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Executive Summary 
This thesis investigates the optimal contract mechanisms in Public-Private Innovation Partnerships, 

hereafter referred to as PPIs, within the theoretical framework of strategic contracting. The object of 

the thesis is to analyze how the presence of the optimal elements in a PPI contract can ensure the 

achievement of relational rents and ensure progress in the innovation process, essentially contributing 

to the development of energy-efficient solutions and thus function as a contribution to the 

achievement of the climate goals set out in the Danish Climate Act of 2020. 

 

It is found that PPIs contain large untapped potentials due to the heterogeneous nature of the public 

and private parties and their complementary resources and knowledge, but at the same time such 

arrangements contain a number of barriers, which can cause the PPI to fail. 

 

On the basis of Dyer & Singh’s theory on relational rent it is concluded that the parties in a PPI can 

achieve relational rent, when four cumulative conditions are present. Fur the purpose of this specific 

thesis, relational rent is considered as welfare maximization for the public party and profit generation 

for the private party. Further, the value of the relational rent is considered having a spillover effect for 

society in respect of reduction in CO2 emission. 

 

In addition, the thesis examines and concludes that the innovation process is dependent on the 

integration of internal and external resources, where Chesbrough’s open-innovation paradigm will 

contribute to the active use of the complementary resources of the public and private parties for the 

development of energy-efficient solutions. This thesis furthermore examines the importance of 

knowledge sharing and how knowledge sharing routines are optimally facilitated. Specifically it is 

found that a balanced use of the interaction forms cooperation and collaboration between the public 

and private parties secure progress during the innovation process. Thus, it is concluded that 

knowledge sharing is not only important in order to achieve relational rent, but is also of significant 

importance in order to secure progress during the innovation process and hence achieve the full 

potential of a PPI project. 

 

Finally, this thesis recommends two contract provisions presented as 1) a structured communication 

clause and 2) a reinvestment clause to be incorporated in the PPI contract. It is concluded that these 

clauses constitute the optimal contract mechanisms for securing the achievement of relational rent, 

continuous knowledge sharing, progress during the innovation process and value accumulation. 

Ultimately, the introduction of clause 1) and 2) in the PPI contract can contribute to the achievement 

of the climate goals as set out in the Danish Climate Act of 2020. 
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Kapitel 1 - Teoretisk ramme for afhandlingen 

1.1 Indledning 
Den grønne omstilling, herunder betydelige reduktion i den globale udledning af CO2, har længe 

været på den internationale dagsorden. Studier viser, at klimaforandringer allerede har sat tydelige 

spor på planeten i form af stadig stigende vandstande, ekstreme vejrbegivenheder og trusler mod såvel 

natur, dyreliv og menneskeheden.1 Dette understreger tydeligt, at klimakrisen kræver aktiv handling. 

 

Parisaftalen, den juridisk bindende klimaaftale indgået i december 2015, fastsætter en langsigtet 

målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til et godt stykke under 2 grader over det 

førindustrielle niveau og forpligter på samme tid medlemslandene til at fastsætte deres respektive 

bidrag til reduktion af CO2-udledning.2 3 Hermed er der således blevet sat konkrete mål for, hvordan 

den debatterede klimakrise skal håndteres inden 2030.4 

 

Danmark har qua sit medlemskab i såvel FN som EU forpligtet sig til at fastsætte nationale 

klimamålsætninger i overensstemmelse med Parisaftalen, og har med vedtagelsen af Klimaloven i juni 

2020 fastsat en målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.5 Disse 

målsætninger er ikke blot juridisk bindende, men også yderst ambitiøse, idet de rækker markant 

videre end EU’s fastsatte 40% CO2-reduktionsmål for 2030. Netop dette høje ambitionsniveau gør 

Danmark til et forgangsland for den internale klimadagsorden, men juridisk bindende målsætninger er 

ikke løsninger i sig selv.6 Hvis disse målsætninger skal indfries inden 2030 kræves i høj grad, at nye 

teknologier udvikles.7 Det offentlige er derfor yderst afhængig af den private sektors ekspertise inden 

for innovation. I den forbindelse kan offentlige-private innovationssamarbejder (OPI-samarbejder), 

hvor det offentlige og private agerer udviklingspartnere, som i fællesskab udvikler nye innovative 

løsninger på fælles definerede problemer, være et særligt betydningsfuldt bidrag til innovation af nye 

teknologier inden for den grønne omstilling og dermed et essentielt bidrag til opnåelse af de juridiske 

bindende klimamål. 

                                                
1 NASA. Global Climate Change. “The Effects of Climate Change” 
2 Parisaftalen, L 282/4 af 19. oktober 2016 2 Parisaftalen, L 282/4 af 19. oktober 2016 
3 United Nations. “Sustainable Development Goals”, besøgt 10.05.21 
4 Klima,-energi og forsyning ministeriet. “Parisaftalen 2015”, besøgt 10.05.21 
5 Lov om klima (Klimaloven), LOV nr. 965 af 26. juni 2020 
6 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 2020. Klimaprogram 2020, s.4 
7 Ibid, s.4 
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OPI-samarbejder er kun i begrænset omfang blevet anvendt i Danmark, hvortil ingen direkte 

regulering, standardkontrakter eller best-practice eksisterer.8 Der er imidlertid store forventninger til 

den værdi, som kan opnås gennem OPI-samarbejder, men på samme tid medfølger også en række 

barrierer, som netop kan forhindre, at det fulde potentiale realiseres.9 10  

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation 

identificeret en række væsentlige barrierer, herunder manglende kontraktformer, manglende 

vidensdeling, uklar rolle og ansvarsfordeling samt at OPI-samarbejder er yderst ressourcekrævende.11 

Denne afhandling har derfor til formål at undersøge, hvorledes disse barrierer kan imødekommes 

gennem anvendelsen af strategisk kontrahering som det bærende kontraktparadigme for en OPI-

kontrakt, og hvorledes det gennem indførelsen af proaktive kontraktmekanismer er muligt for parterne 

at opnå relationsrente, samt hvordan aktiv vidensdeling mellem det offentlige og private kan være 

medvirkende til at fremme innovation af energirigtige løsninger og ultimativt at opnå de juridisk 

bindende klimamål. 

1.2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående indledning og præsenterede problemstillinger ønskes følgende 

problemformulering undersøgt: 

 

Hvorledes kan der inden for teorirammen af strategisk kontrahering sikres de optimale 

mekanismer i en kontrakt for et offentligt-privat innovationssamarbejde, således der er mulighed 

for at opnå relationsrente og grobund for at fremme innovation af energirigtige løsninger? 

1.3 Synsvinkel 
Nærværende afhandling anskues ud fra kontraktrelationen mellem en offentlig forskningsinstitution 

og en privat virksomhed som nærmere illustreret ved figur 1. Det private erhvervsliv spiller en 

afgørende rolle i indsatsen for realiseringen af klimamålene, herunder ved virksomhedens direkte 

CO2-reduktion samt ved at videreudvikle grønne og fremtidssikrede løsninger.12 For at kunne indfri 

                                                
8 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009. Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, s.28-29 
9 Ibid, s.6 
10 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. 2015.Hvad kendetegner OPI-projekter på velfærds- og miljøområdet, 
der lykkedes?, s.4 
11 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.28-29 
12 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 2019. Klimapolitisk Redegørelse 2019, s.11 
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regeringens klimamål er der netop behov for strategiske samarbejder mellem private virksomheder og 

offentlige forskningsinstitutioner, som ved effektiv udnyttelse af komplementære ressourcer skal søge 

at fremme innovative og energirigtige løsninger, hvortil en kontrakt skal danne de juridiske rammer 

for dette samarbejde. Af den årsag er synsvinklen for nærværende afhandling kontraktrelationen 

mellem parterne i OPI-samarbejdet. Imidlertid er det vigtigt at understrege, at der i afhandlingen ikke 

tages afsæt i ét specifikt OPI-samarbejde, men fokus er på indførelse af optimale kontraktmekanismer 

i en hvilken som helst OPI-kontrakt. Hertil er formålet netop at undersøge, hvilke mekanismer som 

bør indlejres i en OPI-kontrakt, således kontrakten bidrager til muligheden for at opnå relationsrente 

og sikre fremdrift i innovationsprocessen. Dette gælder uagtet hvilken offentlig forskningsinstitution 

og privat virksomhed, der er deltager i et OPI-samarbejde. Selvom OPI-samarbejder på miljøområdet 

i gennemsnit består af 8,5 deltagende parter, er udgangspunktet for nærværende afhandling imidlertid 

et OPI-samarbejde alene bestående af en enkelt offentlig aktør og en enkelt privat aktør for 

simplificerings skyld.13 

 

Idet parterne i OPI-samarbejdet og den kontraktuelle relationen herimellem gøres til 

undersøgelsesgenstand for afhandlingen, har dette afsnit ligeledes til formål at give en nærmere 

beskrivelse af den offentlige forskningsinstitution og den private virksomheds respektive 

komplementære ressourcer og kompetencer. 

  

Den offentlige forskningsinstitution bidrager primært til OPI-samarbejdet med specialiseret viden, der 

er oparbejdet hos forskerne i den offentlige forskningsinstitution samt adgang til testfaciliteter, hvilket 

er af væsentlig betydning for det privates mulighed for at få testet og dokumenteret virkningen af den 

udviklede løsning. Endvidere bidrager den offentlige forskningsinstitution med konkret viden om 

offentlige og komplekse beslutningsprocesser, som er en vigtig indsigt, for at det private kan navigere 

bedre på det offentlige marked.14 

 

Den private virksomhed indgår i særdeleshed i OPI-samarbejdet med konkret teknologisk- og 

produktspecifik viden, som er et væsentligt element for udviklingen af en løsning. Endvidere bidrager 

det private med generel forretningsforståelse, som skal sikre, at den udviklede løsning bliver 

kommercialiseret og afsat på det pågældende marked. Ligeledes besidder den private virksomhed 

konkret viden og erfaring inden for projekt- og innovationsledelse, som ikke alene er til gavn for OPI-

projektets fremdrift, men også til gavn for den offentlige forskningsinstitutions videre læring.15 

 

                                                
13 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. 2015, s.22 
14 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.17 
15 Ibid, s.17 
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Figur 1 16 

1.4 Afgrænsning 
Nærværende afhandling søger at belyse, hvorledes samarbejdet mellem en offentlig 

forskningsinstitution og en privat virksomhed kan fremme innovation af energirigtige løsninger, som 

skal bidrage til reduktion i CO2-udledningen i overensstemmelse med Klimalovens målsætninger. 

Imidlertid vil afhandlingen ikke behandle de tekniske og naturvidenskabelige aspekter af de udviklede 

grønne løsninger, og således være afgrænset til alene at omhandle de juridiske samt økonomiske 

aspekter af samarbejdet. Årsagen til at nærværende afhandlingen fokuserer på løsninger inden for 

bæredygtig energi skyldes, at dette anses som værende det potentielt største bidrag til at kunne nå 

Klimalovens fastsatte 2030-mål, hvorfor det strategiske samarbejde mellem parterne netop er 

centreret herom.17 

 

Afhandlingen begrænses til alene at anvende dansk ret, hvilket begrundes i det forhold, at 

kontrakreltionen mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed hviler på 

gældende danske retsgrundsætninger, hvorfor international lovgivning ikke vil være af betydning til 

besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

 

I en analyse foretaget af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde er det identificeret, at blot 10% af de 

hidtidige OPI-samarbejder er kommet i stand gennem udbud, hvortil omkring 84% af samarbejderne 

                                                
16 Egen tilvirkning 
17 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 2019, s.15 
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er kommet i stand på initiativ af de offentlige eller private parter.18 Af den årsag vil afhandlingen 

afgrænse sig fra at behandle de udbudsretlige aspekter af måden, hvorpå OPI-samarbejder bliver 

etableret, og derfor alene behandle de relevante kontraktmæssige mekanismer til sikring af fremdrift i 

innovationsprocessen og opnåelse af relationsrente i OPI-samarbejdet. 

 

På trods af at manglende modeller for håndtering af rettigheder til innovative løsninger udgør en 

essentiel barriere for indgåelsen af et OPI-samarbejde, og derfor ville være nærliggende at inddrage, 

behandles dette immaterialretlige aspekt imidlertid ikke i nærværende afhandling.19 Dette skyldes, at 

afhandlingens primære fokus er centreret omkring samarbejdsprocessen frem mod innovation af nye 

løsninger og ikke spørgsmålet om rettighedsfordelingen af en sådan innovation. I afhandlingens 

kapitel 7 anvendes Henry W. Chesbrough’s closed- & open-innovation paradigmer, som ligeledes 

adresserer i hvilket omfang immaterielle rettigheder spiller en rolle, men vil imidlertid ikke blive 

behandlet yderligere som følge af denne afgrænsning. 

 

Herudover kan det være relevant at overveje problemstillinger relateret til statsstøtte i 

konkurrenceretligt henseende, idet en offentlig part er deltager i OPI-samarbejdet. Imidlertid 

afgrænses afhandlingen fra at behandle dette aspekt, da det alene er de optimale kontraktmekanismer 

som søges undersøgt.20  

 

Uagtet at finansieringen af OPI-samarbejdet har en væsentlig betydning for såvel etableringen af 

samarbejdet som den endelige succes heraf, vil dette ikke behandles yderligere i denne afhandling, 

hvilket begrundes i det forhold, at afhandlingen fokuserer på det relationelle mellem det offentlige og 

private i kontraktens løbetid.21 

 

 

 

 

 

                                                
18 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. 2015, s.24 
19 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.28 
20 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. 2015, s.28 
21 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.28-29 
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1.5 Metode 
Dette afsnit har til hensigt at beskrive de anvendte metoder i afhandlingen, hvortil en interdisciplinær 

tilgang og den erhvervsjuridiske metode vil udgøre den primære metodologi. 

1.5.1 Retsdogmatikken  
Idet denne afhandling søger at facilitere de mest optimale kontraktmekanismer mellem en offentlig 

forskningsinstitution og en privat virksomhed, er det essentielt at kende til den relevante og gældende 

ret. Derfor findes det essentielt, at anvende den retsdogmatiske metode, som netop har til formål at 

udlede, hvad gældende ret er.22 Ved anvendelse af den retsdogmatiske metode foretages en 

systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af retskilder for derved at komme frem til en 

retssætning om gældende ret.23 Anvendelsen af denne metode er med til at sikre at et gyldigt 

konsensus resultat - de lege lata - opnås.24 

 

Ved anvendelsen af den retsdogmatiske metode benyttes retskildelæren, som består af regulering, 

retspraksis, sædvaner og forholdets natur. Retskildelæren bestemmer ikke en specifik rangorden for 

anvendelsen af retskilderne, idet alle retskilder vægtes ligeligt.25 Når der foretages en retsdogmatisk 

analyse vil retskilderne alligevel anvendes i en bestemt rækkefølge, som starter med regulering og 

dernæst retspraksis, sædvaner og slutteligt forholdets natur.26 I relation til denne afhandling vil det 

udelukkende være regulering, som anvendes, hvortil retspraksis, sædvaner og forholdets natur ikke 

belyses yderligere. Eftersom denne afhandling tager afsæt i, hvorledes et OPI-samarbejde kan bidrage 

til opnåelse af reduktionsmålene i Klimaloven, vil denne lov alene anvendes med henblik på at belyse, 

hvilke mekanismer, som eksisterer i Klimaloven, herunder fokus på lovens juridiske karakter, de 

grundlæggende principper samt hvem der er pligtsubjekt i henhold til Klimaloven. Uagtet at parterne i 

et OPI-samarbejde ikke er direkte forpligtet af Klimaloven, fokuserer nærværende afhandling 

alligevel på OPI-samarbejder som midlet til at nå de i Klimalovens fremsatte mål. Dette begrundes i 

det forhold, at innovation af nye løsninger er en nødvendighed, hvilket OPI-samarbejder netop kan 

være med til at indfri. 

 

Idet nærværende afhandling netop belyser OPI-samarbejder, hvortil der ikke eksisterer lex-specialis 

på området, vil kontrakten anses som den primære retskilde, idet denne regulerer det relationelle 

                                                
22 Østergaard, K. 2003. Metode på cand.merc.jur.studiet. I Julebog. Djøf Forlag, s.269-285  
23 Tvarnø, C & R. Nielsen. 2017. Retskilder og Retsteorier. 5 udg. Jurist- og Økonomforbundet, s.29 
24 Ibid, s.29 
25 Ibid, s.29-30 
26 Ibid, s.29-30 
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forhold mellem parterne.27 Det kontraktuelle udgangspunkt i dansk ret er at finde i AFTL § 1, DL 5-1-

1 og 5-1-2, hvorefter der eksisterer partsautonomi. Så længe kontraktens indhold ikke strider mod 

beskyttelsespræceptive regler, herunder særligt reglerne i AFTL kapitel 3, eksisterer der en udpræget 

aftalefrihed i dansk ret, hvortil parterne kan indgå kontrakter, hvor indholdet heri frit kan aftales 

mellem parterne.28 

1.5.2 Erhvervsjuridisk metode 
Idet den retsdogmatiske metode har en reaktiv karakter, synes denne metodiske tilgang ikke alene at 

kunne bidrage til at belyse, hvordan de optimale rammer et i OPI-samarbejde kan konstrueres med 

henblik på at opnå merværdi i form af relationsrente og på samme tid sikre innovation, der bidrager til 

opnåelse Klimalovens 2030-mål. Afhandlingen vil derfor tage afsæt i den interdisciplinære integration 

mellem juridisk og økonomisk metode til derved at anskueliggøre, hvorledes en sådan kontrakt 

optimalt bør udformes med henblik på at opnå merværdi og sikre et solidt fundament for innovation. 

Den bærende metode til besvarelse af problemformuleringen vil derfor være den erhvervsjuridiske 

metode. 

 

Metodisk er der fundamentale forskelle i måden, hvorpå retsdogmatikken og økonomiske teorier 

anvendes.29 Den retsdogmatiske metode, som beskrevet i afsnit 1.5.1, er kendetegnet ved at være 

aktørforudsætningsuafhængig og opererer ikke med markedsforudsætninger, hvilket adskiller sig 

væsentligt fra økonomisk metode, hvor markedet gøres til analyseniveau og aktørerne, inden for den 

nyinstitutionelle økonomi antages at være begrænset rationelle.30 Synsvinklen i den erhvervsjuridiske 

metode er virksomheden som problemejer, og idet virksomheden skal være i stand til at udlede 

gældende ret, anses retsdogmatikken derfor som grundstenen i den erhvervsjuridiske metode.31 

Retsdogmatikken kan dog ikke stå alene som metodisk fundament i den erhvervsjuridiske metode, 

idet økonomiske modeller og teorier må inddrages som en medvirkende faktor til at skabe det bedst 

kvalificerede beslutningsgrundlag for virksomheden. Inddragelsen af økonomiske  modeller og teorier 

giver således den erhvervsjuridiske metode et selvstændigt indhold, som rækker videre end 

retsdogmatikken. 

 

Det forhold at synsvinklen i denne afhandling er kontraktrelationen mellem en offentlig 

forskningsinstitution og en privat virksomhed synes ikke at være i strid med den erhvervsjuridiske 

                                                
27 Tvarnø, C & R. Nielsen. 2014. Retskilder og Retsteorier. 4 udg. Jurist- og Økonomforbundet, s.104-105 
28 Østergaard, K. 2014. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd 
årgang 37 (3/149), s.15 
29 Østergaard, K. 2014, s.6-7 
30 Østergaard, K. 2003, s.269-285 
31 Østergaard, K. 2014, s.6-7 
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metodes fokus på virksomheden som problemejer. Årsagen hertil er, at virksomheden kan være såvel 

offentligt som privat ejet, hvorfor den offentlige forskningsinstitution som den ene part i 

afhandlingens synsvinkel metodisk set kan betragtes som en ‘virksomhed’, der indgår en relation med 

en anden privat virksomhed.32 Netop af denne grund er den erhvervsjuridiske metode oplagt at 

anvende i relation til OPI-samarbejder, idet fokus er, hvorledes parterne i fællesskab søger at 

foregribe og løse problemstillinger, hvortil såvel det offentlige og private anses som problemejere.33 

 

Inden for et virksomhedsperspektiv anskues retsdogmatikken fra en retspositivistisk tilgang, som 

bygger på hvad retten er og ikke hvordan retten bør være.34 Denne tilgang kan ikke alene bidrage til 

en fyldestgørende besvarelse af nærværende afhandlings problemformulering, idet retsdogmatikken 

primært har en reaktiv karakter.35 Den erhvervsjuridiske metode, hvori den økonomiske metodes 

normative tilgang er inkorporeret, findes derfor særligt relevant for denne afhandling, idet metoden er 

problemorienteret med et proaktivt sigte. Dette skaber det bedste fundament for at anvende juraen i 

form af et kontraktuelt forhold som et proaktivt styrings- og ledelsesinstrument med henblik på at 

forebygge konflikter og derved skabe grobund for innovation og værdiskabelse parterne imellem. 

 

Idet den normative tilgang er af så afgørende betydning for nærværende afhandling, vil det teoretiske 

udgangspunkt for kontraktforholdet mellem parterne i OPI-samarbejdet tage sit afsæt i strategisk 

kontrahering, særligt i form af anvendelsen af proaktive klausuler.36 Dette begrundes særligt i det 

faktum, at anvendelsen af proaktive klausuler skal bidrage til at skabe relationsrente og fremdrift i 

innovationsprocessen for de deltagende parter i OPI-samarbejdet, som en konventionel kontrakt med 

en reaktiv karakter ikke synes at kunne rumme. Det er imidlertid væsentligt at pointere, at strategisk 

kontrahering ikke udgør en selvstændig metode, men derimod er en måde, hvorpå kontraktforholdet 

anskues. I forbindelse med anvendelsen af strategisk kontrahering til at belyse det kontraktuelle 

forhold mellem parterne i OPI-samarbejdet, er det derfor fundet relevant at opdele strategisk 

kontrahering i en “almindelig del” og en “speciel del”.37 Den almindelige del af strategisk 

kontrahering kan henføres til parternes mulighed for at generere relationsrente, og er således 

uafhængig af karakteren af samarbejdsforholdet. Den specielle del af strategisk kontrahering kan 

derimod henføres til samarbejdsforholdets evne til at sikre innovation som følge af, at vidensdeling og 

komplementære ressourcer bliver anvendt på en særegen måde. Innovation som indlejret i den 

                                                
32 Østergaard, K. 2014, s.7 
33 Ibid, s.7 
34 Tvarnø, C & R. Nielsen. 2017, s.333 
35 Østergaard, K. 2014, s.4 
36 Petersen, B. & Østergaard K. 2018. Reconciling contracts and relational governance through strategic 
contracting. Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 33, s.266 
37 Jf. analog anvendelse af princippet om “Obligationsrettens almindelige og specielle del”. Inspiration fra 
Andersen, M. B & Lookofsky, J. Lærebog i Obligationsret I. Karnov Group. 4. udgave, s.19-21 
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specielle del udgør således en forgrenet art af strategisk kontrahering i forening med relevant 

innovationsteori, jf. nærmere herom i afsnit 1.5.3.5. 

