen herom bør udformes som en proaktiv klausul.   

 

Det bemærkes, at erhververen skal foretage en afvejning imellem graden af integration og 

autonomi. I hvor høj grad der bør tildeles autonomi vil bero på en konkret vurdering af 

organisationsstrukturerne i de to virksomheder og risikoen for integrationsproblemer. Hvorvidt 

denne skal udformes som en rigid eller fleksibel klausul vil desuden ligeledes afhænge af, hvor 

meget de to virksomheder bliver integreret. Såfremt virksomhederne integreres i høj grad, bør 

klausulerne være mere rigide, således at der skabes mere faste rammer omkring 

integrationsprocessen.  

 

6.3.3.3 Status  

Erhververen bør ligeledes afgive et tilsagn om, at nøglemedarbejdernes nuværende hierarkiske 

konstellationer forbliver uændret fra nøglemedarbejdernes perspektiv. Erhververen anerkender 

dermed status som en væsentlig parameter, samt at han er villig til at fastholde medarbejdernes 

nuværende hierarkiske status på trods af deres indtræden i en større organisation. På denne 

måde sikrer erhververen, at medarbejderne ikke føler, at de går et skridt ned ad karrierestigen. 

Strategisk kontrahering anvendes derfor overordnet som et signal til medarbejderne om, at de 

er centrale i den nye organisation.   

 

6.3.3.4 Udvidet omsorgspligt  

Erhververen kan med fordel konkretisere den udvidede omsorgspligt, som denne qua sin 

retsstilling som arbejdsgiver er pålagt efter virksomhedsoverdragelsen. På den måde 

understreger erhververen medarbejdernes centrale rolle i den nye organisation.  
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Erhververen skal forpligte sig til at stille midler til rådighed for at sikre medarbejdernes både 

fysiske og psykiske velvære i den nye organisation. Samtidig skal erhververen forpligte sig til 

at indgå i en dialog med de nye medarbejdere omkring deres arbejdsforhold og på bedste vis 

imødekomme eventuelle ønsker. Det bemærkes, at Arbejdstilsynet har udarbejdet forskellige 

publikationer relateret til det psykiske arbejdsmiljø. Disse har dog ikke status af officielle 

vejledninger fra myndighederne, hvorfor de ifølge Marlene Buch Andersen ikke kan ”anvendes 

på samme stringente måde til fortolkning af arbejdsmiljølovgivningen og ved vurderingen af, 

om arbejdsgiver har overtrådet lovgivningen” (Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2018). 

Erhververen kan dog med fordel tage afsæt i disse publikationer ved planlægning af, hvilke 

tiltag denne vil implementere efter overdragelsen.  

 

På denne måde vil arbejdsgiveren appellere til medarbejdernes fairness (Fehr et al., 2004); ved 

at tilbyde agenterne en fair kontrakt, vil dette appellere til agenternes retfærdighedssans overfor 

principalen, hvorfor de med større sandsynlighed vil yde en indsats for at sikre en succesfuld 

virksomhedsoverdragelse.  

 

Af denne årsag skal bestemmelsen herom formuleres som en proaktiv klausul, idet det aktivt 

søges at udvise omsorg for medarbejderne, således at der skabes et større incitament for at blive 

i organisationen. Dette vil desuden fungere som et værn imod stressmomenter relateret til 

potentielle integrationsproblemer.  

 

6.3.3.5 Godtgørelse  

Det bemærkes indledningsvis, at forhold omkring aflønning hører til medarbejdernes konkrete 

ansættelseskontrakter. Godtgørelsen forudsættes ikke at ændre på medarbejdernes nuværende 

ansættelseskontrakt, idet den anses som et tillæg. Erhververen kan med fordel afgive et tilsagn 

om disse fremtidige ansættelsesforhold, da han på denne måde signalerer medarbejdernes 

værdi i den nye organisation.  