1.5.3 Økonomisk metode 

1.5.3.1 Metodisk tilgang 
Eftersom den grundlæggende metodiske tilgang i afhandlingen er baseret på den erhvervsjuridiske 

metode, som nærmere angivet i afsnit 1.5.2, hvori økonomiske modeller og teorier udgør et centralt 

element, har dette afsnit til hensigt at belyse valget af anvendte økonomiske teorier i afhandlingen. 

For at kunne inddrage økonomiske teorier med henblik på at besvare afhandlingens 

problemformulering anvendes den hypotetisk deduktive forklaringsmodel, hvorved der tages afsæt i 

en række allerede eksisterende økonomiske teorier for på baggrund heraf at udlede en konklusion.38 

Det er imidlertid væsentligt at bemærke begrænsningerne i den hypotetisk deduktive metode, eftersom 

denne metodiske tilgang ikke alene kan være medvirkende til at konkludere, om en teori er sand.39 

Den hypotetisk deduktive metode vil således blot sikre, at der ved anvendelse af allerede eksisterende 

økonomiske teorier, og såfremt præmisserne for den sluttede konklusion herved er sand, at den 

dragede konklusion ligeledes vil være sand. 

 

Afhandlingens økonomiske problemfelt angår det relationelle forhold mellem en offentlig 

forskningsinstitution og en privat virksomhed og innovationssamarbejdet herimellem, hvorfor det 

findes relevant primært at benytte økonomiske teorier inden for den ny-institutionelle økonomi. 

Årsagen hertil må begrundes i det faktum, at OPI-samarbejdet udgør et længerevarende 

kontraktforhold, som i høj grad er et tillidsbaseret samarbejde, hvor ressourcekomplementaritet, 

adfærd og incitamenter er af afgørende betydning for succesen af OPI-samarbejdet og muligheden for 

herigennem at skabe relationsrente og innovation. Hertil er det således hensigtsmæssigt, at benytte en 

gren af økonomien, som i særlig grad beskæftiger sig med adfærd, dannelse og virke, og hvor de 

kontraherende parter ikke besidder samme grad af information.40 

 

Den ny-institutionelle økonomi er netop funderet på forudsætningen om begrænset rationalitet hos 

parterne, imperfekt og asymmetrisk information samt tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger.41 

P/A-teori og transaktionsomkostningsteori udgør essentielle teorier, som kan henføres til den ny-

                                                
38 Knudsen, Christian. 1994. Økonomisk metodologi, Bind 2, Videnskabsteori & Forklaringstyper. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag. 2. udgave, s.56-58 
39 Ibid, s.58 
40 Østergaard, K.2003, s.274 
41 Østergaard, K.2014, s.9 
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institutionelle økonomi.42 Disse vil i samspil med Dyer & Singh’s teori om opnåelse af relationsrente 

og Henry W. Chesbrough’s teori om closed- og open-innovation danne grundlag for den økonomiske 

tilgang til besvarelse af problemformuleringen.43 44 

1.5.3.2 Principal-agent teori 
Afhandlingen vil inddrage P/A-teori med henblik på at analysere det kontraktmæssige forhold mellem 

parterne i OPI-samarbejdet. Det findes relevant at benytte P/A-teori som metodisk analyseredskab til 

at undersøge, hvorledes de optimale mekanismer kan indføres i den underliggende kontrakt mellem 

parterne for at sikre incitamentsforenelighed og mindske den asymmetriske information og uudnyttet 

viden mest muligt i OPI-samarbejdet. P/A-teorien bygger på en grundlæggende forudsætning om, at 

der eksisterer asymmetrisk information mellem to parter; principalen og agenten.45 Herved forstås, at 

agenten besidder mere viden end principalen.46 I nærværende afhandling vil P/A-teorien imidlertid 

anvendes i modificeret forstand, hvortil den offentlige forskningsinstitution og den private 

virksomhed agerer på lige fod i innovationssamarbejdet, og ingen af parterne hertil kan anses som 

værende entydig principal eller agent. Modifikationen af P/A-teorien anvendes derfor til at adressere 

problemstillinger i forbindelse med asymmetrisk information mellem parterne, som i lyset af OPI-

samarbejder udmønter sig i parternes diversificerede og specialiserede viden, således at de mest 

optimale rammer for OPI-samarbejdet sikres. 

 

Ligeledes anvendes P/A-teorien som analyseredskab til at belyse parternes løbende opfyldelse af 

kontraktforpligtelserne samt i forbindelse med forebyggelse af ex ante og ex post asymmetriske 

informationsproblematikker - de såkaldte adverse selection og moral hazard problematikker. 47 48 

1.5.3.3 Transaktionsomkostningsteori 
Transaktionsomkostningsteorien, som Williamson og Coase er stifterne af, udspringer ligeledes fra 

den ny-institutionelle økonomi.49 Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i Williamsons 

transaktionsomkostningsteori. Grundlæggende er transaktionsomkostningsteorien centreret om 

antagelsen om begrænset rationalitet, asymmetrisk information og opportunistisk adfærd blandt 

                                                
42 Østergaard, K.2014, s.10 
43 Dyer & Singh. 1998. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 
competitive advantage. Academy of Management Review, Vol 23, s.661 
44 Chesbrough, H. W. 2003. Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology 
Harvard Business School Publishing Corporation, s.xxvi 
45 Knudsen, Christian. 1997, s.164 
46 Ibid, s.164 
47 Østergaard, K. 2014, s.6 
48 Knudsen, Christian.1997, s.167 
49 Ibid, s.208-209 
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aktørerne i markedet.50 Eftersom afhandlingens synsvinkel er kontraktrelationen mellem en offentlig 

forskningsinstitution og en privat virksomhed, synes transaktionsomkostningsteorien at være et yderst 

relevant analyseredskab, da selve transaktionen ifølge Williamson udgør den centrale analyseenhed.51 

Transaktionsomkostningsteorien anvendes i nærværende afhandling i samspil med strategisk 

kontrahering, idet samarbejdsprocessen og vidensdeling mellem parterne i OPI-samarbejdet har en 

afgørende betydning for opnåelse af såvel relationsrente som fremdrift i innovationsprocessen. 

Ligeledes beskæftiger teorien sig i høj grad med, hvordan parterne gennemfører transaktioner, hvilket 

i lyset af nærværende afhandling forstås som overførsel af viden, samt hvilke omkostninger der er 

forbundet hermed. Den strategiske adfærd og interne processer for hver aktør er i fokus, hvilket har 

betydning for de endelige økonomiske processer i OPI-samarbejdet.52 

 

Eftersom kontrakten skal fungere som aktivt styringsredskab til at sikre et langvarigt 

samarbejdsforhold, der skal skabe værdi i forbindelse med innovation af energirigtige løsninger, vil 

der herved være forbundet såvel ex ante som ex post omkostninger. Af den årsag vil 

transaktionsomkostningsteorien inddrages i afhandlingen med henblik på at konstruere de mest 

optimale rammer og indføre klausuler, som vil være medvirkende til at sikre optimal allokering af 

disse omkostninger. 

1.5.3.4 Spilteori 
Som supplement til ovenstående økonomiske metodevalg vil afhandlingen ligeledes inddrage spilteori 

med henblik på at belyse, hvordan det givne strategiske samarbejde og kontinuerlig vidensdeling kan 

sikres opretholdt på lang sigt ud fra en spilteoretisk teoriramme. Det er væsentligt at bemærke, at 

spilteori modsat P/A-teori og transaktionsomkostningsteori har sit udspring i det neoklassiske 

forskningsprogram. Der hersker imidlertid fortsat tvivl i litteraturen om, hvorvidt spilteori bør anses 

som et selvstændigt forskningsprogram eller som en integreret del af det neoklassiske 

forskningsprogram.53 Et væsentligt formål med spilteorien er at håndtere beslutningssituationer, hvor 

den grundlæggende forudsætning for aktørernes handlinger i et spil er begrundet i strategisk 

rationalitet.54 Afhandlingen vil gøre brug af spil i strategisk form, som består af 1) aktørerne i spillet, 

2) hver aktørs strategi og 3) hvilke pay-off, som hver aktør vil modtage i en given kombination af 

strategier.55 Hertil benyttes spilteorien ligeledes som analyseredskab til at belyse, hvorledes parterne i 

OPI-samarbejdets payoff kan akkumuleres over tid, når parterne vælger at samarbejde om 
                                                
50 Knudsen, Christian.1997, s.213 
51 Lyngsie & Østergaard. Methodological differences between legal dogmatics and new institutional economics, 
s.183 
52 Knudsen, Christian. 1997, s.239 
53 Ibid, s.88-89 
54 Ibid, s.109 
55 Ibid, s.90 
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kontinuerlig og dedikeret vidensdeling. Selvom inddragelse af spilteori som analyseredskab kan synes 

kontradiktorisk i forhold til de øvrigt anvendte økonomiske teorier, findes det dog stadig relevant at 

benytte, eftersom spilteori er et metodisk værktøj til at analysere interaktionen mellem to aktører, 

hvilket synes hensigtsmæssigt i lyset af, at afhandlingens synsvinkel udgør kontraktrelationen mellem 

parterne i OPI-samarbejdet. 

1.5.3.5 Vidensøkonomi 
Eftersom afhandlingens fokus er centreret omkring værdiskabelse i OPI-samarbejder med henblik på 

at fremme innovation af energirigtige løsninger, vil afhandlingen ligeledes inddrage teorier omkring 

vidensøkonomi. Viden og intellektuel kapital anses som en af de mest betydningsfulde faktorer inden 

for økonomien, eftersom det netop er det, som tilføjer værdi til en virksomhed eller organisation, og 

herved sikrer en konkurrencemæssig fordel.56 Vidensøkonomien har fokus på interne aspekter i 

virksomheden, og søger at nå frem til en model for, hvordan viden er og bliver en integreret del af 

såvel den formelle som uformelle organisationsstruktur i virksomheden.57 I den forbindelse inddrages 

Henry W. Chesbroughs teori om closed- og open-innovation med henblik på at vurdere, hvordan de 

optimale rammer i OPI-samarbejdet skal struktureres, således den nødvendige og komplementære 

viden bliver tilført samarbejdet, og dermed bidrager til sikring af solidt fundament for innovation. 

Chesbroughs teori om open innovation suppleres herefter af en analyse af parternes 

absorptionskapacitet som udviklet af Cohen & Levinthal, idet en høj grad af absorptionskapacitet vil 

have en direkte effekt på innovationsprocessen i OPI-samarbejdet, herunder parternes evne til at 

integrere og kombinere forskellig viden og kompetencer.58 

1.5.3.6 Sammenfatning af økonomiske teorier 
Selvom de ovenstående økonomiske teorier i sin grundlæggende essens synes meget forskellige, er 

det fundet nødvendigt at inddrage disse i samspil, idet de netop er velegnede til at belyse OPI-

samarbejdets kompleksitet. De økonomiske teorier er udvalgt, da de komplementerer hinanden, 

således, at de i forening bidrager til, at de i afhandlingens kapitel 9 optimale kontraktmekanismer kan 

udarbejdes. Vidensøkonomien, herunder closed og open-innovation paradigmet, belyser 

innovationsaspektet i OPI-samarbejdet, som hverken P/A-teorien, transaktionsomkostningsteorien 

eller spilteorien adresserer. P/A-teorien og transaktionsomkostningsteorien belyser de 

kontraktøkonomiske implikationer, som eksisterer i OPI-samarbejdet som følge af den asymmetriske 

information og de deltagende parters forskellighed. Slutteligt er spilteorien inddraget som 

analyseredskab af den primære årsag at belyse det repetitive element i OPI-samarbejdet, hvilket 

                                                
56 Stewart, T. 1998. Intellektuel Kapital. CENTRUM. 1. udgave, s.7 
57 Knudsen, Christian.1997. Økonomisk metodologi, Bind 2, Videnskabsteori & Forklaringstyper. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag. 2. udgave, s.365-380 
58 Vanhaverbeke, W. Cloodt, M. & Vrande, V. 2008. Connecting absorptive capacity and open innovation, s.1 
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særligt kommer til udtryk i forbindelse med indlejring af en geninvesteringsklausul i OPI-kontrakten, 

hvortil OPI-samarbejdet fortsættes gentagne gange og payoff akkumuleres i takt hermed, jf. nærmere 

herom i kapitel 9. 

1.6 Struktur 
Afhandlingen består af 10 kapitler, hvortil strukturen i afhandlingen er illustreret ved figur 2. 

 
Figur 2 59  

                                                
59 Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 - Behovet for innovation og energirigtige 
løsninger 
Dette kapitel har til formål at belyse, hvorledes klimaforandringer og klimamålsætninger skaber et 

behov for innovation, særligt i form af ny teknologi inden for energirigtige løsninger. Dertil søges 

besvaret, hvorfor det i kraft af Danmarks ambitiøse klimamålsætninger er nødvendigt, at facilitere 

innovationssamarbejder mellem det offentlige og private, som skal medvirke til at nå de det fremsatte 

2030-mål i Klimaloven og dermed det overordnede mål i Parisaftalen. I forlængelse af behovet for 

innovation, er formålet endvidere at beskrive betydningen af samarbejdsdrevet innovation, og 

hvorledes et sådant samarbejde formelt set kan faciliteres som et OPI-samarbejde. Herefter følger en 

diskussion af, hvilke barrierer, som generelt medfølger i et OPI-samarbejde, og hvordan disse gennem 

afhandlinges resterende kapitler vil søges imødekommet, således de mest optimale forhold for 

innovativ succes mellem det offentlige og private skabes. 

2.1 Klimamålene 
Klimaforandringer er et globalt og stadig stigende problem, der anses som vor tids største trussel mod 

planeten.60 Klimaforandringer defineres som ændringer i klimaet over tid og måles som 

temperaturstigninger i atmosfæren, hvilket blandt andet bevirker stigende vandstande i 

verdenshavende, hyppigere og mere ekstreme vejrbegivenheder.61 Industrisamfundet og 

menneskeheden påvirker i høj grad klimaet og dermed jordens temperaturstigning ved anvendelsen af 

fossile brændstoffer og udledninger af flere drivhusgasser til atmosfæren, hvilket har yderst negative 

konsekvenser. Da klimakrisen er global, kræves også globale indsatser fra regeringer verden over, og 

Danmark er gennem sit medlemskab i både FN og EU underlagt internationale forpligtelser på klima- 

og energiområdet. For at imødekomme disse forpligtelser kræves i høj grad politiske tiltag og 

udvikling af nye innovative og grønne teknologier.62 

 

Danmarks internationale klimaforpligtelser som følge af medlemskabet i FN bygger på Parisaftalen, 

den juridiske bindende aftale indgået på klimatopmødet i Paris i 2015. Parisaftalen, som er indgået 

mellem de 196 medlemslande i FN, har en væsentlig betydning i kampen mod klimaforandringer, idet 

den forpligter medlemslandene til at fremlægge deres nationale bidrag til reduktion af CO2-udledning 

                                                
60 Den Europæiske Union. 2008. Til kamp mod klimaændringer. EU fører an, s.3 
61 Klimaleksikon. Klimaforandringer. “Hvad er årsagerne - og hvad kan vi gøre ved det”, besøgt 14.04.21 
62 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 2020, s.4 
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frem mod 2030.63 Mens denne aftale indeholder flere vigtige elementer, er det overordnede formål 

som defineret i artikel 2, stk.1, litra a, at “(...) holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur 

til et godt stykke under 2 ℃  over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5 ℃ i forhold til det førindustrielle niveau.64 Dette betyder, at der med 

Parisaftalen er fastsat specifikke målsætninger for, hvor meget den globale opvarmning skal 

begrænses frem mod 2030, men ikke en konkret måde hvorpå dette skal ske. Hertil påhviler det hvert 

enkelt medlemsland at bidrage til målsætningen gennem vedtagelse af aktive klimahandlingsplaner. 

 

Den danske regering ønsker, at Danmark skal være et foregangsland for den grønne omstilling, hvortil 

en række nationale og ambitiøse klimamålsætninger i overensstemmelse med de overordnede 

målsætninger i Parisaftalen er fastsat.65 De konkrete og ambitiøse målsætninger er, at Danmark frem 

mod 2030 skal reducere CO2-udledningen med 70%, og senest i 2050 skal opnå at være klimaneutral, 

hvormed menes, at Danmark i 2050 kun skal udlede minimalt CO2, som samtidig modsvares af et 

tilsvarende CO2-optag.66 Disse målsætninger er blevet gjort juridisk bindende som følge af 

vedtagelsen af Klimaloven, hvilken vil blive nærmere beskrevet i afsnit 3.1. Imidlertid er fokus for 

denne del af afhandlingen, at regeringen har fastsat ambitiøse reduktionsmål, som den imidlertid ikke 

er i stand til at indfri alene.67 Dertil kræves, at der udvikles nye teknologier, som ikke kendes i dag, 

men som skal bidrage med konkrete resultater på længere sigt.68 Dette understreger tydeligt, at 

forskning og innovation er et helt essentielt element på såvel kort som lang sigt til opfyldelsen af 

regeringens 70%-reduktionsmål i 2030 og mål om CO2-neutralitet i 2050. Det forhold at regeringen 

ikke alene kan indfri de ambitiøse målsætninger, skaber således et behov for aktiv inddragelse af 

erhvervslivet til udvikling af nye løsninger.69 Netop af denne årsag er det helt essentielle fokus i 

nærværende afhandling, hvorledes OPI-samarbejder kan etableres, således den specifikke viden, 

ressourcer og kompetencer, som det offentlige og private hver især besidder, kan bidrage til 

innovation og  udviklingen af grønne teknologier og i særdeleshed inden for energisektoren. 

 

                                                
63 Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. “Parisaftalen 2015”, besøgt 14.04.21 
64 Parisaftalen (L 282/4) af 19.10.2016 
65 Klima-, Energi og Forsyningsgsministeriet. 2020, s.4 
66 Klimarådet. 2019. Statusanalyse 2019, s.3 
67 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 2019, s.11 
68 Ibid, s.11 
69 Ibid, s.11 
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2.2 Samarbejdsdrevet innovation 
I forlængelse af ovenstående står det klart, at regeringen har sat yderst ambitiøse klimamål, og 

endvidere skabt en konkret juridisk forpligtelse til opfyldelsen heraf gennem vedtagelsen af 

Klimaloven. For at disse mål kan indfries er der behov for at sætte fokus på innovation og udviklingen 

af nye teknologiske løsninger. Som beskrevet i Den Klimapolitiske Redegørelse fra 2019 udarbejdet 

af Klima-, Energi- og Forskningsministeriet kan 90% af de nødvendige CO2-reduktioner opnås 

gennem en grøn omstilling af energisektoren, hvorfor nærværende afhandling har fokus på innovation 

af energirigtige løsninger.70 

 

Udgangspunktet for innovation indenfor det offentlige adskiller sig imidlertid fra innovation indenfor 

den private sektor. Dette skyldes særligt, at det offentlige og private er funderet på forskellige 

værdigrundlag og målsætninger.71 Private virksomheders succes ligger netop i nytænkning og 

udviklingen af nye produkter som kilden til lavere omkostninger og øget profit, hvorfor den private 

sektor altid har været præget af innovation og ofte gennem veletablerede interne R&D-afdelinger.72 

Innovation indenfor den private sektor har således en kommerciel og konkurrencepræget karakter. 

Omvendt er innovation inden for den offentlige sektor præget af behovet for at generere velfærd i 

samfundet. For at nå de juridiske bindende klimamål er det nødvendigt, at inddrage det privates 

stærke ekspertise inden for innovation i samspil med det offentliges kompetencer, hvorfor 

innovationen bør være baseret på et samarbejdsdrevet fundament. 

2.2.1 Hvad er innovation? 
Hertil defineres, hvad der forstås ved innovation, hvorledes innovationsprocessen forløber og dernæst 

hvad der menes med samarbejdsdrevet innovation. 

 

Overordnet kendetegnes innovation ved, at det (..) “refererer til en mere eller mindre intenderet og 

proaktiv proces, som udvikler, implementerer og spreder nye og kreative ideer, der skaber en 

kvalitativ forandring i en given kontekst”.73 De mest centrale forhold i forståelsen af 

innovationsbegrebet i henhold til nævnte definition er 1) at innovation er et udtryk for en målrettet 

indsats for at skabe noget nyt, 2) at innovation består af idéudvikling, men i den forstand, at der først 

er tale om innovation, når ideen reelt udføres og kan bidrage til at gøre en forskel, 3) at innovation 

forudsætter at der sker en anden- eller tredjeordens forandring. Herved forstås, at det ved innovation 
                                                
70 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 2019, s.15 
71 Nissen, HA., et al. 2014. Knowledge sharing in heterogeneous teams through collaboration and cooperation: 
Exemplified through Public-Private-Innovation partnerships. Industrial Marketing Management, s.473 
72 Sørensen, E. & Torsting, J. 2011. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Jurist- 
Økonomforbundets Forlag. 1. udg, 1.oplag, s.23 
73Ibid, s.29 
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er en forudsætning, at der ikke blot gøres det samme, men at der som minimum sker en 

andenordensforandring, hvormed der ændres i noget allerede eksisterende, eller en 

tredjeordensforandring, hvorefter idéudviklingen baseres på en ny anvendelse eller forståelse af den 

grundlæggende sammenhæng. Herudover 4) at innovation har kontekstuel karakter, således den nye 

idé tilfører et nyskabende element i den givne kontekst.74 Dette understreger, at innovation omhandler 

en målrettet indsats for at skabe noget nyt, som kan bidrage til at gøre en konkret forskel.  

 

Innovation anses at have en problemløsningsorienteret karakter og betragtes endvidere som et resultat 

på en konkret efterspørgsel til løsning af et problem. Dermed anses innovation i lyset af nærværende 

afhandling som midlet til at nå de fastsatte klimamålsætninger, og udgør derfor et essentielt element i 

de efterfølgende analyser. 

2.2.2 Innovationsprocessen 
Forløbet i en innovationsprocess illustreres ved figur 3, og opdeles i fire faser bestående af 

idéudviklingsfasen, idéudvælgelsesfasen, implementeringsfasen og spredningsfasen.75 Imens 

faseopdelingen identificerer de centrale elementer i innovationsprocessen, vil der i praksis formentlig 

være tale om flere overlap i faserne som følge af kompleksiteten i en innovationsprocess.76 

 

Figur 3 77 

 

I idéudviklingsfasen er fokus at definere et konkret problem eller udfordring, som ønskes løst, at 

identificere og evaluere forskellige idéer som mulige løsninger samt fastsætte nærmere målsætninger 

for innovationsprocessens intenderede outcome.78 For nærværende afhandling er den konkrete 

udfordring og målsætning at opnå 70%-reduktion i CO2-udledning inden 2030. I anden fase, 

idéudvælgelsesfasen, udvælges de mest lovende idéer fra idéudviklingsfasen, som arbejdes videre 

med.79 Hertil er det vigtigt at understrege, at der ikke tages udgangspunkt i en konkret idé, idet den 

tilsigtede målsætning med denne afhandling er, at resultaterne skal kunne appliceres i en hvilken som 

                                                
74 Sørensen, E. & Torsting, J. 2011, s.29 
75 Brogaard, L. 2015. What Drives Innovation in Public-Private Innovation Partnerships? s.4 
76 Sørensen, E. & Torsting, J. 2011, s.29 
77 Brogaard, L. 2015, s.4 
78 Sørensen, E. & Torsting, J. 2011, s.31 
79 Ibid, s.31 
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helst innovationsproces. Når de mest lovende idéer er udvalgt, er fokus i implementeringsfasen at 

operationalisere og realisere idéerne i praksis med henblik på i sidste fase, spredningsfasen, at have 

skabt innovation i form af et outcome, som kan videreformidles. I relation til nærværende afhandling 

vil et et sådan outcome være en teknologisk og energirigtig løsning, som kan implementeres på tværs 

af den offentlige og private sektor i samfundet og dermed bidrage til at nedbringe CO2-udledningen. 

2.2.3 Hvad er samarbejdsdrevet innovation? 
En af de mest essentielle faktorer ved innovation er, at det sjældent er én enkelt aktørs værk. Dette 

indikerer, at innovation anses at have en stærk samarbejdsdrevet karakter. Et samarbejde mellem såvel 

private som offentlige parter kan derfor bidrage til at styrke innovationsprocessen som nærmere 

beskrevet i afsnit 2.2.2.80 I forlængelse heraf viser undersøgelser foretaget af Center for Offentlig 

Innovation, Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, at 79% af alt 

offentlig innovation sker i samarbejde med andre og 30% af offentlige innovationer sker i samspil 

med private virksomheder.81 Ved samarbejdsdrevet innovation forstås: 

 

“Samarbejdsdrevet innovation er en relationel og decentreret innovationsstrategi, der understreger 

det produktive og kreative i mødet mellem forskellige aktører fra forskellige professioner, 

organisationer og sektorer, og ikke på forhånd antager, at en bestemt aktør eller sektor spiller en 

central og afgørende rolle.”82 

 

Dette antyder, at fokus er på den relationelle innovationstænkning, hvor mødet mellem forskellige 

aktører spiller en afgørende rolle. Særligt idéudviklingsfasen i innovationsprocessen vil beriges 

gennem samarbejdsdrevet innovation mellem det offentlige og private. Dette baseres på, at parternes 

særegne og forskellige kompetencer, idéer og erfaringer bringes i samspil, hvilket skaber  grobund for 

at udvikle helt nye tankegange og øget kreativitet.83 Dette giver en stærk indikation af, at det ikke er 

nok at fokusere på den enkelte aktørs innovationskraft, men at det derimod i høj grad er samspillet, 

der skaber den bedste innovation, idet de forskellige parter kombinerer viden og kompetencer, og 

derved forstærker hinanden. 

 

Det findes dog vigtigt at pointere, at et stærkt samarbejde og opnåelse af innovation ikke blot opstår 

uden videre som følge af, at flere forskellige parter formelt bringes sammen. Hertil anses vidensdeling 

og fælles læring som en af de væsentligste faktorer til at sikre fremdrift i innovationsprocessen. 
                                                
80 Sørensen, E. & Torsting, J. 2011, s.31 
81 O. Bech Lykkebo. 2016. Innovationsbarometeret. Jurist- og Økonomforbundet Forlag, s.75-87 
82 Aagaard, Sørensen & Torfing. 2014. Samarbejdsdrevet innovation i praksis. Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, s.18 
83 Sørensen, E. & Torsting, J. 2011, s.31 
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Vidensdelingsaspektet og betydningen heraf vil blive nærmere analyseret i afsnit 4.3 og kapitel 8. 

Herefter findes det relevant at beskrive, hvorledes samarbejdsdrevet innovation mellem det offentlige 

og private formelt kan struktureres gennem et OPI-samarbejde. 

2.3 Innovationssamarbejde mellem det offentlige og private 
I en analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 

understreges, at der eksisterer et stort potentiale i at skabe et solidt grundlag for at fremme innovation 

i samarbejdet mellem det offentlige og private, hvilket ligeledes er værdiskabende for begge parter.84 

Derfor findes det relevant at belyse, hvorfor OPI-samarbejder anses som værende velegnet til at skabe 

innovation som bidrag til opnåelse af klimamålene. 

2.3.1 Offentlige-private samarbejder i Danmark 
‘Offentlig-privat samarbejde’ anvendes som en overordnet betegnelse for flere forskellige typer af 

samarbejder mellem private virksomheder og offentlige myndigheder, herunder klassiske offentlige-

private samarbejder i form af udlicitering, offentlige-private-partnerskaber, herefter benævnt OPP, og 

OPI-samarbejder.85 Idet denne afhandling belyser strategiske samarbejder om udvikling af nye og 

energirigtige løsninger, findes OPI-samarbejder at være den mest hensigtsmæssige form for offentlig-

private samarbejder som bidrag til opnåelse af klimamålene. 

 

Indenfor den seneste årrække har der været et stigende fokus på OPI-samarbejder, og hvorledes 

private virksomheder aktivt kan involveres i at løse offentlige udfordringer gennem innovation af nye 

løsninger.86 Et helt grundlæggende argument for faciliteringen af OPI-samarbejder er netop, at der er 

behov for at kombinere viden fra såvel den offentlige som private sektor med henblik på at kunne 

innovere nye løsninger, hvilket netop udgør værdien af et OPI-samarbejde.87 

 

Ofte er det offentlige ikke i besiddelse af de relevante tekniske eller vidensmæssige kompetencer, som 

er nødvendige til at iværksætte innovation af ny teknologi. Imidlertid er private virksomheder både i 

besiddelse af konkret teknisk viden og kompetencer, men har tilgengæld brug for at samarbejde med 

det offentlige i forhold til at få testet deres input, således de i fællesskab kan udvikle en ny løsning, 

                                                
84 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.6 
85  Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen.2020.”Typer af offentlig-privat samarbejder” besøgt 01.05.21 
86 Evald, Nissen & Munksgaard. 2014. Reviewing Cross-Field Public Private Innovation Litterature: current 
research themes and future research themes yet to be explored. International Public Management Reviews, s.1 
87 Bland, T., Bruk, B, Dongshin, K, Lee, K.T. 2010. Enhancing Public Sector Innovation: Examining the 
Network-Innovation Relationship. Innovation Journal, 15 (3), s.1-17 
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som er direkte implementerbar på tværs af den offentlige og private sektor.88 Dette understreger, at 

diversiteten i kompetencer og videndeling mellem parterne anses for betydelige nøglefaktorer til 

skabelsen af samarbejdsdrevet innovation. Dette analyseres nærmere i kapitel 4 og 8. 

2.3.2 Karakteristika for OPI-samarbejder 
OPI-samarbejde defineres som et gensidigt og udviklingsorienteret samarbejde mellem offentlige og 

private aktører med henblik på at skabe innovation og udvikle nye løsninger på et fælles defineret 

problem.89 Den væsentligste karakteristika ved OPI-samarbejder er således, at parterne anses  at være 

udviklingspartnere, og dermed at relationen mellem det offentlige og private ikke kan anses som et 

almindeligt aftager/leverandør-forhold, hvor en på forhånd aftalt ydelse leveres.90 OPI-samarbejder 

står derfor i stærk kontrast til OPP-samarbejder, idet disse netop er forbundet med store 

infrastrukturprojekter, og kontraktperioden for samarbejdet oftest strækker sig over en periode på 25-

35 år med henblik på levering af en aftalt ydelse, hvor den private part ligeledes bærer en market 

større risiko.91 OPP-samarbejder synes derfor ikke at kunne adressere behovet for innovation, hvorfor 

OPI-samarbejder derfor anses at være den mest optimale samarbejdsform til udvikling af nye 

teknologier som bidrag til den samfundsmæssige klimaproblematik.92 

2.3.3 Hvilket potentiale har OPI-samarbejder?  
OPI-samarbejder anses at rumme et stort uforløst potentiale, idet et sådan samarbejde kan bidrage 

med ny værdi på flere forskellige bundlinjer. Årsagen til denne værdiskabelse begrundes særligt i det 

udviklings- og nyskabende aspekt, som kan skabes, idet ressourcer og viden mellem det offentlige og 

private kombineres.93 Netop dette gør OPI-samarbejder til en særegen samarbejdsform, men 

forudsætter ligeledes at parterne er klar til at dele deres viden med hinanden.94 

 

De forskellige bundlinjer, som OPI-samarbejder tilfører værdi, kan opdeles i følgende: “For det første 

er formålet at øge kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser til glæde for den enkelte borger. Dernæst 

er formålet en effektivisering af de offentlige organisationer, og for det tredje skal de private 

virksomheder kunne øge deres vækst og skabe markedsadgang”.95 

                                                
88 Brogaard, L. 2021. Innovative outcomes in public-private innovation partnerships: a systematic review of 
empirical evidence and current challenges. Public Management Review, s.135-136 
89 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.10 
90 Ibid, s.10 
91 Tvarnø & Denta. 2019. Offentlige-Private Partnerskaber I juridisk og politisk perspektiv. Karnov Group, s.38 
92 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
93 Munksgaard, K, Evald, M & Clarke A. 2015. What is in it for me: firms strategizing for public-private 
innovation. IMP Journal. Vol.11. No.1, s.72 
94 Evald, M, Nissen, H, Clarke, A & Munksgaard, K. Centrale samarbejdskompetencer i OPI 
netværkskonsortier: Fokus på private virksomheders erfaringer, s.1 
95 Rådet for Offentlig-Privat-Samarbejder. 2015, s.23 
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Som identificeret i citatet herover er den velfærdsmæssige bundlinje centreret omkring en 

værdiskabelse af offentlige velfærdsydelser primært til gavn for den enkelte borger. Kortlægninger fra 

2014 af OPI-samarbejder på miljø- og velfærdsområdet viser, at OPI-samarbejder hidtil har været 

mest udbredt i forbindelse med udviklingen af nye velfærdsteknologier, særligt inden for sundheds- 

og ældreplejeområdet, hvor værdien af den udviklede løsning således tilkommer borgerne. Analysen 

kortlagde i alt 249 enten igangsatte eller afsluttede OPI-projekter inden for velfærdsområdet, hvortil 

blot 65 OPI-projekter inden for miljøområdet blev identificeret, og 34 af disse var at finde inden for 

energisektoren.96 Imidlertid er der stigende forventninger til OPI-samarbejders potentiale inden for 

udvikling af nye teknologier på miljøområdet og særligt energisektoren, hvilket kan begrunde, at OPI-

samarbejder i lyset af nærværende afhandling anses som optimal ramme til realiseringen af de 

fastsatte klimamål. Den velfærdsmæssige værdi i lyset af nærværende afhandling tilkommer således 

ikke borgerne direkte, som har været det hidtidige fokus for OPI-samarbejder, men anses derimod 

som en velfærdsmæssig værdi for samfundet som helhed, idet de udviklede løsninger bidrager positivt 

til den grønne omstilling i Danmark. 

 

Dernæst vil værdien for det offentlige forøges som følge af nytilkommen viden og effektivisering af 

måden, hvorpå der innoveres i den offentlige sektor. Værdiskabelse på den tredje bundlinje tilkommer 

den private part, idet de involverede private virksomheder ved deltagelse i OPI-samarbejder får 

adgang til kommercialiserbare løsninger, der kan afsættes på markedet, og på samme tid kan få 

adgang til at indtræde på nye markeder.97 Dette indikerer dermed, at der er store forventninger til den 

værdi og gevinst som det offentlige, private og samfundet som helhed kan opnå gennem et sådant 

OPI-samarbejde. 

2.3.4 Hvilke udfordringer er der forbundet med OPI-samarbejder? 
På baggrund af ovenstående klassifikation af OPI-samarbejder står det således klart, at disse rummer 

et stort potentiale, som kan sikre værdiskabelse på flere bundlinjer, og ligeledes har potentiale til at 

bidrage effektivt til opnåelse af klimamålene. Imidlertid er der også flere udfordringer forbundet med 

at etablere samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor, hvilket begrundes i at parterne 

hviler på vidt forskellige værdigrundlag og målsætninger.98 Hvor det offentlige er velfærds- og 

fællesskabsorienteret og indgår i et OPI-samarbejdet med en målsætning om at skabe flere 

professionelle kompetencer og maksimere velfærd, så er det private optaget af individuelle forhold og 

profitgenerering. På baggrund heraf kan et OPI-samarbejde teoretisk set karakteriseres som et 

                                                
96 Rådet for Offentlig-Privat-Samarbejder. 2015, s.21 
97 Munksgaard, K, Evald, M & Clarke A. 2015, s.72 
98 Nissen,HA.,et al. 2014, s.3 



 

27 
 

 

heterogent samarbejde.99 Netop denne heterogenitet blandt parterne i et OPI-samarbejde er blandt de 

faktorer som gør, at viden og forskellige kompetencer kan anvendes til at udvikle helhedsorienterede 

og innovative løsninger, men på samme tid er disse væsensforskelle selvsagt udfordrende at håndtere, 

hvorfor der kræves aktiv vidensdeling og integration af parternes kompetencer  for at sikre fremdrift i 

samarbejdet.100 

 

I forlængelse heraf har Erhvervs-og Byggestyrelsen i en analyse af offentlig-privat samarbejde om 

innovation identificeret en række af de væsentligste barrierer for OPI-samarbejder, som er med til at 

forhindre, at formålet eller det egentlige kommercielle-, velfærdsmæssige eller samfundsmæssige 

potentiale bliver indfriet.101 Identifikationen af disse barrierer og prioriteringen heraf er baseret på en 

spørgeskemaundersøgelse, hvortil 29 offentlige og private parter deltog.102 I lyset af nærværende 

afhandling vurderes fire af disse barrierer, som væsentlige for det kontraktuelle forhold mellem de 

offentlige og private aktører, og vil gennem de efterfølgende kapitler i afhandlingen søges 

imødekommet. 

2.3.4.1 Manglende kontraktformer 
Blandt de barrierer der er vurderet som mest afgørende, er manglende kontraktformer og modeller, der 

kan rumme OPI-samarbejder.103 Denne barriere står i naturlig forlængelse af, at OPI-samarbejder 

hidtil har været en begrænset samarbejdsform i Danmark, hvortil der ikke eksisterer nogle 

regulatoriske rammer for, hvordan dette samarbejde kontraktuelt skal udformes. I forlængelse heraf er 

det interessant at bemærke, at der i en analyse foretaget af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde blev 

konkluderet, at de juridiske rammer for OPI-samarbejder i 72% af tilfældene var baseret på en 

kontrakt mellem parterne, hvortil samarbejdet i 14% af tilfældene ikke var baseret på en kontrakt, og 

de resterende 14% ikke var klar over, hvorvidt samarbejdet var baseret på en kontrakt eller ej.104 

Denne adspredelse vidner blot om, at manglende viden om samarbejdsformen og kontraktformen i 

OPI’er er en stor barriere for, at det fulde potentiale bliver forløst, hvorfor nærværende afhandling i 

overvejende grad vil have fokus på, hvorledes den optimale kontraktuelle ramme og mekanismer kan 

udformes, jf. nærmere herom i afhandlingens kapitel 3 og 9. 

 

                                                
99  Munksgaard, K, Evald, M & Clarke A. 2015, s.73 
100 Evald, M, Nissen, H, Clarke, A & Munksgaard, s.1 
101 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.29 
102 Ibid, s.28 
103 Ibid, s.29 
104 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. 2015, s.26 
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2.3.4.2 Ressourcekrævende samarbejde 
Endnu en væsentlig barriere for at OPI-samarbejder ikke bliver etableret og opretholdt er, at 

samarbejdsformen er såvel ressourcekrævende, omkostningsfuld som tidskrævende, eftersom der 

stilles væsentlige krav til de deltagende parter, herunder blandt andet i form af kontinuerlig 

vidensdeling og kommunikation.105 I den forbindelse er der store udfordringer forbundet med selve 

allokeringen af ressourcerne i et OPI-samarbejdet, hvorfor der eksisterer et behov for at sikre effektiv 

udnyttelse af disse ressourcer og omkostninger, som såvel den offentlige som den private part har 

investeret i samarbejdet, jf. nærmere herom i afhandlingens kapitel 5. 

2.3.4.3 Manglende vidensdeling mellem de offentlige og private parter 
En yderligere og væsentlig barriere, som truer OPI-samarbejdets eksistensgrundlag, er manglende 

vidensdeling mellem det offentlige og private.106 I den forbindelse må det argumenteres for, at den 

manglende vidensdeling mellem parterne resulterer i informationstab og grundlaget for optimal 

innovationsudvikling. Eftersom OPI-samarbejder er funderet på en grundlæggende idé omkring 

samarbejde, tværfaglig ressourceudnyttelse, gensidighed og kommunikation mellem det private og 

offentlige, for at skabe grobund for innovation, er det således afgørende, at parternes adfærd er fælles-

optimerende fremfor egen-optimerende.107 Som professor John Sundby uddyber det “drejer 

innovationssamarbejdet sig om at anvende den viden, der eksisterer i henholdsvist den private og 

offentlige ‘silo’, og skabe et udviklingsrum, hvor denne viden kan bringes i spil med hinanden”.108 

Dette statuerer netop, at vidensdeling og tværfaglighed skaber den innovative værdi i et OPI-

samarbejde. Manglen heraf er derfor blandt de væsentligste årsager til, hvorfor mange OPI-

samarbejdet ikke lykkedes. Endvidere fremgår det af Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse, at det 

fortsat er et uafklaret spørgsmål, hvordan løbende vidensdeling og idéudvikling sikres kontraktuelt.109 

Hertil vil afhandlingens kapitel 8 behandle spørgsmålet om de optimale vidensdelingsdelingsrutiner, 

hvortil det i kapitel 9 vurderes, hvordan dette kan sikres kontraktuelt. 

2.3.4.4 Uklar rolle- og ansvarsfordeling 
En fjerde og ikke uvæsentlig barriere, som er blevet identificeret i forbindelse med OPI-samarbejder 

er, at uklar rolle- og ansvarsfordeling mellem parterne i projektet kan have indflydelse på, at det fulde 

potentiale ikke realiseres. I analysen pointerede de offentlige parter, at de særligt oplevede problemer i 

forbindelse med at henvende sig til de korrekte parter i det private erhvervsliv samt manglende 

                                                
105 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.30 
106 Ibid, s.29 
107 Tvarnø, Ølykke g Østergaard. 2013. Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og 
partnerskaber. Copenhagen Business School, s.233 
108 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.27 
109 Ibid, s.29 
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konkrete værktøjer til at lade forskning og gode idéer blive anvendt i kommercielt henseende. I 

samme forbindelse viste analysen, at manglende “matchmaking” mellem de relevante offentlige og 

private aktører var blandt de barrierer, som havde indflydelse på den efterfølgende rolle- og 

ansvarsfordeling i OPI’et.110 Denne matchmakingproblematik vil blive nærmere belyst i afhandlingens 

kapitel 5. 

2.5 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående står det dermed klart, at der eksisterer et reelt behov for at facilitere 

innovationssamarbejder mellem den offentlige og den private sektor, idet disse rummer et stort 

potentiale, og kan bidrage til opnåelse af klimamålene som følge af udvikling af teknologiske 

løsninger inden for energisektoren. Imidlertid er der også som følge af OPI-samarbejdets heterogene 

karakter forbundet væsentlige barrierer, herunder et mangel på kontraktuel ramme, at samarbejdet er 

yderst ressourcekrævende, manglende vidensdeling mellem parterne samt en uklar rolle- og 

ansvarsfordeling, hvilket netop vil være udgangspunktet for etableringen af de optimale rammer for 

OPI-samarbejdet i afhandlingens øvrige kapitler. 
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Kapitel 3 - De retlige rammer for OPI-samarbejder 
Formålet med nærværende kapitel er, at belyse overvejelser omkring valg af kontraktparadigme for 

OPI-samarbejdet. Fokus er således på at foranstalte de mest optimale retlige rammer for OPI-

samarbejdet, således at der indenfor disse rammer kan sikres effektiv vidensdeling, anvendelse af 

komplementære ressourcer samt et styrket grundlag for innovation af energirigtige løsninger. 

 

Eftersom behovet for etableringen af OPI-samarbejdet i afhandlingen antages at tage sit afsæt i de 

juridisk bindende klimamål, som nærmere beskrevet i afsnit 2.1, og OPI-samarbejdet betragtes som 

værende middel til at nå disse fremsatte mål, findes det indledningsvist relevant, at belyse 

Klimalovens karakter og dennes betydning for OPI-samarbejder. Herefter følger en analyse af det 

konventionelle kontraktparadigme, herunder obligationsrettens betydning for OPI-samarbejdet og en 

analyse af det strategiske kontraktparadigme med henblik på at vurdere, hvorledes disse retlige 

rammer kan adressere OPI-samarbejdets fulde potentiale. 

3.1 Klimaloven og dennes indvirkning på OPI-samarbejder 

3.1.1 Hvem forpligter Klimaloven? 
Ikke alene den ambitiøse målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030, men også det faktiske forhold at 

Klimaloven reelt set er vedtaget som dansk lovgivning, bidrager til at gøre Danmark til et 

foregangsland for den grønne omstilling globalt. Dog findes det vigtigt at understrege, at det blotte 

forhold at reduktionsmålsætningerne har fået en juridisk bindende karakter ikke bevirker, at målene 

reelt indfries. I den forbindelse findes det derfor særligt nærliggende, at indlede en vurdering af, hvem 

Klimalovens reelle pligtsubjekt er, og dermed hvem der i sidste ende er ansvarlig for at Danmark 

opnår dette ambitiøse reduktionsmål. 