 

Betingelserne for det finansielle instrument skal være tydelige og uspecificerede for at sikre 

mindst mulige potentielle misforståelser hos medarbejderne. Dette skyldes, at erhververen bør 
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undgå, at medarbejderne i målvirksomheden føler sig forurettede eller snydt, idet de dermed 

vil have mindre incitament til at fortsætte i teamet. Det kan dermed være en fordel at udforme 

en rigid klausul efter princippet om konventionel kontrahering omkring den finansielle 

godtgørelse.  

 

Godtgørelsen skal være teamafhængig for på bedste vis at fastholde nøgleteamene i 

målvirksomheden. Teorien om tabsaversion bør ligeledes medtages i overvejelserne i forhold 

til fortolkningen af bestemmelsen, således at den formuleres på en måde, hvorpå der skabes det 

rette incitament hos medarbejderne.  

 

 

6.4 Delkonklusion  

 

Det kan sammenfattende konkluderes, at strategisk kontrahering skal anvendes for at skabe 

incitamentsforenelighed både imellem de overordnede kontraktsparter men også på det 

interpersonelle plan. Erhververen skal sikre sig, at overdrageren garanterer, at medarbejderne 

ikke har tilkendegivet før overdragelsen, at de agter at finde nye udfordringer og opsige deres 

stillinger. Erhververen skal herefter udnytte bestemmelsen om covenants til at signalere over 

for medarbejderne, hvordan de vil blive stillet i den nye organisation. Særligt i forbindelse 

hermed skal erhververen kontrahere strategisk ved hjælp af proaktive samt reaktive klausuler 

for at udvise over for medarbejderne, at de vil spille en central rolle i den videre 

merværdiskabelse.   
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Kapitel 7 – Konklusion  

 

Denne afhandling har undersøgt, hvorledes økonomisk teori og sociologi kan bruges til at 

forklare, hvordan det inden for rammerne af strategisk kontrahering kan sikres, at 

medarbejderne i den fusionerede virksomhed fastholdes således at der fortsat dannes 

kapabiliteter og merværdi.  

 

Det findes indledningsvis, at farmaceutvirksomheder danner kapabiliteter og merværdi ved at 

akkumulere og nedlejre ny viden. Biotekvirksomheder besidder eksplicit og tacit viden, som 

komplementerer farmaceutvirksomhedens egen viden, hvorfor kombinationen af disse 

kapabiliteter ville skabe relationsrente, som parterne ikke hver for sig vil kunne skabe. En 

virksomhedsoverdragelse anses som en strategi for farmaceutvirksomheden til at opbygge 

deres egne kapabiliteter, idet de herved tilegner sig både eksplicit og tacit viden, som herefter 

nedlejres i nye rutiner og tillader skabelsen af relationsrente. Da tacit viden er indlejret hos 

medarbejderne og de sociale konstruktioner inden for virksomheden, skal erhververen dermed 

fastholde medarbejderne og særligt nøgleteamene for at skabe den ønskede merværdi. 

Erhververen skal derfor strukturere virksomhedsoverdragelsen således at medarbejderne har 

incitament til at fortsætte i den nye organisation og forblive i deres oprindelige teams.  

 

I afhandlingen benyttes Colemans bådmodel til at illustrere, hvordan hændelser på 

organisationsniveau kan skabe ændringer og adfærdsmæssige effekter på mikroniveau, som 

herefter leder til en succesfuld virksomhedsoverdragelse ved at fastholde medarbejderne og 

dermed skabe den rette vidensoverførsel- og tilegnelse. Modellen viser at 

virksomhedsoverdragelsesaftalen kan bruges som et aktivt instrument til at fastholde 

medarbejdere.  