 

Klimaloven indeholder ikke en eksplicit bestemmelse af, hvem der er pligtsubjekt, men er imidlertid  

gennemsyret af, at den til enhver tid siddende regering, herunder Klima-, Energi- og Forsyning 

ministeren i samråd med Klimarådet, implicit forpligtes til at arbejde for at indfri Klimalovens 

målsætninger ved at fremsætte anbefalinger, rapporter, klimaprogrammer og redegørelser.111 På 

baggrund heraf, står det således klart, at pligtsubjektet i Klimaloven er den til enhver tid siddende 

regering. Imidlertid er det ikke regeringen, som direkte kan sørge for at nå målene, idet dette kræver, 

at der innoveres nye teknologiske løsninger, som ikke kendes i dag. I lyset af nærværende afhandling 

og det faktum at OPI-samarbejder skal søge at fremme innovation af energirigtige løsninger, betragtes 

                                                
111 Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. 2020, s.26 
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disse netop som værende et middel til at nå de af regeringen fremsatte klimamål, uagtet at OPI-

samarbejder ikke er pligtsubjekter i henhold til Klimaloven. 

3.1.2 Klimalovens juridiske karakter 
Herefter er det relevant at vurdere, hvilken karakter Klimaloven har. Normaltvist sondres der i 

Danmark mellem retsområder som offentlig ret, privatret, procesret og international ret.112  

Klimaloven synes at kunne klassificeres som værende af offentligretlig karakter. Dette skyldes, at 

loven primært er karakteriseret ved myndighedsudøvelse, som blandt andet understøttes af lovens § 2, 

stk.1, hvortil Klima-, Energi- og Forskningsministeren mindst hvert femte år skal fastsætte en national 

klimamålsætning med et 10-årigt perspektiv. Herudover bistås Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeren i medfør af § 3, stk. 1 af Klimarådet i forbindelse med rådgivning om 

klimaindsatsen. På grundlag heraf synes Klimaloven at have indlejret et åbenbart offentligretligt 

element. 

 

Det kan synes kontradiktorisk at inddrage Klimaloven i afhandlingen, når denne er af overvejende 

offentligretlig karakter, eftersom nærværende afhandling er udarbejdet med udgangspunkt i den 

erhvervsjuridiske metode. Generelt synes den erhvervsjuridiske metode at være af begrænset 

betydning i lyset af offentligretlig regulering.113 Dog kan de strategiske overvejelser i OPI-

samarbejdet være indirekte påvirket af Klimaloven, eftersom kendskabet til og bidrag til de i 

Klimalovens fremsatte mål kan give de deltagende parter, herunder særligt den private virksomhed, et 

positivt rennomé, og dermed have en indvirkning på de private virksomheders incitament til at indgå i 

OPI-samarbejder.114 Herudover er det ligeledes relevant at pointere, at offentligretlig regulering 

generelt kan påvirke privatretten indirekte, eftersom det ikke er utænkeligt, at offentligretlig 

regulering kan indskrænke inter-partes virksomhedsbeslutninger, som ellers havde været optimale.115 

På grundlag heraf må det konstateres, at Klimaloven er af offentligretlig karakter, hvortil der kun 

eksisterer en beskeden indirekte påvirkning på privatretten. 

3.1.3 Klimalovens grundlæggende principper 
I forlængelse af ovenstående findes det relevant at belyse Klimalovens grundlæggende principper, 

idet disse er medvirkende til at adressere, hvorfor der eksisterer et fundamentalt behov for netop at 

facilitere OPI-samarbejder. Den danske klimaindsats skal ske under hensyntagen til en række guidede 

principper som fremsat i Klimalovens §1, stk. 3, herunder i) at Danmark skal være et foregangsland i 

                                                
112 Østergaard, K. Metode på cand.merc.jur. studiet, s.282 
113 Ibid, s.282 
114 Ibid, s.282 
115 Ibid, s.282 
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forhold til den internationale klimaindsats og således inspirere og påvirke resten af verden jf. §1, 

stk.3, nr. 1,  ii) at indfrielsen af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt jf. 

§1, stk.3, nr. 3, iii) at der med den grønne omstilling samtidig bibeholdes et stærkt velfærdssamfund 

jf. §1, stk.3, nr. 3 og iv) at tiltagene skal medføre reelle indenlandske reduktioner, og samtidig at 

danske tiltag ikke blot flytter CO2-udledningen uden for Danmarks grænser, jf. § 1, stk. 3, nr. 4. 

 

Hertil findes særligt princippet i §1, stk. 3, nr. 2 om, at indfrielsen af klimamålene skal ske så 

omkostningseffektivt som muligt, at have en særlig relevans for nærværende afhandling. Den grønne 

omstilling er selvsagt forbundet med store omkostninger, hvortil det netop kan argumenteres for, at 

det i takt med teknologiers udvikling og modenhed vil bidrage til at omkostningerne ved den grønne 

omstilling vil falde over tid.116 I forlængelse heraf anses OPI-samarbejder netop at have en afgørende 

betydning for udviklingen og modningen af teknologier, og dermed være blandt de mest 

omkostningseffektive veje til at nå klimamålene.  

 

For at sikre, at OPI-samarbejder netop bidrager til opnåelsen af klimamålene, er det helt essentielt, at 

det kontraktuelle grundlag mellem parterne faciliteres på så optimalt et grundlag som muligt, hvilket 

vil blive analyseret nærmere herunder. Dertil udgør kontrakten det primære juridiske ramme for 

samarbejdet. 

3.2 Juridisk grundlag for OPI-samarbejdet - Kontrakten som 
omdrejningspunkt 
Det grundlæggende juridiske fundament for kontraktforholdet mellem den offentlige 

forskningsinstitution og den private virksomhed i OPI-samarbejdet baserer sig på princippet om 

aftalefrihed, der er nærmere kodificeret i Aftalelovens § 1, DL 5-1-1 og 5-1-2.117 Princippet om 

aftalefrihed indebærer en individuel ret for parterne til at bestemme, hvorvidt de ønsker at indgå et 

kontraktforhold og ligeledes hvad indholdet af en sådan kontrakt skal være.118 Dette princip udgør 

således den overordnede ramme, hvorfra det kontraktuelle forhold udspringer. Som nærmere 

beskrevet i afhandlings afsnit 2.3.4.1, eksisterer der i lyset af OPI-samarbejder ikke nogle 

regulatoriske rammer for, hvorledes kontraktsgrundlaget skal udformes, hvorfor det er parternes egen 

vurdering, hvilke klausuler som skal indgå heri, således kontrakten bedst kan anvendes som aktivt 

styringsredskab for samarbejdet. 

 

                                                
116 Klima-, Energi og Forskningsministeriet. 2020, s.11 
117 Andersen, L. L & Madsen, P. B. 2012. Aftaler og mellemmænd. Karnov Group. 6. udgave, s.19-20 
118 Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s.266 
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En analyse om OPI-samarbejder fra Erhvervs- og Byggestyrelsen identificerer nogle af de 

væsentligste forhold at få reguleret i en OPI-kontrakt, herunder 1) sikring af åben og løbende 

kommunikation i form af vidensdeling og idéudvikling mellem parterne, 2) sikring af rolle og 

ansvarsfordeling i samarbejdet og 3) derudover sikring af parternes gensidige tillid til hinanden.119 

Disse forhold indikerer dermed, at kontrakten bør konciperes på en sådan måde, at den kan anvendes 

som et aktivt styringsredskab mellem parterne og dermed have en fremmende effekt på 

innovationsprocessen. 

 

De følgende afsnit vil belyse de nærmere overvejelser omkring valg af kontraktparadigme, som skal 

danne det juridiske grundlag for OPI-samarbejdet. Hvorvidt det konventionelle eller strategiske 

kontraktparadigme vil være fordelagtigt at anvende på et OPI-samarbejde, vil betragtes ud fra 

kontraktens fem dimensioner, herunder 1) valg af kontraktpartner, 2) samarbejdsgrundlaget, 3) 

risikoallokering, 4) engagement i samarbejdet og 5) konfliktløsning, jf. nærmere herom i afsnit 3.2.1 

og 3.2.3.120 

3.2.1 Det konventionelle kontraktparadigme 
Eftersom kontrakten udgør det juridiske grundlag for OPI-samarbejdet, er det relevant først at belyse 

det konventionelle kontraktparadigme og vurdere, hvorvidt dette paradigme synes at være anvendeligt 

på OPI-samarbejder. Det konventionelle kontraktparadigme har sine rødder i en reaktiv tilgang i 

overensstemmelse med klassisk kontraktsret, hvortil paradigmets centrale fokus omhandler kontrol og 

værdideling i tilfælde af eventuelle konflikter eller ved samarbejdets ophør.121 

 

Eftersom det konventionelle kontraktparadigme i overvejende grad har fokus på de kontraherende 

parters maksimering af egne indtægter, må det argumenteres for, at en konventionel kontrakt i sin 

egentlige forstand har karaktertræk af en armslængde-transaktion, hvortil forstås at parterne 

interagerer som var de uafhængige, frem for et egentligt gensidigt forpligtende samarbejde.  

 

Indenfor rammerne af det konventionelle kontraktparadigme i forbindelse med kontraktens fem 

dimensioner er målet, at 1) finde en acceptabel samarbejdspartner til lavest mulige omkostninger, 2) 

at samarbejdsgrundlaget i høj grad er resultatorienteret og baseret på minimumsmålsætninger ift. 

eksempelvis salg, 3) i videst mulig omfang at allokere risiko på den anden kontraktpart, 4) at sikre 

                                                
119 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.11 og 32 
120 Ibid, s.269 
121 Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s.267 
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lavest mulige omkostninger i tilfælde af kontraktens ophør og 5) at udlicitere konfliktløsninger til 

tredjemand.122  

 

På baggrund af ovenstående vurderes, at det konventionelle kontraktparadigme derfor er fordelagtigt 

at anvende på eksempelvis masseforhandlerkontrakter eller kontrakter, hvor interdependens ikke er et 

altafgørende middel til samarbejdets success. Da OPI-samarbejdet kan karakteriseres som et 

interorganisatorisk samarbejde, hvor parterne samarbejder under forudsætning af fælles målsætning 

og gensidighed, og på samme tid figurerer som selvstændige enheder, vurderes at det konventionelle 

kontraktparadigme ikke vil kunne danne de optimale juridiske rammer for OPI-samarbejdet med 

henblik på at sikre værdiskabende innovation, grundet det manglende fokus på relationen mellem 

kontraktparterne. 

3.2.2 Betydningen af obligationsretten i OPI-samarbejder 
I forlængelse af afsnit 3.2.1 om det konventionelle kontraktparadigme, er det relevant at overveje, 

hvilken betydning obligationsretten har i nærværende afhandling. 

 

Obligationsretten angår i sin grundlæggende essens de interne fordringsrettigheder, det såkaldte 

skyldforhold, der figurerer mellem to kontraktsparter.123 Dermed er obligationsretten et spørgsmål om 

debitors forhold til kreditor, men angår ikke nødvendigvis ensidige skyldforhold, eftersom den 

gensidige skyldsforpligtelse opstår, når de kontraherende parter udveksler ydelser.124 Der sondres 

normalvis mellem obligationsrettens almindelige og specielle del. Den almindelige del vedrører 

regler, forhold og grundsætninger, som er gældende for alle skyldforhold, hvortil eksempelvis 

Aftalelovens regler er gældende for alle formueretlige forhold.125 Den specielle del vedrører derimod 

de særregler, som kun gør sig gældende for enkelte kontrakttyper eller forhold, herunder eksempelvis 

Købeloven, Lejeloven og Handelsagentloven.126 Obligationsrettens almindelige del kan således 

ligestilles med lex generalis, hvortil obligationsrettens specielle del synes at kunne ligestilles med lex 

specialis. Eftersom ingen lex specialis eksisterer for OPI-samarbejder, må det derfor overvejes, 

hvorvidt innovationssamarbejdet alene kan hvile på obligationsrettens almindelige del, således at der 

sikres opnåelse af relationsrente og fremdrift i innovationsprocessen. 

 

Den almindelige del har sit udgangspunkt i argumentation- og hensynsafvejninger, hvortil en af de 

væsentligste problemstillinger har sit afsæt i de forpligtelser hver kontraktspart har påtaget sig at 
                                                
122Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s.269 
123 Andersen, M. B & Lookofsky, J. 2015, s.17 
124 Ibid, s.18 
125 Ibid, s.19 
126 Ibid, s.21 
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præstere i aftaleforholdet.127 I den forbindelse er det relevant at vurdere, hvorvidt der i lyset af OPI-

samarbejder er tale om egentlige resultat- eller indsatsforpligtelser. Hvor resultatforpligtelser i 

kontraktuelle forhold angår en forpligtelse til at nå frem til et slutprodukt som resultat af en given 

adfærd, angår indsatsforpligtelser parternes forpligtelse til at yde best effort uagtet, at kontraktens 

tilsigtede mål ikke nås.128 

 

Eftersom succesfulde OPI-samarbejder har rod i faktorer såsom gensidig tillid og risikovillighed, åben 

dialog og kommunikation i form af vidensdeling, ildsjæle på tværs af sektorer og brancher samt 

anvendelse af komplementære ressourcer, hersker der ingen tvivl om, at de offentlige og private 

parters forpligtelser i innovationssamarbejdet synes at kunne karakteriseres som værende 

indsatsforpligtelser.129 Imidlertid må resultatet - innovationen af energirigtige løsninger - ikke 

underkendes i OPI-samarbejdet, eftersom innovationen af nye teknologiske løsninger netop er årsagen 

til, at den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed indgår i samarbejdet i første 

omgang. Det bemærkes, at litteraturen ligeledes konstaterer, at grænsen mellem resultat- og 

indsatsforpligtelser er mere eller mindre flydende.130 Dermed må det argumenteres for, at de 

forpligtelser som parterne skal præstere i innovationssamarbejdet i overvejende grad er 

indsatsforpligtelser, men ligeledes i mindre grad kan karakteriseres som værende resultatforpligtelser. 

 

Ikke desto mindre er det nødvendigt at holde for øje, at obligationsretten har en positivistisk karakter. 

Som nærmere gennemgået i afsnit 1.5.2 er fundamentet for denne afhandling den erhvervsjuridiske 

metode, hvortil en klar normativ tilgang eksisterer. Fokus for det kontraktuelle grundlag i OPI-

samarbejdet forlader sig derfor på spørgsmålet om, hvorledes samarbejdet skal udføres under de givne 

mål. I lyset af OPI-samarbejder er det derfor afgørende, at gøre op med tanken om, at kontrakten 

mellem parterne er et rent juridisk dokument, eftersom kontrakten bør spille en central og aktiv rolle 

mellem parterne med henblik på at fremme samarbejdets eksistensgrundlag og muligheden for at 

skabe grobund for innovation. 

 

Årsagen til at obligationsrettens fokus er centreret om forpligtelserne i aftaleforholdet skyldes 

vurderingen af, hvornår adgangen til misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende, såfremt den ene 

part efter en samlet vurdering af relevante faktorer ikke præsterer den rigtige ydelse.131 Den 

manglende tilstedeværelse af gensidighed og fokus på fælles bidrag og udvikling i samarbejdet må 

                                                
127 Andersen, M. B & Lookofsky, J. 2015, s.29 
128 Ibid, s.43 
129 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.30 
130 Andersen, M. B & Lookofsky, J.2015, s.45 
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derfor medføre, at kontrakten mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed 

ikke alene kan støtte ret på den almindelige obligationsret. 

 

På baggrund af ovenstående må det derfor argumenteres for, at nærværende afhandling ikke alene kan 

forlade sig på den almindelige obligationsret, idet den ikke synes at kunne rumme OPI-samarbejder 

og disses proaktive, gensidige samt innovationsdrevne fokus. Idet der som tidligere nævnt ikke 

eksisterer nogen egentlig lex specialis på området for OPI-samarbejder, vil man i tilfælde af 

aftaleudfyldning falde tilbage på obligationsrettens almindelige del, som ikke synes at være velegnet 

til at fostre innovation. Af den årsag er det yderst essentielt, at der i kontraktgrundlaget bliver indføjet 

klausuler, der kodificerer den gensidige kommunikation- og vidensdeling, rolle- og 

ansvarsfordelingen samt tilliden mellem parterne, således at det ikke bliver nødvendigt at foretage 

aftaleudfyldning og herved falde tilbage på obligationsrettens almindelige del. Vurderingen af de 

optimale kontraktmekanismer vil blive nærmere behandlet i afhandlingens kapitel 9. 

3.2.3 Det strategiske kontraktparadigme 
Eftersom det konventionelle kontraktparadigme blev forkastet som velegnet til at danne rammerne for 

OPI-samarbejdet, vil nærværende afsnit fokusere på strategisk kontrahering, herunder såvel fordele og 

barrierer ved anvendelsen heraf. Strategisk kontrahering har rødder i den proaktive jura, som bl.a. er 

udviklet af Berger-Walliser (2012) og Haapio (1998), og defineres nærmere af Bent Petersen og Kim 

Østergaard som: 

 

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

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

and strategic fit between the contract partners protect knowledge exchange and relation-specific 

investments from opportunistic behaviour. Hence a strategic contract is a partnership arrangement 

through which the contracting parties achieve competitive advantage.”132 

 

I kontrast til det konventionelle kontraktparadigme opererer strategisk kontrahering således også med 

en proaktiv tilgang, hvortil forstås “acting in anticipation of future problems, needs or changes.”133 

Kontraktsret har i sin klassiske forstand sine rødder i jura, der er af reaktiv karakter, som foregriber 

tvister efter de er opstået. Den strategiske tilgang til kontraktudfærdigelsen indeholder derimod både 

en fremmende og en forebyggende dimension, hvortil den fremmende dimension skal søge at fostre, 

                                                
132 Petersen, B. & Østergaard, K. 2020. The application of hardship and gain provisions in strategic 
contracting. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, s.2 
133 Siedel, G. & Haapio, H. 2011. Proactive Law for Managers - A Hidden Source of Competitive Advantage 
Gower Publishing Limited, s.11 
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hvad som for parterne er ønskeligt, og den forebyggende dimension skal søge at forhindre det, som 

parterne ikke finder ønskeligt.134 

 

Strategisk kontrahering, herunder den overvejende proaktive tilgang, synes netop at være fordelagtigt 

at anvende i lyset af OPI-samarbejders særegne karakteristika som nærmere beskrevet i kapitel 2, 

eftersom “Strategic contracting and proactive contracting focus on value creation, relational rent 

generation and prevention of conflicts, rather than on value appropriation and reactive third-party 

conflict resolution.”135 Herved bliver fokus på at skabe merværdi mellem parterne, den såkaldte 

relationsrente, som vil blive nærmere belyst i kapitel 4. Eftersom den offentlige forskningsinstitution 

og den private virksomhed indgår i OPI-samarbejdet på lige og gensidige vilkår med det formål at 

innovere nye energirigtige løsninger, synes strategisk kontrahering og denne måde at udfærdige 

kontrakten på at harmonere, idet den netop lægger op til et gensidigt forpligtende, ligeværdigt og 

repetitivt samarbejde mellem parterne.136 

 

I overensstemmelse med afsnit 3.2.1 er det derudover relevant at belyse kontraktens fem dimensioner 

med henblik på at vurdere fordele og ulemper, når strategisk kontrahering anvendes til at danne de 

retlige rammer for OPI-samarbejdet. 

 

I relation til 1) valg af kontraktpartner er formålet i lyset af strategisk kontrahering at finde den mest 

optimale samarbejdspartner. Dette synes netop at harmonere med det faktum, at OPI-samarbejders 

eksistensgrundlag og successen heraf, er betinget af, at de rette kompetencer fra den offentlige og den 

private part bringes i samspil, hvortil fokus på den ideelle samarbejdspartner er nødvendig. 

 

I relation til 2) samarbejdsgrundlaget, opererer strategisk kontrahering med fænomenet “strategisk 

fit”, hvortil en fælles forretningsplan og fælles mål skal sikre foreneligheden mellem parterne.137 På 

trods af, at den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed er grundlæggende 

forskellige organisatorisk, og har delvist forskellige interesser ved indgåelsen i 

innovationssamarbejdet, jf. nærmere herom i kapitel 4, vil et strategisk fit mellem parterne være helt 

essentielt for, at det fulde potentiale i OPI-samarbejdet nås. 

 

Kontraktdimension 3) angår risikoallokering, hvortil det i lyset af strategisk kontrahering handler om, 

at risici allokeres i overensstemmelse med parternes risikoprofiler. Det bliver således ikke længere et 

                                                
134 Siedel, G. & Haapio, H. 2011, s. 11 
135 Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s. 266 
136 Ibid, s. 266-272 
137 Ibid, s.269 
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spørgsmål om, at minimere risiko mest muligt, men derimod et spørgsmål om, hvordan risikoen bedst 

håndteres. Hertil kan det således argumenteres for, at fokus er skiftet fra outcome til adfærds-

fokuseret håndtering af innovationsprocessen. Denne sondring vil blive nærmere analyseret i lyset af 

principal-agent teorien i kapitel 5. 

 

Kontraktdimension 4) angående engagement er i forbindelse med strategisk kontrahering forbundet 

med sikring af værdiskabelse gennem relationsspecifikke investeringer. Denne kontraktdimension er i 

forbindelse med relationelle kontrakter væsentlig, idet relationsspecifikke investeringer vil modvirke 

eventuelle hold-up og free-riding problematikker.138 En nærmere gennemgang af, hvilke 

relationsspecifikke investeringer, der er tale om i lyset af OPI-samarbejder, vil blive behandlet i 

kapitel 4. 

 

Den 5) kontraktdimension vedrører konfliktløsning. I modsætning til det konventionelle 

kontraktparadigme søger strategisk kontrahering at løse eventuelle konflikter mellem parterne gennem 

intern dialog. I lyset af OPI-samarbejder synes en sådan konfliktløsning  at være fordelagtigt, 

eftersom dette synes at fremme tilliden mellem parterne. Hertil er hensigten, at indførelsen af 

proaktive klausuler i sin grundlæggende essens skal sikre, at parterne aldrig når til en situation, hvor 

de ender i konflikt.139 Havde konfliktløsningen derimod haft rod i tredjemandshåndhævelse, herunder 

eksempelvis domstolsprøvelse eller voldgift, ville dette true OPI-samarbejdets gensidige, 

samarbejdsdrevne og tillidsbaserede eksistensgrundlag. 

 
På baggrund heraf synes det strategiske kontraktparadigme at være yderst anvendeligt som 

kontraktuelt grundlag mellem parterne. I særdeleshed grundet det proaktive element, eftersom dette 

vurderes at være en ressource, som parterne i OPI-samarbejdet kan benytte til at skabe merværdi, 

sikre konkurrencemæssig fordele samt til proaktivt at styre relationen mellem parterne, og på den 

måde bidrage til at fremme  innovation af energirigtige løsninger.140 

3.2.4 Kontraktens komplethed og indvirkning på innovationsgraden 
I lyset af OPI-samarbejder er det ligeledes relevant at overveje kontraktens komplethed og dennes 

indvirkning på parternes mulighed for at innovere. Spørgsmålet om kontraktens komplethed relaterer 

sig til spørgsmålet om, hvor udtømmende kontrakten er. Principielt er der intet til hinder for, at 

kontrakten kan inkludere alle forhold, som parterne finder relevante.141 En meget komplet kontrakt vil 

naturligvis være forbundet med betydelige omkostninger og være yderst tidskrævende at koncipere. I 
                                                
138 Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s.269 
139 Ibid, s.269 
140 Siedel, G. & Haapio, H. 2011, s.1-4 
141 Werlauff. 2013. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3. udgave, s.281 
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lyset af nærværende afhandling, hvor parterne samarbejder om et innovationsprojekt, er det relevant at 

stille spørgsmålstegn ved, om en meget udtømmende kontrakt kan forekomme hæmmende for 

innovationsgraden i samarbejdet, eftersom en sådan kontrakt ikke synes at give parterne mulighed for 

at udnytte eventuelle uforudsete omstændigheder i deres innovationsproces. I den forbindelse kan 

udledes to helt centrale fordele, som ikke-udtømmende kontrakter vil kunne bidrage med i relation til 

innovationsprocessen: 

 

1) En høj grad af juridisk fleksibilitet, som giver råderum til parternes tilpasningsevner. Herved 

vil den høje grad af fleksibilitet medføre, at parterne har mulighed for at håndtere uforudsete 

omstændigheder. Af den årsag synes det essentielt, at der ved koncipieringen af 

kontraktbestemmelserne skal inkluderes en vis grad af juridisk fleksibilitet. Hertil forstås, at 

det i medfør af kontrakten er nødvendigt, at der eksisterer et egentligt råderum for at parterne 

i innovationsprocessen har mulighed for at innovere, være kreative,  gå alternative veje i 

kontraktens løbetid samt have mulighed for at håndtere og drive fordel af uforudsete 

omstændigheder.142 Kontraktbestemmelserne må således ikke være udformet på en sådan 

måde, at de forekommer blokerende for den innovative og kreative proces parterne imellem. 

2) Dernæst giver ikke-udtømmende kontrakter de kontraherende parter mere frihed til selv at 

bestemme over innovationsprojektet. Ved frihed forstås, at parterne i OPI-samarbejdet, 

herunder de forskere, som den offentlige forskningsinstitution stiller til rådighed, og de 

medarbejdere, som den private virksomhed stiller til rådighed, får mere bestemmende 

indflydelse i innovationsprocessen. Der kan således argumenteres for en decentralisering af 

autonomien i kontraktforholdet. Bernheim og Whinston (1998) identificer netop denne 

indlejrede frihed i ikke-udtømmende kontrakter til at være en fundamental faktor, som 

forventes at fremme innovationen mellem to parter.143 

 

Det er væsentligt at notere, at der ved kontraktkoncipieringen tages højde for, at innovation som sådan 

ikke udgør et kontraheret præstationsresultat, men at innovation derimod er en måde, hvorpå de 

kontraherende præstationer opnås. Herved forstås, at de retlige rammer skal struktureres på en sådan 

måde, at de giver rum for innovation. Derfor skal de kontraktbestemmelser, der indlejres i OPI-

aftalen, søge at fostre innovation, frem for at søge at regulere innovation. Studier viser, at flere 

organisationer netop bevidst gør brug af inkomplette kontrakter med det formål at udnytte fremtidige 

og uforudsetede innovationsmuligheder.144 Idet strategisk kontrahering vil være et yderst fordelagtigt 

                                                
142 Sumo, R., Valk, W. Weekem A, & Duysters, G. 2016. How Incomplete Contracts Foster Innovation in 
Inter-Organizational Relationships. European Management Review. Vol 13, s.179 
143 Ibid, s.180 
144 Sumo, R., Valk, W. Weekem A, & Duysters, G. 2016, s.179 
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juridisk fundament for OPI-samarbejdet, er det relevant at vurdere, hvordan parterne på 

kontraktindgåelsestidspunktet kan tage højde for efterfølgende og uforudsete omstændigheder.145 

Anvendelsen af proaktive klausuler i inkomplette kontrakter synes netop at kunne tage højde for 1) 

den juridiske fleksibilitet og 2) parternes frihed, som nærmere beskrevet herover. Eksempler på 

anvendelse af proaktive klausuler kan være udmøntet i hardship- og gevinstklausuler.146 Kapitel 9 vil 

belyse den konktrete anvendelse af proaktive klausuler i OPI-kontrakten, for at sikre opnåelse af de 

optimale vilkår, herunder fremme muligheden for at opnå relationsrente og innovation. 

 

Det kan hertil argumenteres for, at anvendelsen af proaktive klausuler i OPI-samarbejdet er 

medvirkende til, at kontrakten mellem parterne fungerer som et aktivt styringsredskab og ligeledes er 

katalysator for innovation. Imidlertid må det ej forglemmes, at det i afhandlingens afsnit 2.3.4.1 og 

2.3.4.4 blev identificeret, at manglende kontraktgrundlag og uklar rolle- og ansvarsfordeling udgør 

nogle af de væsentligste barrierer for realiseringen af potentialet i OPI-samarbejder. Dermed vil en 

meget inkomplet kontrakt medføre alt for uklare rammer og have en negativ effekt på fremme af 

innovation. På baggrund heraf udledes, at kontraktens komplethed, herunder valget af 

kontraktbestemmelser, har indvirkning på innovationsgraden i OPI-samarbejdet, hvortil en meget 

komplet kontrakt ikke vil give plads til den fornødne juridiske fleksibilitet og frihed mellem parterne 

til at skabe innovation. Omvendt vil en meget inkomplet kontrakt heller ikke kunne fostre innovation 

mellem parterne i OPI-samarbejdet, idet de identificerede barrierer herved ikke imødekommes. Ved 

kontraktkoncipieringen er det nødvendigt at tage højde for denne balance med henblik på at sikre 

optimalt fundament for innovation. Denne sammenhæng kan illustreres ved en invers U-relation 

mellem kontraktens komplethed og graden af innovation som nærmere illustreret i figur 4. 

                                                
145 Østergaard, K. 2016. Strategisk kontrahering - efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- 
og gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer. DJØF Forlag, s.437 
146 Ibid, s.437 
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Figur 4 147 

3.3 Delkonklusion 
På baggrund af nærværende kapitel konkluderes, at Klimaloven i overvejende grad kan karakteriseres 

som værende af offentligretlig karakter, hvortil den til enhver tid siddende regering er pligtsubjekt. 

Uagtet at parterne i et OPI-samarbejde ikke er pligtsubjekter i lyset af Klimaloven, vil OPI-

samarbejdet i nærværende afhandling anvendes som midlet til at nå de juridisk bindende 

klimamålsætninger. De retlige rammer for OPI-samarbejdet forlader sig derfor alene på 

kontraktforholdet mellem parterne, hvortil det konkluderes, at det konventionelle kontraktparadigme 

ikke vil bidrage til, at indfri det fulde potentiale af OPI-samarbejdet, grundet det manglende 

samarbejdsorierenterede fokus. I samme forbindelse konkluderes, at i tilfælde af aftalesupplering, 

hvortil obligationsrettens almindelige grundsætninger vil finde anvendelse, ikke alene vil kunne 

facilitere muligheden for at generere relationsrente eller fostre innovation i OPI-samarbejdet, hvorfor 

det er afgørende, at få indført klausuler, som netop sikrer dette. Det optimale kontraktparadigme 

baserer sig således på strategisk kontrahering, grundet kombinationen af det proaktive og reaktive 

element, fokus på tillid, gensidighed, ressourcekomplementaritet og vidensdeling. I forlængelse heraf 

konkluderes, at kontraktens komplethed har indvirkning på innovationsgraden i OPI-samarbejdet, 

hvortil parterne med fordel kan lade kontrakten være relativt inkomplet, som vil medføre juridisk 

fleksibilitet og frihed mellem parterne, der netop vil bidrage til at skabe et solidt fundament for 

innovation af energirigtige løsninger.  

                                                
147 Egen tilvirkning udarbejdet med inspiration fra “Proposition 1 and 2” i  Sumo, R., Valk, W. Weekem A, & 
Duysters, G. 2016, s.185 
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Kapitel 4 - Relationsrente i OPI-samarbejdet 
Dette kapitel har til formål at belyse, hvorledes parterne i OPI-samarbejdet kan sikre opnåelse af 

relationsrente. På baggrund af den teoretiske ramme for afhandlingen står det klart, at der eksisterer et 

behov for at facilitere et samarbejde, som skal være medvirkende til at skabe merværdi for parterne, 

blandt andet gennem anvendelsen af komplementære ressourcer og vidensdeling, og på samme tid 

sikre at udviklingen af energirigtige løsninger medvirker til CO2-reduktionen. 

 

Dette kapitel søger således at kortlægge, hvilke elementer som skal være til stede i et samarbejde, for 

at der kan opnås relationsrente, samt analysere hvorledes disse elementer forholder sig i lyset af OPI-

samarbejder. Først vil selve begrebet relationsrente belyses i sin generelle forstand samt under hvilke 

forudsætninger relationsrente skabes. Imidlertid findes det nødvendigt at anvende relationsrente i 

modificeret forstand i nærværende afhandling, idet den merværdi som genereres i samarbejdet ikke 

udelukkende tilkommer parterne, men også har en afledt effekt for samfundet i relation til de fastsatte 

CO2-reduktionsmål i Klimaloven. 

4.1 Opnåelse af relationsrente i OPI-samarbejder 

4.1.1 Hvad er relationsrente? 
Relationsrente anses i teorien som en kilde for virksomheder til at opnå vedvarende 

konkurrencefordele og dermed en måde, hvorpå en merværdi i form af overnormal profit kan 

opnås.148 Inden for teorien har opnåelse af konkurrencemæssige fordele i klassisk forstand været 

knyttet til såkaldte armslængde-relationer, som nærmere udviklet af Porter (1980), hvor fokus enten 

har været på branchen, hvori en virksomhed opererer og dennes indtrængningsbarrierer, eller en 

ressourcebaseret tilgang udviklet af Barney (1991), hvor de opnåede konkurrencefordele knytter sig til 

en virksomheds unikke ressourcer og kompetencer.149 150 Dyer & Singh definerer imidlertid 

relationsrente som en kilde til opnåelse af  konkurrencefordele ud fra et andet perspektiv: 

 

“We define relational rent as 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.” 151 

 
                                                
148 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.660 
149 Michael E. Porter, Competitive strategy. 1980. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 1 udg. 
Free Press & Østergaard, K. 2014. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben, 
Retfærd Årgang 37 nr. 3/146 
150 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.660 
151 Ibid, s.662 
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Ifølge Dyer & Singh knytter relationsrente sig således til den merværdi, som de parter, der indgår et 

samarbejde i fællesskab kan opnå, men som hverken den ene eller anden part ville kunne have opnået 

alene. Dette illustrerer, at det særligt er relationen, der er i fokus som den væsentligste kilde til 

opnåelse af merværdi, og adskiller sig på denne måde fra de klassiske armslængde relationer. I lyset 

af afhandlingens synsvinkel og problemformulering i øvrigt synes relationsrente derfor netop at være 

essentielt at anvende i et OPI-samarbejde, idet relationen mellem det offentlige og private i 

særdeleshed er væsentlig for innovativ succes. 

4.1.2 Hvilke forhold gør sig gældende førerend parterne kan opnå 
relationsrente? 
Ifølge Dyer & Singh er der fire karakteristiske hovedforhold, som skal være til stede, førend det bliver 

muligt for parterne både at opnå og opretholde relationsrente. Disse fire forhold er; i) at parterne 

foretager relationsspecifikke investeringer, ii) at der foretages vidensdeling, som kan bidrage til fælles 

læring, iii) at parterne kombinerer hver deres unikke komplementære ressourcer og kapabiliteter, som 

muliggør at der i fællesskab kan udvikles nye teknologier og iv) sidst at en effektiv styreform 

anvendes, således det bedst sikres, hvilken viden der deles og hvilke komplementære ressourcer der 

anvendes.152 Opnåelsen af relationsrente hviler ligeledes på et grundlæggende princip om, at der 

eksisterer en fundamental tillid og fælles målsætning mellem parterne. Tilstedeværelsen af disse 

karakteristika bør derfor indgå i kontraktgrundlaget, for at der bliver skabt mulighed for at opnå 

relationsrente. I det følgende vil disse i)- iv) faktorer beskrives, og betydningen heraf vil ligeledes 

analyseres i forhold til OPI-samarbejdet. 

4.1.3 Relationsrente som del af strategisk kontraherings “almindelige del” 
Det er herefter nærliggende at klassificere relationsrente og de dertilhørende elementer, som nærmere 

gennemgået i de foregående afsnit, som værende en del af strategisk kontraherings “almindelige del”. 

Relationsrente kan hertil karakteriseres som værende kernen inden for teorirammen af strategisk 

kontrahering. Er der dermed tale om et kontraktuelt forhold, hvor kontrakten er funderet på det 

strategiske kontraktparadigme, som nærmere beskrevet i afsnit 3.2.3, og at de i afsnit 4.2.2 faktorer er 

til stede, vil muligheden for at opnå relationsrente være gældende for alle typer af samarbejdsforhold, 

uagtet om der er tale om et produktionssamarbejde, et franchise-forhold, et distributørforhold, et OPI-

samarbejde eller andre samarbejdsforhold i øvrigt.153 

 

                                                
152 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.662 
153 Jf. analog anvendelse af princippet om “Obligationsrettens almindelige del”. Inspiration fra Andersen, M. B 
& Lookofsky, 2015, s.19-21 
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Årsagen til at klassificere relationsrente som hørende til den “almindelige del” af strategisk 

kontrahering i nærværende afhandling er begrundet i det faktum, at muligheden for at generere 

relationsrente ikke nødvendigvis kan ligestilles med grundlaget for at sikre et solidt fundament for 

innovation, hvortil der kan innoveres energirigtige løsninger. Sondringen mellem hvad der forstås ved 

“den almindelige del” og “den specielle del” af strategisk kontrahering er dermed afgørende i denne 

afhandling. Udgangspunktet for denne sondring er baseret på den analoge sondring mellem 

obligationsrettens “almindelige del” og “specielle del”, hvortil strategisk kontrahering som 

teoriramme ligeledes synes at kunne rumme denne sondring. 

 

“Den specielle del” af strategisk kontrahering kan karakteriseres som værende elementer, der alene 

finder anvendelse på én kontrakttype, og udgør i lyset af OPI-samarbejder den innovation, som kan 

udvandes af OPI-samarbejdet.154 Hertil bygger nærværende afhandling på antagelsen om, at “den 

specielle del” af strategisk kontrahering udgør en forgrenet art heraf i samspil med relevant 

innovationsteori, jf. nærmere herom i kapitel 8, hvortil vidensdeling som katalysator for innovation vil 

blive analyseret. 

4.1.4 Modificeret forståelse af relationsrente 
Eftersom denne afhandling har fokus på at analysere samarbejdsrelationen mellem en offentlig 

forskningsinstitution og en privat virksomhed, vil relationsrente dog anvendes i en lettere modificeret 

forstand end beskrevet i afsnit 4.2.2. Dette begrundes særligt i det forhold, at formålet med OPI-

samarbejder er at skabe værdi på flere bundlinjer.155 Dette indikerer ligeledes, at det offentlige og det 

private kan have forskellige interesser i resultatet af OPI-samarbejdet. 

 

Som beskrevet i afsnit 4.2.1 anses relationsrente som den væsentligste kilde for virksomheder til at 

opnå vedvarende konkurrencefordele og dermed overnormal profit. Den generelle antagelse er, at 

private virksomheder handler ud fra en interesse i  at opnå en overnormal profit, hvilket sker ved, at 

virksomheden kan afsætte den teknologi eller løsning, som udvikles gennem OPI-samarbejdet. Målet 

og interessen for den private part er herudover også at opnå øget vækst, adgang til information, ny 

erfaring, et nyt marked, skabelse af netværk med det offentlige, adgang til det offentliges 

testfaciliteter og selvsagt et økonomisk udbytte.156 157 

 

                                                
154 Jf. analog anvendelse af princippet om “Obligationsrettens specielle del”. Inspiration fra Andersen, M. B & 
Lookofsky, J. 2015, s.19-21 
155 Brogaard, Lena & Ole Petersen. 2014. Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). Evaluering af 
erfaringer med OPI på velfærdsområdet, s.12 
156 Ibid, s.12 
157 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.19 
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Omvendt bunder det offentliges interesser i et velfærdsmaksimeringsperspektiv, hvortil forståelsen af 

relationsrente for det offentlige ikke udgør en øget profit, men derimod en forøgelse af den 

samfundsmæssige velfærd. Det offentlige kan netop opnå en øget velfærd gennem innovation af nye 

teknologier inden for energirigtige løsninger, idet sådanne løsninger både kan bidrage til den  

samfundsøkonomiske vækst, øget intern innovationskultur, flere arbejdspladser og dermed velfærden 

som helhed. Velfærden maksimeres således i takt med den  grønne omstilling, idet innovation af nye 

teknologier og løsninger kan være drivkraft for, at der skabes flere jobmuligheder, større 

energibesparelser og ligeledes forbedret luftforhold.158 159 

 

Det må dog vurderes, at det offentlige og privates forskellige interesser harmonerer i OPI-

samarbejdet, hvorfor forståelsen af relationsrente for både det offentlige og private udgør en 

overordnet interesse i udviklingen af nye teknologiske løsninger, som bidrager positivt til opnåelse af 

klimamålene, men ligeledes at generere ny viden og ekspertise. 

 

 
Figur 5 160 

 

Figur 5 illustrerer den relationsrente som genereres ved at en offentlig forskningsinstitution og privat 

virksomhed indgår i et OPI-samarbejde. Relationsrenten kan derfor karakteriseres som værende den 

direkte effekt og merværdi, som parterne i OPI-samarbejdet får adgang til. Ligeledes illustreres en 

spillover effekt, hvorved forstås den afledte, positive effekt, som genereres for samfundet ved at der 

faciliteres OPI-samarbejder. Helt konkret karakteriseres spillover effekten som den CO2-reduktion, 

som den nyudviklede teknologi vil bidrage med. Etableringen af et OPI-samarbejde vil således ikke 

alene komme de deltagende parter til gode, men ligeledes bidrage positivt til opnåelse af de i 

Klimalovens fastsatte mål. 

                                                
158 CSR. 2015 ”Rapport: Grøn omstilling giver mere velfærd” besøgt 21.02.21 
159 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.19 
160 Egen tilvirkning 
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4.2 Relationsspecifikke investeringer 
En af de væsentligste faktorer til at etablere et stærkt og værdifuldt samarbejde er, at parterne udviser 

commitment overfor hinanden, og aktivt demonstrerer deres individuelle vilje til at indgå i et fælles 

samarbejde.161 En måde hvorpå et gensidigt, dedikeret og langsigtet commitment i samarbejdet kan 

skabes, er netop ved at foretage relationsspecifikke investeringer.162 

 

En relationsspecifik investering er særligt karakteriseret ved at være “non transferable and once the 

relationship to which it applies is discontinued, its value disappears or declines.”163 Hermed menes, at 

en relationsspecifik investering har en stor værdi for parterne i det konkrete samarbejde, men ringe 

eller slet ingen værdi i en alternativ anvendelse. Dette beskrives også som graden af aktivspecificitet, 

hvilket Oliver Williamson definerer som “durable investments that are undertaken in support of a 

particular transaction, the opportunity cost of which investments is much lower in best alternative 

uses or by alternative users should the original transaction be prematurely terminated.”164 Ved 

graden af aktivspecificitet forstås således, hvilken alternativ anvendelse et aktiv eller resource har. 

Såfremt et aktiv kan anvendes i andre henseender end blot i det specifikke samarbejde, og hvor 

aktivets nytteværdi kun svagt mindskes, da foreligger der en lav grad af aktivspecificitet, hvorimod 

der foreligger en høj grad af aktivspecificitet, hvis aktivet ikke har en alternativ anvendelse uden for 

det specifikke samarbejde. I sidstnævnte tilfælde kan der i ekstreme situationer være tale om en 

idiosynkratisk investering, idet investeringens værdi vil være lig nul i en alternativ anvendelse.165 

 

Dette illustrerer, hvorfor relationsspecifikke investeringer med en høj grad af aktivspecifitet hænger 

sammen med parternes commitment og dedikation i OPI-samarbejdet. Netop når parterne har 

foretaget sådanne investeringer, skabes en samarbejdsrelation, som ikke kan erstattes af hvilken som 

helst anden partner og dermed en tilbøjelighed til at opretholde relationen, og øge muligheden for at 

opnå relationsrente. 

 

Williamson har identificeret tre typer af relationsspecifikke investeringer, herunder i) 

lokationsspecifikke investeringer, ii) fysiske aktivspecifikke investeringer og iii) humanspecifikke 

                                                
161 Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s.270 
162 Chen et al. 2017. The impact of trust and commitment on value creation in asymmetric-buyer-seller 
relationship: the meditation effect of specific asset investments. Journal of Business & Industrial Marketing, s.1-
2 
163 Chen et al. 2017, s.1-2 
164 Williamson, O. 1981. The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. American Journal 
of Sociology, vol. 87, no. 3, s.555 
165 Østergaard, K. 2014, s.17 
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investeringer.166 I det følgende beskrives, hvorledes disse forskellige typer relationsspecifikke 

investeringer har relevans i forhold til OPI-samarbejdet. 

 

i) Lokationsspecifikke investeringer relaterer sig primært til aktiver, som er svære at flytte eller 

integrere i en anden kontekst end den, som originalt var tiltænkt. Disse  kan være relevant at gøre brug 

af, når den geografiske placering er af betydning for samarbejdet. Eksempelvis kan 

lokationsspecifikke investeringer være særligt relevante i produktionsforhold, hvortil en given 

lokation, produktionshal eller lignende, og indretningen heraf kan være en medvirkende faktor til, at 

omkostninger forbundet med transportering og koordinering vil blive reduceret.167 

 

ii) Fysisk aktivspecificitet relaterer sig derimod primært til transaktionsspecifikke investeringer i 

anlægsaktiver, herunder forskellige møbler, maskiner, eller andet udstyr som tilpasses specifikt til 

samarbejdet.168 Investeringer i anlægsaktiver er en ofte anvendt metode til at øge commitment, når det 

relaterer sig til franchise-forhold, hvortil franchisetager foretager hyppige investeringer i 

anlægsaktiver knyttet op på franchisegivers brand. Ved samarbejdets ophør vil investering i fysiske 

anlægsaktiver således blot være en second-best option i andre sammenhænge. 