 

Erhververen skal overholde visse juridiske forpligtelser i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelsen, men bør benytte disse som en strategi for fastholdelse af 

medarbejdere. Det findes, at erhververen indtræder i overdragerens forpligtelser efter 

virksomhedsoverdragelsen, også over for medarbejderne. Erhververen skal overholde 

arbejdsretlige regler omkring medarbejderne, men at disse dog ikke er centrale, idet de oftest 
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omhandler sikringen af arbejdstageres mindsterettigheder og erhververen i dette tilfælde er 

interesseret i at stille medarbejderne således at de har incitament til at blive. Det konkluderes, 

at erhververen skal sikre virksomhedens identitetsbevarelse således at der ikke kan opstå 

bristede forudsætninger hos medarbejderne, idet dette potentielt kan lede til opsigelser. 

Derudover skal erhververen overholde loyalitetsforpligtelsen, hvis omfang og betydning er 

forskellig ex ante og ex post, idet parternes retsstilling over for hinanden ændrer sig efter 

virksomhedsoverdragelsen til arbejdsgiver og arbejdstager. Samarbejdsforpligtelsen er central 

ex ante og ex post, idet den symboliserer parternes commitment over for hinanden i begge 

retsstillinger. Særligt delforpligtelsen omkring omsorg er central ex post og får en udvidet 

betydning, idet erhververen indtræder som arbejdsgiver. Erhververen kan med fordel 

konkretisere denne i virksomhedsoverdragelsesaftalen for at skabe incitamentsforenelighed på 

det interpersonelle plan.   

 

Økonomisk og sociologisk teori bruges til at finde frem til de konkrete elementer, som vil skabe 

incitament og motivation hos medarbejderne for at blive i organisationen. Det anerkendes, at 

der skal benyttes en kombination af ikke-finansielle og finansielle instrumenter. Erhververen 

skal forebygge potentielle interorganisatoriske problemstillinger ved at tildele 

biotekvirksomheden autonomi, sikre medarbejdernes status i den nye konstellation, samt 

udvise commitment. Disse organisatoriske tiltag vil overordnet signalere over for 

medarbejderne, at erhververens anerkender deres centrale rolle i den nye organisation.  

 

Det findes, at erhververen skal udvise commitment over for medarbejderne ved at lade dem 

vælge imellem en udbetaling i form af en bonus eller aktieoption ved konstruktionen af det 

finansielle instrument. På den måde signalerer medarbejderne også over for erhververen, 

hvilken risikoprofil de besidder. Derudover konkluderes det, at godtgørelsen skal være 

teamafhængig for at sikre fastholdelsen af nøgleteams, idet teamafhængighed fungerer som et 

værn imod social comparison, overconfidence samt free-riding. Hvorvidt godtgørelsen skal 

være performance- eller adfærdsbaseret vil afhænge af medarbejdernes risikoprofil. Det 

argumenteres dog, at en adfærdsbaseret model vil være bedre egnet til at opnå det ønskede 

resultat.  
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Tilsammen vil ovenstående elementer sikre fastholdelse af medarbejderne, såfremt 

erhververen kontraherer strategisk. Strategisk kontrahering benyttes til at understrege 

virksomhedsoverdragelsens karakter af samarbejde imellem de to parter for derved at skabe 

større incitamentsforenelighed på det organisatoriske plan. Det findes, at strategisk 

kontrahering danner rammerne for fastholdelsen af medarbejdere, fordi anvendelsen af 

proaktive klausuler er bedst egnet til at tilkendegive de fremtidige forpligtelser, som 

erhververen afgiver tilsagn om. Erhververen skal udnytte bestemmelsen om covenants til at 

signalere over for medarbejderne, at de vil spille en central rolle i den videre merværdiskabelse, 

hvorefter der skabes incitamentsforenelighed på det interpersonelle plan.  

 

Det konkluderes, at virksomhedsoverdragelsesaftalen skal benyttes som et instrument til at 

sikre incitamentsforenelighed ved anvendelsen af strategisk kontrahering, idet sidstnævnte 

aktivt fremmer det, der er ønskeligt, hvorefter erhververen bedre kan kommunikere hans 

intentioner overfor sine fremtidige medarbejdere og dermed skabe incitament til at forblive i 

den nye organisation.  
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