 

Hvad angår OPI-samarbejder findes lokationsspecifikke og fysiske aktivspecifikke investeringer 

imidlertid at være af mindre betydning for at opnå relationsrente, eftersom OPI-samarbejder i høj grad 

er vidensbaserede samarbejder, hvortil parterne i høj grad vil gøre brug af allerede eksisterende 

forskningslokaler, redskaber, maskiner og inventarer.169 I modsætning til produktionsforhold og 

franchise-forhold er OPI-samarbejdets success og muligheden for at opnå relationsrente dermed ikke 

betinget af, at der investeres i lokationsspecifikke eller fysiske aktivspecifikke investeringer. 

 

Netop af denne årsag vil der inden for OPI-samarbejder primært være fokus på den type af 

relationsspecifikke investeringer, som Williamson definerer som iii) humanspecificitet. 

Humanspecifikke investeringer relaterer sig til transaktionsspecifik knowhow, som akkumuleres 

mellem parterne gennem længerevarende relation og samarbejde.170 Både det offentlige og private er i 

besiddelse af forskellig viden, som er væsentlig at bringe i spil gennem innovationsprocessen. Dertil 

er det væsentlig at notere, at de respektive parter ikke alene bringer individuel viden i spil i 

innovationssamarbejdet, men ligeledes udvikler en fælles humanspecialiseret viden i takt med OPI-

                                                
166 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir, 1998, s.662 
167 Dyer, J. H. 1996a. Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: Evidence from the 
auto industry. Strategic Management Journal, 17, s. 271-292 
168 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.662 
169 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
170 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.662 
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samarbejdets forløb. Når det offentlige og det private således stiller forskere og medarbejdere til 

rådighed, og efterhånden som erfaring med at samarbejde udvikler sig, vil de involverede forskere og 

medarbejdere tilegne sig viden, der relaterer sig til kendskab af relevante systemer, anvendelse af 

konkrete redskaber og metoder, og på samme tid udvikle et særligt sprogligt beredskab og knowhow. 

Der er således tale om specialiseret viden og kompetencer, som har en yderst afgørende værdi i 

kontraktrelationen. 

 

På baggrund heraf konkluderes, at humanspecifikke investeringer i OPI-samarbejdet udgør et helt 

essentielt element for, at der gennem OPI-samarbejdet kan opnås relationsrente. 

4.3 Vidensdeling mellem det offentlige og private 
Som beskrevet i afsnit 4.2.2 er endnu et væsentligt forhold for opnåelse af relationsrente netop, at der 

foretages vidensdeling, som kan bidrage til fælles læring, hvortil parterne kan facilitere 

interorganisatoriske vidensdelingsrutiner. Studier viser, at interorganisatorisk læring er en nøglefaktor 

til opnåelse af konkurrencemæssige fordele. En virksomheds samarbejdspartner anses derfor som en 

af de vigtigste kilder til såvel skabelsen af nye ideer som opnåelse viden og information, idet disse 

faktorer kan bidrage til den fælles udvikling af innovative og nye teknologiske løsninger.171 Et af de 

væsentligste elementer for OPI-samarbejder er derfor netop, at der sker løbende idé- og 

vidensudvekslings mellem partnerne.172  I overensstemmelse hermed har Erhvervs- og Byggestyrelsen 

identificeret videndeling og tværfagligheden som de elementer, der kendetegner OPI-samarbejder 

sammenlignet med andre innovationsprojekter.173 Dette  illustrerer således vigtigheden af, at parterne i 

OPI-samarbejdet deler deres komplementære viden indenfor forskellige områder med hinanden. 

 

Parterne kan derfor øge muligheden for at opnå relationsrente ved at udvikle samt facilitere fælles 

vidensdelingsrutiner.174 Vidensdelingsrutiner defineres som “a regular pattern of interfim interactions 

that permits the transfer, recombination, or creation of specialized knowledge.”175 Det essentielle er 

således, at parterne foretager investeringer i interorganisatoriske vidensdelingsrutiner, som kan 

bidrage til institutionaliseringen af interne og fælles processer og jo mere parterne investerer i sådanne 

rutiner, jo mere øges muligheden for at opnå relationsrente.176 Hvorledes sådanne fælles 

vidensdelingsrutiner konkret bør faciliteres, således de også sikrer den optimale fremdrift i 

innovationsprocessen vil imidlertid analyseres gennemgribende i kapitel 8. 
                                                
171 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir, 1998, s.665 
172 Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2009, s.13 
173 Ibid, s.28 
174 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir.1998, s.665 
175 Ibid, s.665 
176 Ibid, s.665 
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4.3.1 Absorptionskapacitet 
Som beskrevet i afsnit 4.3 er vidensdeling et af de altafgørende elementer til opnåelse af såvel 

relationsrente i OPI-samarbejdet, men også som drivkraft for innovationsprocessens succes. Dette 

skyldes særligt at OPI-samarbejder er videnstunge samarbejder, hvorfor parternes evne til mest 

optimalt, at udnytte deres respektive viden er altafgørende. Hertil har parternes absorptionskapacitet 

en særlig relevans i forhold til at kunne udnytte den delte viden på den mest effektive måde. 

Absorptionskapacitet anses således som et væsentligt og indlejret element i vidensdelingsaspektet og 

defineres af Cohen & Levinthal som: “the ability of a firm to recognize the value of new, external 

information, assimilate it, and apply it to commercial ends.”177 Absorptionskapacitet omhandler 

dermed evnen til at kunne genkende ny viden i form af ekstern information, absorbere og forstå denne 

viden fuldt ud, således den kan anvendes som et kommercielt element. Dette anses i høj grad som et 

kritisk element i innovationsprocessen og i særdeleshed inden for samarbejdsdrevet innovation som 

beskrevet i afsnit 2.2, idet dette baseres på kombinationen af forskellige parters komplementære 

viden.178 

 

Ifølge Cohen & Levinthal spiller parternes allerede tilegnede viden også en vigtig rolle for 

absorptionskapaciteten, idet evnen til at kunne absorbere og anvende ny viden fra eksterne kilder i høj 

grad anses som en funktion af den viden, som i forvejen besiddes.179 Helt fundamentalt skal det 

forstås, at allerede tilegnet viden består af basale færdigheder eller blot evnen til at forstå det sprog, 

hvorfra den nye viden kommer. Den allerede eksisterende viden, som parterne i et OPI-samarbejde 

besidder, styrker parternes evne til at kunne genkende værdien af nytilkommen viden.180 På baggrund 

heraf, er der flere forhold som gør sig gældende i forbindelse med assimilering af ny viden i et OPI-

samarbejde, herunder at læringsprocessen er kumulativ samt at læring og ny viden lettere tilegnes, 

såfremt den har en relation til den allerede eksisterende viden. OPI-samarbejdets heterogene karakter 

og vidensdiversitet spiller en væsentlig rolle, idet mere diversificeret viden vil bidrage til den allerede 

eksisterende viden, og hertil øge sandsynligheden for at ny viden kan assimileres, jf. nærmere herom i 

kapitel 7 om innovation under open-innovation paradigmet. 

 

 

                                                
177 Cohen, W.M., & Levinthal, D.A.1990. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. 
Administrative Science Quarterly, 35: 128-152, s.128 
178 Ibid, s.128 
179 Ibid, s.128 
180 Ibid, s.129 
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4.3.2 Partnerspecifik absorptionskapacitet 
Absorptionskapacitet findes i særdeleshed at være af betydning inden for et OPI-samarbejde. I den 

forbindelse har Dyer & Singh introduceret en mere dybdegående definition af absorptionskapacitet, 

partnerspecifik absorptionskapacitet, hvilket ligeledes anses som et vigtig element for opnåelse af 

relationsrente. Partnerspecifik absorptionskapacitet refererer til “the idea that a firm has developed 

the ability to recognise and assimilate valuable knowledge from a particular alliance partner.”181 

Den partnerspecifikke absorptionskapacitet angår således evnen til at kunne genkende og assimilere 

værdien af ny viden fra en konkret samarbejdspartner, og ikke blot fra en hvilken som helst ekstern 

kilde. 

 

Mens absorptionskapacitet i sin generelle forstand anses som en funktion af allerede tilegnet viden, 

anses partnerspecifik absorptionskapacitet derimod som en funktion af 1) graden af parternes fælles 

udvikling af overlappende videnskompetencer og en fælles vidensbase og 2) omfanget af parternes 

fælles udviklede interaktionsrutiner, som bidrager til at forøge intensiteten og forekomsten af 

sociotekniske interaktioner i samarbejdet.182 I forlængelse heraf er etableringen af en fælles 

vidensbase således en særlig kritisk komponent af partnerspecifik absorptionskapacitet. Dette 

underbygges af studier, som viser at evnen for den part, der modtager viden til at forstå og assimilere 

den pågældende viden, i høj grad anses som en funktion af, om der er opbygget en overlappende 

vidensbase med den anden part i OPI-samarbejdet.183 Endvidere vil den partnerspecifikke 

absorptionskapacitet styrkes i takt med at parterne i OPI-samarbejdet opnår et bedre kendskab til 

hinanden, således der opbygges en viden af, hvor de kritiske ekspertiser i samarbejdet findes. Praktisk 

er dette en forståelse, som udvikles uformelt i samarbejdet over tid, men som også er muligt at skabe 

en systematik omkring. Et eksempel på hvorledes denne forståelse kan søges kodificeret i OPI-

samarbejdet, er ved at etablere en kommunikations matrix, som bidrager til at identificere individuelle 

medarbejdere i samarbejdet, deres konkrete funktion, og dermed hvem, der besidder den relevante 

ekspertise inden for et konkret området. 

 

I relation til et OPI-samarbejde vil den partnerspecifikke absorptionskapacitet kunne forøges ved 

aktivt at facilitere sådanne rutiner, som ikke blot sikrer deling af viden, men også skaber en forståelse 

for, hvor i samarbejdet en konkret viden kan findes. Sådanne rutiner findes særligt relevante, idet 

knowhow typisk involverer en iterativ process og opnåelse af innovativ succes afhænger således af 

                                                
181 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir.1998, s.665 
182 Ibid, s.665 
183 Ibid, s.665 
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om de relevante medarbejder fra hhv. det offentlige og private får skabt en nær og direkte 

interaktion.184 

 

For at kunne opnå en sådan partnerspecifik absorptionskapacitet inden for OPI-samarbejdet er det 

således nødvendigt at parterne i fællesskab implementerer en række interorganisatoriske processer, 

som skaber en mulighed for parterne til at kunne identificere og systematisere værdifuldt knowhow, 

for derefter at kunne anvende det på tværs i OPI-samarbejdet.185 Hvorledes sådanne interaktioner 

optimalt bør faciliteres, således parternes specifikke knowhow kan anvendes på tværs af samarbejdet 

til fremme af innovation, diskuteres nærmere i afhandlingens kapitel 8. 

4.4 Komplementære ressourcer 
Den tredje faktor til opnåelse af relationsrente udgør komplementære ressourcer, hvortil “(...) firms 

can generate relational rents by leveraging the complementary resource endowments of an alliance 

partner.”186 Det er nødvendigt, at der både er tale om strategisk og organisatorisk komplementaritet 

mellem parterne, for at de potentielle fordele ved anvendelse af parternes komplementære ressourcer 

sikres. Dyer & Singh definerer, hvad der forstås ved komplementære ressourcer som “(...) 

complementary resource endowments as distinctive resources of alliance partners that collectively 

generate greater rents than the sum of those obtained from the individual endowments of each 

partner.”187 Hertil forstås, at de komplementære ressourcer i et OPI-samarbejder bidrager til at skabe 

mere værdi, end hvad en part kunne have opnået alene. 

 

Når komplementære ressourcer bringes i samspil er det fordelagtigt, at parterne tager højde for de 

potentielle synergieffekter, som kan skabes, og hermed forholde sig til spørgsmålet om, hvorledes den 

private virksomheds ressourcer vil være synergi-sensitiv med den offentlige forskningsinstitutions 

ressourcer, idet en større grad af synergi-sensitivitet mellem parternes ressourcer vil medføre øget 

værdi af de komplementære ressourcer.188 

 

I relation til OPI-samarbejder synes komplementære ressourcer at spille en afgørende faktor, eftersom 

disse betragtes som værende en af de væsentligste årsager til, at OPI-samarbejder indgås i første 

omgang, og på samme tid er medvirkende til, at der ved bidrag af forskellige ressourcer kan ske 

udvikling af nye produkter, ydelser eller teknologier i harmoni med afsnit 2.2 om samarbejdsdrevet 

                                                
184 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir.1998, s.665 
185 Ibid, s.665 
186 Ibid, s.666 
187 Ibid, s.666-667 
188 Ibid, s.667 
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innovation. Idet offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder af natur er væsentlig 

forskellige, såvel organisatorisk som strategisk, vil hver part i OPI-samarbejdet bidrage med noget 

forskelligt. Som tidligere angivet beskæftiger nærværende afhandling sig ikke med et specifikt OPI-

samarbejde, hvorfor de ressourcer, som hver part bidrager med, vil være afhængig af det konkrete 

forhold. 

 
Figur 6 189 

 

Figur 6 illustrerer dog de komplementære ressourcer, som den offentlige forskningsinstitution og den 

private virksomhed generelt bidrager med i OPI-samarbejdet. Det offentlige bidrager med økonomisk 

likviditet, testfaciliteter, herunder diverse laboratorier, redskaber og maskiner og forskere, der er i 

besiddelse af specialiseret viden.190 Det private bidrager derimod primært med industri- og 

branchekendskab, specifikke teknologier, data og medarbejdere med en given specialiseret viden. Det 

bemærkes herudover, at figuren ligeledes indeholder et overlappende felt “fælles bidrag”, som dækker 

over de ressourcer, som begge parter bidrager med i OPI-samarbejdet. Dette skyldes, at i praksis vil 

alle parternes ressourcer ikke nødvendigvis være komplementære.191 Ved komplementaritet forstås 

netop ressourcer, som både komplementerer og udelukker hinanden.192 Det fælles bidrag kan 

eksempelvis være viden om et specifikt område inden for energisektoren, som begge parter besidder. I 

et OPI-samarbejde må det dog konkluderes, at de tungtvejende komplementære ressourcer af 

betydning for opnåelse af relationsrente består af den specialiserede viden, kompetencer og knowhow, 

som det offentlige og private hver især bidrager med. 

 
Det er imidlertid værd at bemærke, at den rette matchmaking mellem den offentlige 

forskningsinstitution og den private virksomhed udgør en væsentlig udfordring i relation til 
                                                
189 Egen tilvirkning 
190 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
191 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.667 
192 Den Danske Ordbog. “Komplementaritet”. Besøgt 02.05.21 
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komplementære ressourcer.193 Udfordringen udmønter sig særligt i det faktum, at det i praksis vil 

være vanskeligt at finde den samarbejdspartner, som netop besidder de perfekte komplementære 

ressourcer, som den anden part ikke er i besiddelse af. Denne udfordring relaterer sig således til 

udvælgelsesproblematikken, når der eksisterer asymmetrisk information mellem parterne, hvilket vil 

blive nærmere analyseret i afsnit 5.4.1. 

 

Som nærmere antydet i afsnit 4.3 vil vidensdeling udgøre et yderst centralt element i de efterfølgende 

analyser. Det må dog ikke underkendes, at der heri ligger et underliggende fokus på komplementære 

ressourcer, eftersom komplementære ressourcer i relation til OPI-samarbejder primært består af den 

specialiserede viden, knowhow og kompetencer hver part er i besiddelse af. På baggrund heraf vil 

elementerne vidensdeling og komplementære ressourcer anvendes i forening i den følgende del af 

afhandlingen, da disse elementer i lyset af OPI-samarbejder anses for at hænge uløseligt sammen, og 

på samme tid være helt fundamentale for, at det fulde potentiale af OPI-samarbejdet indfries. 

4.5 Effektiv styreform 
Den fjerde og sidste faktor, som er medvirkende til at facilitere relationsrente parterne imellem, er 

anvendelsen af en effektiv styreform.194 En effektiv styreform fastlægger, hvilke komplementære 

ressourcer parterne skal anvende, hvilke relationsspecifikke investeringer der skal gennemføres, samt 

hvilken information og viden, som bør deles, således det bedste samarbejde opnås. Anvendelsen af en 

effektiv styreform anses særligt væsentlig for opnåelsen af relationsrente, idet denne faktor har 

indflydelse på såvel transaktionsomkostninger som parternes individuelle incitamenter til at engagere 

sig i samarbejdsdrevet og værdiskabende initiativer.195 

 

Netop af denne årsag findes det særligt relevant at parterne anvender en effektiv styreform, der kan 

sikre den mest optimale indførelse af gensidige sikkerhedsforanstaltninger - såkaldte safeguards - som 

ligeledes bidrager til minimerede transaktionsomkostninger. Det transaktionsomkostningsøkonomiske 

perspektiv relateret til den effektive styreform i samarbejdet vil blive nærmere analyseret i kapitel 5. 

 

Anvendelsen af en effektiv styreform kan grundlæggende udøves på to forskellige måder mellem 

parterne, herunder i) tredjepartshåndhævelse eller ii) self-enforcing-agreements.196 Ved tredjeparts 

håndhævelse forstås konventionelt, at der i tilfælde af en opstået tvist mellem parterne skal ske 

håndhævelse af en tredjepart i form af enten en voldgiftsret eller en domstol, som vil tage stilling til, 
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hvorledes en given konflikt skal løses. Ved self-enforcing-agreements forstås derimod, at parterne 

søger at indføre safeguard-klausuler, som imødekommer parternes egen mulighed for selv at løse 

potentielle tvister uden hjælp fra en tredjepart. I det tilfælde self-enforcement-agreements anvendes 

kan parterne dernæst vælge, hvorvidt der skal indføres formelle eller uformelle styringsmekanismer i 

aftaleforholdet, hvilket kan tilpasses samarbejdet.197 

 

Self-enforcing mekanismer anses for værende mest effektive til opnåelse af relationsrente, idet 

sådanne mekanismer skaber bedre grobund for minimerede transaktionsomkostninger og maksimering 

af værdiskabende initiativer.198 Dette synes ligeledes at harmonere med OPI-samarbejdets 

grundlæggende karakteristika og det faktum, at det kontraktuelle grundlag er udarbejdet inden for 

strategisk kontrahering. Alene af den årsag at kontraktparadigmet mellem parterne har sit udspring i 

strategisk kontrahering, vil tredjepartshåndhævelse ikke være relevant, idet parterne aldrig burde nå til 

en situation, hvor en konflikt indtræffer. I forlængelse heraf kan det være fordelagtigt, at der udpeges 

en projektleder af OPI-samarbejdet, som skal sikre styring af processer og løbende 

kommunikationsudveksling, hvortil denne projektleder vil fungere som intern mediator og på denne 

baggrund foregribe, at eventuelle fremtidige konflikter indtræder, jf. nærmere herom i kapitel 9. 

4.6 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at der inden for teorirammen af strategisk 

kontrahering kan opnås relationsrente, når elementerne i) relationsspecifikke investeringer, primært 

bestående af humanspecifikke investeringer i et OPI-samarbejde, ii) vidensdeling, iii) anvendelse af 

komplementære ressourcer samt iv) anvendelse af en effektiv styreform er til stede i samarbejdet. I 

den forbindelse blev det konstateret, at relationrente skal forstås i en lettere modificeret forstand i 

lyset af nærværende afhandling, hvortil forståelsen dækker over den profit, som den private 

virksomhed får adgang til samt den velfærdsmaksimering, som den offentlige part vil opleve. 

Herudover vurderes, at OPI-samarbejdet ikke alene genererer relationsrente, men ligeledes medfører 

en såkaldt “spillover effekt”, der betragtes som værende den positive, afledte effekt OPI-samarbejdet 

vil have på opnåelse af CO2-reduktionsmålene. Herudover konkluderes, at en sondring mellem 

strategisk kontraherings “almindelige del” og “specielle del” er nødvendigt for at kunne belyse, 

hvordan et OPI-samarbejde både skal kunne rumme at generere relationsrente og på samme tid sikre 

innovationsudvikling, hvortil konluderes, at muligheden for at opnå relationsrente henhører til 

strategisk kontraherings “almindelig del”. 
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Kapitel 5 - Kontraktøkonomiske implikationer i OPI-
samarbejdet 
Dette kapitel har til formål at belyse kontraktøkonomiske implikationer i OPI-samarbejdet, og 

hvorledes disse implikationer kan imødekommes, således de bedste rammer sikres, herunder 

muligheden for at opnå relationsrente og sikre innovation. Som nærmere angivet af Dyer & Singh er 

“(...) the ability of alliance partners to generate rents through knowledge sharing is dependent on an 

alignment of incentives that encourages the partners to be transparent, to transfer knowledge, and not 

to free ride on the knowledge acquired from the partner.”199 I lyset af teorirammen inden for 

strategisk kontrahering er det således af afgørende betydning, at parterne indgår i samarbejdet på 

baggrund af kollabarative, transparente og forenelige incitamenter. 

 

P/A-teorien er udgangspunktet for analysen i dette kapitel, hvortil mekanismer og overvejelser som 

ligger bag strategisk kontrahering vil blive inddraget med henblik på at løse eventuelle 

interessekonflikter og asymmetrisk information mellem parterne i OPI-samarbejdet. I P/A-teorien 

fungerer kontrakten mellem principalen og agenten som analyseenheden, hvilket ligeledes harmonerer 

med afhandlingens synsvinkel. Herefter analyseres de transaktionsomkostninger, som relaterer sig til 

OPI-samarbejdet, og foretages med udgangspunkt i Williamsons transaktionsomkostningsteori samt 

en ex ante og ex post analyse med inkorporering af mekanismerne fra strategisk kontrahering.200 

5.1 P/A-teorien i sin klassiske forstand 
P/A-teorien beskæftiger sig i sin klassiske forstand med to parter, en principal og en agent, hvor 

forholdet herimellem er bestemt ved, at principalen uddelegerer opgaver til agenten, hvorved agenten 

agerer på vegne af principalen.201 Grundlæggende beskæftiger P/A-teorien sig med i) konfliktende 

interesser og ii) asymmetrisk information mellem principalen og agenten.202 En fundamental antagelse 

er, at principalen og agenten har forskellige risikopræferencer. Problematikken heri knytter sig til, at 

forskellige risikopræferencer vil være medvirkende til, at principalens og agentens adfærd kan være 

konflikterende.203 Principalen er oftest risikoneutral, idet der er mulighed for at sprede risiko på tværs 

af principalens kontraktportefølje. Agenten anses derimod som værende risikoavers, eftersom dennes 

outcome i overvejende grad er afhængig af den specifikke kontraktrelation mellem principalen og 
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agenten, og derfor ikke har mulighed for at sprede risiko på samme vis som principalen.204 P/A-

teorien anvendes ofte på relationer som kan karakteriseres som arbejdsgiverforhold, hvor agentens 

adfærd er opportunistisk og egenoptimerende, hvilket vil stå i konflikt med principalens ønskede 

mål.205 

 

Teorien foreskriver, at kontrakten, som regulerer forholdet, er udformet af principalen, hvortil agenten 

bestemmer, hvorvidt denne vil indgå i kontrakten og hvilken indsats som ydes i forbindelse med 

kontraktens forpligtelser.206 Hertil opstår typisk ex-ante og ex-post problematikker, som principalen 

skal overveje, idet agenten forud for kontraktindgåelsen har mulighed for at tilbageholde oplysninger 

for at handle i egne interesser (adverse selection problematik) og efter kontraktindgåelsen kan skjule 

adfærd for principalen for at agere i overensstemmelse med egne interesser (moral hazard 

problematik).207 

5.2 P/A-teorien i OPI-samarbejder 
Det er imidlertid nødvendigt, at anvende P/A-teorien i modificeret forstand i lyset af nærværende 

afhandling, idet der ikke eksisterer et egentligt principal-agent forhold mellem den offentlige 

forskningsinstitution og den private virksomhed. OPI-samarbejdet er derimod i overvejende grad 

bestemt ved en ligevægtig relation, hvortil der i lyset af den klassiske P/A-teori ikke sker nogen 

delegation af opgaver fra den ene til den anden part. OPI-samarbejdet er derimod drevet på grundlag 

af et fælles mål og gensidighed, hvor anvendelse af komplementære ressourcer og kontinuerlig 

vidensdeling er af afgørende betydning for fremdrift i innovationsprocessen. Hverken den offentlige 

forskningsinstitution eller den private virksomhed kan derfor karakteriseres som værende entydig 

principal eller agent. 

 

Herudover er det nødvendigt at understrege, at de risikopræferencer som er knyttet til hhv. den 

offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed adskiller sig fra de risikopræferencer, som 

den klassiske P/A-teori argumenterer for. Idet OPI-samarbejdet i høj grad er præget af usikkerhed, 

hvortil outcomet på tidspunktet for indgåelse af samarbejdet endnu ikke er kendt, må det 

argumenteres for, at det blotte faktum at parterne er villige til at indgå i samarbejdet, indikerer en på 

forhånd accepteret høj risiko.208 Derfor vil parternes risikoprofiler i selve innovationssamarbejdet 
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være karakteriseret som risikoneutrale, eftersom parterne allerede fra samarbejdets begyndelse er 

bevidste omkring den høje risiko.209 210 

 

P/A-teorien synes ikke i sin klassiske forstand at tage højde for, at relationen mellem parterne i OPI-

samarbejdet er dynamisk, idet teorien er af statisk karakter.211 I OPI-samarbejdet vil ny viden og 

information opstå undervejs i innovationsprocessen, som kan have indvirkning på og forskyde 

parternes adfærd, interesser og mål, hvilket indikerer at samarbejdet er af dynamisk karakter. Dette er 

særligt relevant, at være opmærksom på ex post kontraktsindgåelsen, hvortil det kan være fordelagtigt, 

at indføre kontraktjusteringsmekanismer, som skal søge at tage højde for OPI-samarbejdets 

dynamiske karakter, hvilket vil blive belyst yderligere i afsnit 5.4.2 om ex post problemstillinger samt 

i afsnit 5.5 vedrørende transaktionsomkostninger. 

5.3 Interessekonflikter mellem parterne? 
I lyset af at kontraktskonciperingen sker ud fra en proaktiv tilgang, hvor fælles målsætninger, 

udnyttelse af komplementære ressourcer og gensidig vidensudveksling er af afgørende betydning for 

succesen af samarbejdet, er det derfor relevant at analysere, hvorvidt interessekonflikter mellem det 

offentlige og private kan være en begrænsning for, at det fulde potentiale realiseres. Den private 

virksomhed er i sin grundlæggende essens profitmaksimerende, og indgår i samarbejdet med henblik 

på at opnå en øget profit, som den ellers ikke ville kunne opnå alene, den såkaldte relationsrente, som 

nærmere uddybet i kapitel 4. Hertil må det ikke underkendes, at private virksomheders stigende fokus 

på den grønne omstilling, herunder at drive forretning på et klimaneutralt grundlag, er en megatrend, 

som ikke alene vil gavne virksomhedernes rennomé, men ligeledes skaber en øget værdi for 

aktionærerne.212 En analyse fra Fossil Free Indexes har bl.a. vist, at grønne investeringer giver et 

højere afkast, hvortil det blev fundet, at grønne aktier steg med omtrent 1,51% mere end et bredt 

index på tværs af alle typer virksomheder.213 Der hersker således ingen tvivl om, at den private 

virksomheds interesse i at indgå i OPI-samarbejdet ikke alene er begrundet i profit, men ligeledes i 

innovation af energirigtige løsninger som bidrag til opnåelse af klimamålene. 

 

Den offentlige forskningsinstitution indgår derimod i OPI-samarbejdet for at kunne innovere og 

levere ny grundforskning på området for energirigtige løsninger. Det må argumenteres for, at den 
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offentlige forskningsinstitutions primære interesse i at indgå i OPI-samarbejdet er, at kunne 

velfærdsmaksimere på lang sigt, eftersom udvikling af energirigtige løsninger ikke alene skal ses som 

et middel til at nå Klimalovens fremsatte CO2-reduktionsmål, men ligeledes gøre Danmark til et 

attraktivt og konkurrencedygtigt land.214 

 

Der vurderes dog ikke at forekomme nogen egentlig interessekonflikt mellem det offentlige og 

private, hvilket særligt begrundes i det forhold, at parterne netop er udviklingspartnere og gennem 

fælles bidrag skal udvikle en ny energirigtig løsning, som de begge kan drage nytte af, men på to 

forskellige måder. OPI-samarbejdet udgør således en win-win situation for parterne på trods af 

divergerende interesser heri.215 

5.4 Asymmetrisk information 
Dette afsnit har til formål at belyse den asymmetriske information, som eksisterer mellem parterne i 

OPI-samarbejdet såvel forud for kontraktindgåelsen som efter kontraktindgåelsen med henblik på at 

sikre incitamentsforenelighed mellem parterne, og dermed at det fulde potentiale i OPI-samarbejdet 

nås. 

 

Som nærmere angivet i afsnit 5.2 eksisterer der ikke et egentligt principal-agent forhold i OPI-

samarbejdet, hvortil agenten er i besiddelse er overlegen information sammenlignet med den 

information, som principalen har adgang til.216 Imidlertid vil den asymmetriske information i lyset af 

et OPI-samarbejde udmønte sig i parternes diversificerede og specialiserede viden, hvortil parterne er 

i besiddelse af forskellig viden på forskellige tidspunkter. Viden og hertil i høj grad vidensdeling 

udgør et essentielt element, som skal sikre innovation af energirigtige løsninger, der kan 

kommercialiseres, og hertil have en positiv effekt på at sikre opnåelse af 2030-målene. Vidensdeling 

mellem parterne er således et fundamentalt kriterie for, at OPI-samarbejdet bliver en success. 

Imidlertid kan den asymmetriske information mellem parterne give anledning til, at adverse selection 

og moral hazard problematikker kan opstå. Disse problemstillinger vil blive nærmere adresseret i 

afsnit 5.4.1 og 5.4.2. 

5.4.1 Ex ante kontraktuelle problemstillinger 
For at sikre incitamentsforenelighed mellem parterne, er det af afgørende betydning, at de rette aktører 

med de relevante kompetencer bringes i samspil. Uagtet hvor fyldestgørende en kontrakt er, og hvor 

velfungerende et samarbejde mellem de to parter er, ligger der en enorm problematik i, at det rette 
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match mellem den relevante offentlige aktør og den relevante private virksomhed ikke sker.217 Denne 

problematik adresserer adverse selection i et relevant omfang, hvor asymmetriske problemstillinger, 

som eksisterer mellem parterne forud for kontraktindgåelsen søges at blive elimineret.218 

 

Som nævnt i afhandlingens afsnit 1.4 bliver 84% af alle OPI-samarbejder initieret og etableret på 

initiativ af den offentlige og den private part. Til trods for at den offentlige forskningsinstitution og 

den private virksomhed indgår i innovationssamarbejdet på gensidige og lige vilkår, og det derfor ikke 

er muligt at karakterisere den ene part som værende entydig principal og den anden part værende 

entydig agent, vil udgangspunktet for nærværende analyse være, at den offentlige 

forskningsinstitution initierer OPI-samarbejdet, hvortil den private virksomhed kan vælge at acceptere 

kontrakten eller ej. Derfor er den grundlæggende antagelse for ex ante analysen, at den offentlige 

forskningsinstitution skal udvælge en privat virksomhed, som har de nødvendige komplementære 

ressourcer. Hertil undersøges, hvordan det rette match mellem en offentlig og privat aktør sikres i 

OPI-samarbejdet, og hvordan manglende observerbarhed af den private virksomheds karakteristika 

kan overkommes. I lyset af P/A-teorien kan dette ske gennem de basale hidden information models, 

herunder i) screening, ii) signalering eller iii) selvudvælgelse.219 

5.4.1.1 Screening 
Ved screening forstås den situation, hvor principalen indsamler information om agenten med henblik 

på at “screene” for dennes særlige karakteristika og ressourcer, en såkaldt 

informationsindsamlingsstrategi. I et OPI-samarbejde kan screeningsprocessen eksempelvis ske ved, 

at den offentlige forskningsinstitution indsamler information omkring den aktuelle private virksomhed 

(den potentielle samarbejdspartner), herunder hvilke samarbejder virksomheden typisk indgår i,  og i 

særdeleshed virksomhedens tekniske og produktspecifikke ressourcer, som kan komplementere det 

offentliges ressourcer. Ligeledes spiller virksomhedens ESG-politik en væsentlig rolle som følge af, at 

OPI-samarbejdet netop etableres med fokus på den grønne omstilling, hvorfor det er essentielt at den 

potentielle private virksomhed er engageret heri. Herudover kan screening foregå gennem interviews 

med de påtænkte medarbejdere, der netop skal samarbejde med de offentlige forskere. 

 

Der er imidlertid store omkostninger forbundet med screeningsprocessen. Det er således et trade-off 

for den offentlige forskningsinstitution at foretage screeningsprocessen med de dertilhørende 

omkostninger, eller at undlade at screene, men derimod risikere, at det rette match med den rette 
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virksomhed ikke sker, hvilket kan vise sig at være en endnu større omkostning ex post 

kontraktsindgåelsen.220 

5.4.1.2 Signalering 
Signalering vedrører derimod agentens egen mulighed for at signalere særlige karakteristika eller 

information forud for kontraktindgåelsen til principalen. Signalering anses som en yderst anvendelig 

model i en situation, hvor det er fordelagtigt for agenten af indgå i kontraktrelationen. Ved signalering 

er den private virksomhed derfor nødsaget til selv at anvende omkostninger på at signalere til den 

offentlige forskningsinstitution, at den besidder de komplementære ressourcer.221 Problematikken for 

det offentlige ved anvendelse af signalering er imidlertid, at private virksomheder, som ikke er i 

besiddelse af de relevante komplementære ressourcer vil kunne sende falske signaler med henblik på 

at indgå i OPI-samarbejdet af egeninteresse. Dette vil være tilfældet, når fordelene ved at sende de 

falske signaler overstiger de omkostninger, som er forbundet hermed.222 

 

I relation til nærværende afhandling udgør signalering den situation, hvor den offentlige 

forskningsinstitution, som besidder grundforskningen og de innovative idéer, søger en kompetent 

privat virksomhed, der har de relevante komplementærer ressourcer, til at kunne kommercialisere 

idéen. 

5.4.1.3 Selvudvælgelse 
Ved selvudvælgelse forstås, at principalen opstiller en række muligheder for, at agenten kan signalere 

sine kompetencer eller villighed til at indgå i kontraktforholdet gennem selvudvælgelse.223 Ved 

selvudvælgelse stiller den offentlige forskningsinstitution nogle krav til den potentielle private 

samarbejdspartner, eksempelvis besiddelse af særlige komplementære ressourcer og specifikke 

tekniske kvalifikationer. Formålet med selvudvælgelse er, at ukvalificerede private virksomheder 

bortsorteres, eftersom disses omkostninger ved at tilegne sig de fremsatte krav overstiger den 

forventede nytte ved selve indgåelse i OPI-samarbejdet. Hensigten er således, at alene kvalificerede 

og motiverede private virksomheder vil indgå i OPI-samarbejdet. 

5.4.1.4 Hvilken udvælgelsesmetode er mest effektiv i et OPI-samarbejde? 
Eftersom afhandlingen ikke beskæftiger sig med et specifikt OPI-samarbejde, vil den offentlige 

forskningsinstitutions vurdering af, hvorvidt den private virksomhed er en kompetent part i OPI-

samarbejdet og er i besiddelse af de relevante komplementære ressourcer, være betinget af det 
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konkrete tilfælde. De respektive fordele og ulemper ved hhv. screening, signalering og selvudvælgelse 

i forhold til OPI-samarbejder i overensstemmelse med præmisserne bag strategisk kontrahering 

vurderes dog i det følgende. Ifølge P/A-teorien skal udvælgelsesmetoderne ikke nødvendigvis 

anvendes isoleret set, men kan med fordel anvendes i samspil. Valget af de tre udvælgelsesmetoder 

afhænger dog i høj grad af, hvor tilgængelig informationen er, og er ligeledes forbundet med ex ante 

omkostninger, som skal tages med i overvejelserne, når den optimale samarbejdspartner skal findes. 

 

I det konventionelle kontraktparadigme er målet blot at finde en acceptabel samarbejdspartner til 

lavest mulige omkostninger, hvortil selvudvælgelse oftest anvendes, eftersom denne vil medføre 

ingen eller få omkostninger for det offentlige.224 I afsnit 3.2.3 blev vurderet, at det kontraktuelle 

fundament mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed skal baseres på det 

strategiske kontraktparadigme, hvortil screening og signalering er værd at overveje. Ulemperne ved 

screening og signalering er, at disse udvælgelsesmetoder er relativt omkostningsfulde sammenlignet 

med selvudvælgelse. Imidlertid synes kombinationen af screening og signalering, at være optimale  

udvælgelsesstrategier i lyset af, at OPI-samarbejder er funderet på gensidighed, og ikke kan 

karakteriseres som et klassisk principal-agent forhold. Idet screening foretages på initiativ af den 

offentlige part bærer denne omkostningerne. Omvendt vil den private part bære omkostningerne ved 

signalering, som sker på dennes eget initiativ. Ved at anvende en kombination af screening og 

signalering forud for kontraktindgåelsen, vil OPI-samarbejdet herved sikre et optimalt match mellem 

den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed, hvortil de relevante komplementære 

ressourcer og specialiserede viden forenes. Dette harmonerer netop med grundtankerne i strategisk 

kontrahering, hvor omhyggelig udvælgelse af en samarbejdspartner er essentiel.225 

5.4.2 Ex post kontraktuelle problemstillinger 
Herefter er det relevant, at analysere de problemstillinger, som relaterer sig til asymmetrisk 

information mellem parterne efter kontraktens indgåelse, den såkaldte moral hazard problematik, 

hvor principalen ikke har mulighed for at kontrollere eller tvinge agenten til at handle i 

overensstemmelse med principalens interesser.226 Idet der ikke eksisterer et egentligt principal-agent 

forhold i OPI-samarbejdet, kan såvel den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed 

gennem hele kontraktens løbetid være i besiddelse af viden, som tilbageholdes for den anden part, 

eftersom samarbejdet er af dynamisk karakter. Hertil kan der opstå situationer, hvor begge parter 

udviser moral hazard undervejs i OPI-samarbejdet, da tilbageholdelse af udviklet viden kan resultere 

                                                
224 Petersen, B. & Østergaard, K. 2018, s.269 
225 Ibid, s.268 
226 Dutta, Prajit K. 1999. Strategies and Games - Theory and Practice. The MIT Press. s.293 
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i, at parterne kan skjule en given adfærd.227 Inkomplet information, opportunisme, egenoptimering 

samt det faktum at innovationssamarbejdets outcome er delvist bestemt af eksogene faktorer, er 

grundlæggende antagelser relateret til postkontraktuelle problemstillinger som kan resultere i, at 

parterne kan have tendens til at shirke, dvs. ikke leve op til de aftalte forpligtelser i OPI-kontrakten.228 
229 

 

Det er yderst relevant at søge, at minimere eller sågar eliminere parternes incitament til at udvise 

moral hazard. Som konstateret i kapitel 4 er muligheden for at indfri det fulde potentiale af OPI-

samarbejdet, opnå relationsrente og fremdrift i innovationsprocessen betinget af at såvel 

komplementære ressourcer som optimale vidensdelingsrutiner bringes i spil, hvilket relaterer sig til 

parternes udviste adfærd. P/A-teorien opstiller to kontrakttyper, som kan løse moral hazard 

problematikken, herunder outcome-based og behavior-based kontrakter, som gennemgås herunder. 

5.4.2.1 Outcome-based vs. behavior-based kontrakter 
Dette afsnit har til hensigt at belyse, hvorvidt den optimale OPI-kontrakt skal udmøntes som en 

outcome-based eller en behaviour-based kontrakt for at løse ex post asymmetriske 

informationsproblematikker.  

 

Ved en outcome-based kontrakt forstås en kontrakt, hvor evalueringen af parternes indsats i OPI-

samarbejdet er baseret på det endelige outcome. Kontrakten bygger således på et resultatorienteret 

motiv, hvortil parternes opnåede gevinst er positivt korreleret med outcomet af OPI-samarbejdet.230 

En behaviour-based kontrakt i relation til et OPI-samarbejde relaterer sig derimod til parternes 

mulighed for at observere og verificere hinandens faktiske handlinger. Indeholder kontraktforholdet 

således monitorerings- eller informationssystemer, som sikrer løbende kontrol af parternes adfærd, 

kan dette være medvirkende til at skabe større transparens mellem parterne og herved reducere 

opportunistisk adfærd samt skabe grobund for større incitamentsforenelighed.231 

 

Hvorvidt OPI-kontrakten skal være behaviour-based eller outcome-based beror på et tradeoff mellem 

at anvende omkostninger på at implementere monitoreringssystemer, som kan observere parternes 

adfærd undervejs, eller anvende omkostninger på at måle OPI-samarbejdets outcome.232 I forbindelse 

med dette tradeoff, vil fem afgørende faktorer gennemgås herunder.  

                                                
227 Bergen, Dutta & Walker. 1992, s.3 
228 Ibid, s.3 
229 Eisenhardt K. M. 1989, s.61 
230 Bergen, Dutta & Walker.1992, s.4-5 
231 Ibid, s.4 
232 Eisenhardt K. M.1989, s.61 
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I. Usikkerhed i relation til det forventede outcome af OPI-samarbejdet spiller en afgørende 

rolle for, hvorvidt en outcome-based eller behaviour-based kontrakt vil være mest effektiv til 

at sikre incitamentsforenelighed, herunder optimal vidensdeling mellem parterne. Når der er 

stor usikkerhed forbundet med outcome foreskriver teorien, at en behaviour-based kontrakt vil 

være mest fordelagtig at anvende fremfor en outcome-based kontrakt, eftersom det vil være 

vanskeligt og omkostningsfuldt at administrere og måle omkostninger.233 234 OPI-samarbejder 

er som nærmere beskrevet i kapitel 2 kendetegnet ved, at parterne i samarbejdet søger at 

udvikle løsninger, som ikke på forhånd er kendt. Hertil vil usikkerheden i det forventede 

outcome naturligvis være høj, da det på tidspunktet for indgåelsen af OPI-samarbejdet er så 

godt som umuligt at værdiansætte den endnu-ikke udviklede løsning. 

II. Derforuden er graden af interessekonflikt mellem parterne en afgørende variabel. Hertil 

henvises til analysen i afsnit 5.3, som konkluderede, at der ikke eksisterer en egentlig 

interessekonflikt mellem parterne i OPI-samarbejdet, idet de optræder som 

udviklingspartnere. 

III. Programmerbarhed er en variabel, som relaterer sig til, hvorvidt det er muligt på forhånd at 

specificere en adækvat adfærd. Som nærmere belyst i afsnit 2.3.4.4 er uklar rolle- og 

ansvarsfordeling blandt de væsentligste barrierer for at realisere samarbejdets fulde potentiale, 

og vidensdeling som nærmere beskrevet i afsnit 4.3 anses for værende et fundamentalt 

element til at sikre opnåelse af relationsrente og fremdrift i innovationsprocessen. Hertil anses 

programmerbarheden for værende relativ høj, idet specifikke tiltag til at sikre optimal 

vidensdeling, hvor parternes adækvate adfærd bør specificeres nærmere i kontrakten, er helt 

essentiel. 

IV. Når det er vanskeligt at måle outcome grundet det tidsmæssige aspekt, kompleksiteten af et 

givent projekt eller andre forhold i øvrigt, vil behavior-based kontrakter være at foretrække. 

Er det derimod ukompliceret, at måle et givent outcome eller resultat vil outcome-based 

kontrakter være at foretrække. Eftersom OPI-samarbejdet er faciliteret med henblik på at 

udvikle nye, energirigtige løsninger, der skal være medvirkende til at reducere CO2-udslippet, 

eksisterer en høj grad af kompleksitet. Derfor vil det være vanskeligt måle outcomet, førend 

den endelige teknologi er færdigudviklet. 

V. Ligeledes er længden af kontraktforholdet mellem parterne en essentiel variabel at have i 

overvejelserne. Det kan argumenteres for, at jo længere kontraktforholdet mellem parterne er, 

jo nemmere vil det være at evaluere og gennemskue den modsatte parts adfærd, hvortil den 

asymmetriske information vil reduceres i takt med en øget kontraktlængde. Der eksisterer 
                                                
233 Bergen, Dutta & Walker.1992, s.5 
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således en positiv korrelation mellem længden af relationen og behaviour-based kontrakter og 

en negativ korrelation i relation til outcome-based kontrakter.235 Længden af det kontraktuelle 

forhold i et OPI-samarbejde afhænger naturligvis af innovationsgraden, hvortil høj grad af 

innovation vil resultere i, at samarbejdet vil strække sig over en længere periode. Imidlertid 

spænder en del OPI-samarbejder over en årrække på 4-5 år, hvorfor det må forventes, at 

parterne med tiden vil have lettere ved at genkende hinandens adfærdsmønstre.236 

Det må på baggrund heraf konstateres, at den høje grad af usikkerhed forbundet med outcome, den 

lave grad af interessekonflikt, den høje grad af programmerbarhed, vanskeligheden ved at måle 

resultatet af OPI-samarbejdets outcome og det længerevarende kontraktforhold vil begrunde, at en 

OPI-kontrakt bør være behaviour-based. Dette harmonerer ligeledes med de fundamentale aspekter 

inden for strategisk kontrahering, hvortil fokus er på sikring af et dedikeret samarbejde i form af 

kontinuerlig vidensdeling, som gennemgået i afsnit 4.3 og nærmere herom kapitel 8. 

5.5 Transaktionsomkostninger i OPI-samarbejdet 
Herefter er det relevant at belyse de transaktionsomkostningsøkonomiske overvejelser i OPI-

samarbejdet, idet et sådant samarbejde ikke er omkostningsfrit, og en af de væsentligste barrierer 

netop er det ressource- og omkostningsfyldte aspekt, som nærmere belyst i afsnit 2.3.4.2. Hertil 

vurderes de transaktionsomkostninger, som relaterer sig til OPI-samarbejdet, og hvorledes 

håndteringen af disse omkostninger kan være en medvirkende faktor til at sikre optimale vilkår, 

herunder muligheden for at opnå relationsrente samt sikring af et solidt fundament for innovation. 

Udgangspunktet for denne analyse tages i Williamsons transaktionsomkostningsteori, hvortil de tre 

væsentligste elementer i) frekvens, ii) graden af usikkerhed og iii) graden af aktivspecificitet for 

transaktionen og den efficiente reguleringsstruktur vil inddrages.237 Herefter foretages en analyse ex 

ante og ex post af transaktionsomkostningerne. 

 

Inden for transaktionsomkostningsteorien sondres mellem komplette og inkomplette kontrakter. Hvor 

en komplet kontrakt tager højde for alle tænkelige og fremtidige scenarier, vil en inkomplet kontrakt 

ikke regulere alle uforudsete forhold.238 Graden af kontraktens komplethed bevirker naturligvis, at 

transaktionsomkostningerne bliver højere, idet flere forhold er specificeret i kontrakten.239 I praksis vil 

kontrakter naturligt forekomme inkomplette og mangelfulde, idet de ikke specificerer og regulerer alle 

                                                
235 Eisenhardt K. M, s.62-63 
236 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
237 Knudsen, Christian.1997, s.215 
238 Hendrikse, George. 2003, s.206 
239 Eide & Stavang. 2018. Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk. 2. udgave, s.46-47 
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forhold.240 241 Inden for et OPI-samarbejde vil en komplet kontrakt ikke kunne udfærdiges, eftersom 

samarbejdet er af dynamisk karakter, og udvikling af ny viden vil opstå undervejs. I 

overensstemmelse hermed vil meget komplet kontrakt have en hæmmende effekt på 

innovationsgraden, jf. afsnit 3.2.4. Den følgende analyse vil således fokusere på de 

transaktionsomkostningsøkonomiske mekanismer, som har betydning for sikring af optimale vilkår i 

OPI-samarbejdet. 

5.5.1 Teoretisk udgangspunkt 
I relation til nærværende afhandling forstås en transaktion som den interaktion, erfaringsudveksling 

og videndeling parterne løbende udviser, hvortil en lang række transaktioner mellem parterne i OPI-

samarbejdet foretages i kontraktens løbetid. Vurderingen af disse transaktioner med henblik på at 

placere OPI-samarbejdet i Williamsons efficiente reguleringsstruktur analyseres ud fra det teoretiske 

udgangspunkt, hvor elementerne i) frekvens, ii) usikkerhed og iii) aktivspecificitet vil gennemgås. 

5.5.1.1 Frekvens 
Frekvens er den første dimension af betydning for transaktionsvilkårene i OPI-samarbejdet, og 

relaterer sig til hyppigheden eller antallet af gange en identisk transaktion gentages inden for samme 

reguleringsstruktur.242 Når identiske transaktioner forekommer ofte, vil de involverede parter kunne 

drage fordel heraf, hvortil de gennemsnitlige transaktionsomkostninger knyttet til hver transaktion 

minimeres i takt hermed. Parterne i et OPI-samarbejde vil netop opleve, at omkostninger forbundet 

med vidensdeling, falder over tid, grundet en opbygget fælles vidensbase og forståelse for hinandens 

knowhow. Eftersom OPI-samarbejdet kan karakteriseres som et langvarigt samarbejde, hvor 

udviklingen af energirigtige løsninger er betinget af kontinuerlig vidensudveksling medfører dette, at 

mange identiske transaktioner foretages i løbet af samarbejdet. Derfor bærer OPI-samarbejdet præg af 

en høj grad af frekvens. 

5.5.1.2 Usikkerhed 
Usikkerhed udgør den anden dimension, der har indvirkning på variansen af transaktionsvilkårene og 

hertil den efficiente reguleringsstruktur. Graden af usikkerhed relaterer sig til kontraktens 

inkomplethed og parternes mulighed for ex post genforhandling for at opnå en større andel af 

samarbejdets outcome.243 I forbindelse med graden af usikkerhed er det relevant at skelne mellem 

følgende typer af usikkerhed: i) eksogen usikkerhed, som relaterer sig til eksogene forhold, 

                                                
240 Hart, Oliver. 2017. Incomplete Contracts and Control. American Economic Review, s.1732 
241 Williamson, Oliver E. Transaction Cost Economics som en del af Handbook of New Institutional 
Economics, s 46 
242 Hendrikse, George. 2003, s.215 
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eksempelvis konjunkturudsving i markedet, klimapolitik mv., som parterne i OPI-samarbejdet ikke 

kan kontrollere, ii) situationsbetinget usikkerhed forbundet med parternes begrænsede rationalitet, 

hvilket kan medføre fejlbehæftede og irrationel ageren og iii) adfærdsmæssig usikkerhed, som er 

forbundet med parternes faktiske adfærd og samarbejdsmæssige kompetencer.244 

 

I relation til OPI-samarbejdet må det argumenteres for, at der eksisterer en høj grad af eksogen 

usikkerhed, eftersom disse samarbejder er af langvarig karakter, hvortil store udsving i konjunkturer i 

markedet og klimapolitik kan forekomme. Hertil synes den situationsbetingede usikkerhed ligeledes 

at være høj i OPI-samarbejdet, idet samarbejdet er behæftet med høj grad af kompleksitet og det 

faktum, at parterne er kulturelt, strukturelt og organisatorisk forskellige. Derudover vil der som følge 

af parternes begrænsede rationalitet og kognitive kapacitet opstå kommunikation mellem parterne som 

kan være behæftet med fejl og misinformation. Graden af den adfærdsmæssige usikkerhed er 

vanskelig at vurdere, idet denne er betinget af, hvorledes samarbejdet udspiller sig, og hvilken given 

adfærd de respektive parter udviser. Samlet må det derfor konkluderes, at der eksisterer en høj grad af 

usikkerhed i OPI-samarbejdet. 

5.5.1.3 Aktivspecifitet 
Aktivspecificitet udgør den tredje faktor af betydning for transaktionsvilkårerne i et OPI-

samarbejde.245 Ved aktivspecificitet skelnes mellem i) lokationsmæssig specificitet, ii) fysisk 

aktivspecificitet og iii) humanspecificitet. Forståelsen heraf vil imidlertid ikke blive belyst nærmere i 

dette afsnit, eftersom disse allerede er beskrevet i afsnit 4.2. Dog foretages en vurdering af, hvorvidt 

aktivspecificiteten i OPI-samarbejdet kan anses for værende lav, over-medium eller høj med henblik 

på at vurdere, hvor OPI-samarbejdet kan placeres i Williamsons efficiente reguleringsstruktur. Som 

nærmere angivet i afsnit 4.2 spiller humanspecifikke investeringer er en afgørende rolle i OPI-

samarbejdet, idet investering i specialiseret træning og “learning-by-doing” effekter hos de deltagende 

forskere og medarbejdere, vil være medvirkende til at sikre optimale vilkår og fundamentet for, at der 

kan innoveres.246 Det må dog understreges, at selvom den humanspecifikke investering vurderes at 

være høj, vil den ikke kunne kategoriseres som værende idiosynkratisk, hvorved forstås, at denne 

specialiserede viden og knowhow er uden værdi i alternative anvendelser.247 Dette begrundes i det 

faktum, at det må forventes, at parternes oparbejdede specialiserede viden og metodiske tilgange vil 

kunne appliceres i et vist omfang på øvrige OPI-samarbejder. Derfor vurderes den samlede 

aktivspecificitet at være over-medium (“mixed”, som nærmere illustreret i figur 7). 

                                                
244 Knudsen, Christian.1997, s.215-217 
245 Ibid, s.216 
246 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. 1993. Transaktionsomkostning. Institut for 
Virksomhedsledelse, s.18 
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5.5.1.4 Den efficiente reguleringsstruktur i OPI-samarbejdet 
Graden af ovenstående tre dimensioner har alle indvirkning på den efficiente reguleringsstruktur, som 

i lyset af transaktionsomkostningsteorien er afhængig af transaktions karakteristika, hvilket er 

opsummeret i figur 7.248 Den efficiente reguleringsstruktur relaterer sig til den struktur, som 

minimerer transaktionsomkostningerne mest muligt i den givne relation. 

 

Det bemærkes i figur 7, at valget af det kontraktsmæssige arrangement til den givne transaktion er 

repræsenteret ved to ud af de tre identificerede dimensioner: frekvens og aktivspecificitet.249 I relation 

til nedenstående figur spænder graden af frekvens fra lav til høj og graden af aktivspecificitet fra lav, 

over-medium til høj. Den efficiente reguleringsstruktur er opdelt på et todelt niveau relateret til 

reguleringssystemer, hhv. i) markedet, ii) hybriden, som er krydsfeltet mellem det trilaterale og 

bilaterale niveau og iii) hierarkiet, som relaterer sig til en internaliseret regulering i en 

organisation/virksomhed samt de dertilhørende kontrakttyper a) klassiske kontrakter relateret til 

markedet, b) neoklassiske kontrakter relateret til hybriden og c) relationelle kontrakter, som anvendes 

i relation til spændingsfeltet mellem det bilaterale reguleringssystem og hierarkiet. De forskellige 

kontraktformer under de forskellige reguleringssystemer gennemgås nærmere herunder med henblik 

på, at kunne placere OPI’et i Williamsons efficiente reguleringsstruktur. 

 

 
Figur 7  250 

 

                                                
248 Hendrikse, George. 2003, s.211 
249 Knudsen, Christian. 1997, s.217-219 
250 Ibid, s.218 
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Den klassiske kontrakt vil være den efficiente at anvende, når der er tale om kortsigtede relationer, 

der ikke er foretaget aktivspecifikke investeringer, og det ikke er afgørende, hvilke aktører som er part 

i kontrakten.251 Dette blev belyst som det konventionelle kontrakt paradigme i afsnit 3.2.1, men 

forkastet som den optimale ramme for et OPI-samarbejde. 

 

Den neoklassiske kontrakt vil derimod være efficient for længerevarende og åbne kontraktsforhold, 

når kontrakten i højere grad kan karakteriseres som værende inkomplet som resultat af øget 

kompleksitet og usikkerhed.252 Denne kontraktstype henhørender under det trilaterale 

reguleringssystem, og figurerer således i spændingsfeltet, hvor frekvensen er lav og de aktivspecifikke 

investeringer er over-medium til høj. 

 

Ved relationelle kontrakter forstås kontrakter, hvor transaktionen mellem parterne er af høj 

frekvens, og interpendensen mellem parterne er af relevant betydning. Graden af aktivspecificitet 

afgør imidlertid, hvorvidt den relationelle kontrakt hører til det bilaterale reguleringssystem eller til 

hierarkiet. Når aktivspecificiteten er over-middel vil den optimale kontrakt være en relationel kontrakt 

under det bilaterale reguleringssystem, hvorimod en aktivspecificitet som har idiosynkratisk karakter 

vil betyde at den relationelle kontrakt hører til hierarkiet som det efficiente reguleringssystem.253 

 

Eftersom OPI-samarbejdet er et langvarigt samarbejde, som bærer præg af høj grad af kompleksitet og 

usikkerhed samt en høj grad af frekvens og en aktivspecificitet over-middel, må det argumenteres for, 

at det efficiente kontraktmæssige arrangement vil være en relationel kontrakt henhørende til det 

bilaterale reguleringssystem. Det endelig indhold af OPI-kontrakten vil blive nærmere gennemgået i 

kapitel 9. Eftersom det offentlige og det private indgår i samarbejdet som to selvstændige parter, men 

med lige meget suverænitet i OPI-samarbejdet, vil det bilaterale reguleringssystem være optimalt i 

lyset af Williamsons transaktionsomkostningsteori.254 Dette reguleringssystem synes netop at 

indkapsle denne dualitet, hvor de involverede parter i kontraktrelationen har en fælles interesse i at 

fortsætte og indfri det fulde potentiale af samarbejdet, dog er den offentlige forskningsinstitution og 

den private virksomhed stadig autonome enheder med forskellige målsætninger og interesser. 

 

                                                
251 Williamson, Oliver & Riordan, Michael.1985. Asset Specificity and Economic Organization. International 
Journal of Industrial Organization 3. North-Holland. s.369 
252 Knudsen, Christian.1997, s.217-219 
253 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. 1993, s.24 
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69 
 

 

5.5.2 Strategisk kontrahering og transaktionsomkostningsteorien 
Analysen i afsnit 5.5.1 som foretaget ud fra Williamsons økonomiske teori kan imidlertid ikke stå 

alene, hvorfor det er essentielt at supplere med en ex ante og ex post analyse relateret til det 

kontraktuelle forhold i OPI-samarbejdet, for at forstå de mikroanalytiske forhold, som eksisterer 

heri.255 

 

Da afhandlingen netop søger at belyse de optimale kontraktvilkår, og hvordan opnåelsen af 

relationsrente og innovation sikres i OPI-samarbejdet, er det væsentligt, at parterne er bevidste om, 

hvilke typer omkostninger som eksisterer samt fordelingen heraf. En optimal kategorisering og 

strukturering af omkostninger vil kunne bidrage til en samlet reduktion i de totale omkostninger. 

Traditionelt  opereres med de “4 K’er” i lyset af transaktionsomkostningsteorien herunder ex ante 

omkostninger relateret til 1) kontaktomkostninger, 2) kontraktforhandlingsomkostninger og 3) 

kontraktkoncipieringsomkostninger, hvor ex post omkostninger er relateret til 4) 

kontrolomkostninger. Imidlertid blev det i kapitel 3 fastslået, at det strategiske kontraktparadigme skal 

danne fundament for OPI-kontrakten. Hertil er der i lyset af dette kontraktparadigme indført  

yderligere to omkostningstyper relateret til ex post forhold 5) kontraktjusteringsmekanismer og 6) 

kommunikationsomkostninger.256 

5.5.2.1 Ex ante omkostninger 
Den  første kategori af transaktionsomkostninger henhørende til ex ante forhold relaterer sig til 1) 

kontaktomkostninger, hvorved forstås de søgeomkostninger, som parterne afholder inden indgåelsen 

af OPI-kontrakten, herunder særligt i forbindelse med udvælgelsen af den rette samarbejdspartner.257 

Idet det kontraktuelle grundlag for OPI-samarbejdet er etableret på grundlag af det strategiske 

kontraktparadigme, er det nødvendigt at den rette matchmaking sker, således de optimale og relevante 

komplementære ressourcer bringes i spil, hvortil det sikres at det fulde potentiale af OPI-samarbejdet 

nås.258 Det blev i afsnit 5.4.1.4 konstateret, at screening og signalering i den forbindelse er nødvendige 

udvælgelsesmetoder for at sikre den rette matchmaking, hvorfor kontaktomkosninger anses for 

værende yderst høje. Kontaktomkostningerne er således et resultat af den asymmetriske information, 

som eksisterer mellem parterne forud for kontraktindgåelsen. Høje kontaktomkostninger beror således 

på parternes afvejning af, hvorvidt disse høje transaktionsomkostninger udvandes af den potentielt 

højere værdi, der eksisterer i den rette matchmaking og hertil eventuelt nedbringelse af ex post 

omkostninger. 
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258 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
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Den anden kategorisering af ex ante omkostninger er 2) kontraktforhandlingsomkostninger, hvortil 

forstås omkostninger, som opstår i forbindelse med undersøgelse af alle forhold og vilkår som enten 

skal eller ikke skal inkluderes i kontrakten.259 Kontraktforhandlingsomkostningerne i OPI-samarbejdet 

er derfor i høj grad forbundet med kontraktens komplethed. Eftersom en af de grundlæggende 

elementer i et OPI-samarbejde er, at parterne samarbejder om en ikke på forhånd kendt løsning, vil 

det naturligvis ikke være muligt at forholde sig til eller forhandle alle relevante forhold forud for 

kontraktindgåelsen. Som gennemgået i afsnit 3.2.4 er det fordelagtigt for innovationsgraden, at lade 

kontrakten være relativ inkomplet, hvortil en høj grad af juridisk fleksibilitet og frihed vil indlejres 

med henblik på at fostre optimale rammer for innovation. Derfor vurderes, at 

kontraktforhandlingsomkostningerne i OPI-samarbejdet ikke vil være høje, idet fokus derimod er på 

indlejring af mekanismer, som sikrer løbende og efterfølgende regulering, jf. nærmere herom i afsnit 

5.5.2.2 og kapitel 9. 

 

Den sidste kategorisering af ex ante omkostninger udgør 3) kontraktkoncipieringsomkostninger, 

som omfatter de omkostninger forbundet med selve udfærdigelsen af kontrakten.260 Disse 

omkostninger er i høj grad forbundet med kontraktforhandlingsomkostningerne, eftersom flere 

forhold og vilkår, som ønskes inkorporeret i kontrakten, stiller større krav til omkostninger anvendt til 

selve kontraktsudfærdigelsen. Som nærmere belyst i afsnit 2.3.4.1 udgør manglende og 

standardiserede kontraktformer en væsentlig barriere for OPI-samarbejder, hvortil det i lyset af 

transaktionsomkostningsperspektivet må forventes, at kontraktkoncipieringsomkostningerne vil være 

af ikke-uvæsentlig karakter idet en individualiseret kontrakt må indgås for det konkrete OPI-

samarbejde. Dette er ligeledes i harmoni med strategisk kontrahering, som fokuserer på den konkrete 

relation. 

5.5.2.2 Ex post omkostninger 
Det sidste “K” som i traditionel forstand arbejdes med i relation til transaktionsomkostninger er 4) 

kontrolomkostninger, hvorved forstås omkostninger, der opstår som følge af kontrol med parternes 

opfyldelse af kontraktforpligtelserne og sanktionering ved brud herpå.261 Idet det strategiske 

kontraktparadigme anvendes, vil konfliktløsningsklausuler udelades til fordel for effective-

governance-mekanismer, hvor parterne selv skal søge at løse eventuelle tvister. 

Kontrolomkostningerne har derfor en underordnet betydning i OPI-samarbejdet. 

 

                                                
259 Eide & Stavang. 2018, s.47 
260 Østergaard, K.2016, s.440 
261 Eide & Stavang. 2018, s.47 



 

71 
 

 

I lyset af teorirammen inden for strategisk kontrahering er det derimod af afgørende betydning for 

OPI-samarbejdets success ex post, at fokusere på 5) kontraktjusteringsmekanismer og 6) 

kommunikationsomkostninger. Det kan argumenteres for, at kontrakter, hvor totalt udeladelse af ex 

post forhandlingsmuligheder generelt gør aftaler mindre værd.262 I lyset af at denne afhandling søger 

at sikre de mest optimale vilkår og muligheden for at opnå relationsrente i OPI-samarbejdet, må det 

derfor konstateres, at omkostninger forbundet med kontraktjustering og kommunikation er yderst 

essentielle. 

 

Kontraktjusteringsmekanismer relaterer sig til parternes mulighed for at justere vilkår i kontrakten 

efter kontraktens indgåelse.263 Den asymmetriske information og den store usikkerhed forbundet med 

OPI-projektet er en væsentlig årsag til, at kontraktjusteringsmekanismer er en afgørende 

omkostningspost. Eftersom det på tidspunktet for indgåelsen af kontraktforholdet mellem det 

offentlige og private ikke er kendt, hvilken innovativ energirigtig løsning, som vil blive udviklet, og 

dermed dennes værdi,  er det nødvendigt, at indføre klausuler i OPI-kontrakten, som netop tager højde 

for disse efterfølgende omstændigheder, jf. nærmere herom i kapitel 9. 

 

Kommunikationsomkostninger udgør ligeledes en væsentlig omkostningspost i relation til fokus i 

nærværende afhandling. Som belyst i afsnit 4.3 og nærmere herom i kapitel 8 er vidensdeling et 

fundamentalt element, som skal være til stede i OPI-samarbejdet. Kommunikationsomkostninger 

vedrører således de involverede parters forpligtelse til at udveksle specialiseret viden med det formål 

at fremme muligheden for at generere relationsrente og innovation.264 I OPI-samarbejdet vil 

kommunikationsomkostningerne derfor være en betydelig post i de samlede 

transaktionsomkostninger. Det må imidlertid argumenteres for, at den værdi, som parterne får ved 

gensidig og kontinuerlig vidensdeling vil overstige disse betydelige omkostninger forbundet hermed. 

Når kommunikationsomkostningerne i OPI-samarbejdet er høje, forventes eventuelle tvister mellem 

parterne ligeledes at blive reduceret, hvortil kontrolomkostningerne, som nærmere beskrevet herover, 

vil falde. 

5.6 Delkonklusion 
Uagtet at OPI-samarbejdet ikke er kendetegnet som et egentligt P/A-forhold, idet der ikke eksisterer 

en entydig principal og agent, er parterne i besiddelse af forskellig specialiseret viden på forskellige 

tidspunkter i samarbejdet, hvilket kan give anledning til asymmetriske informationsproblematikker 

såvel ex ante i form af den rette matchmaking som ex post i form af adfærdsregulering og 
                                                
262 Tvarnø, Ølykke & Østergaard (Eds.). 2013, s.111 
263 Østergaard, K. 2016, s.440 
264 Ibid, s.440 
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vidensdeling. Hertil konkluderes, at kombinationen af screening og signalering vil sikre den rette 

matchmaking mellem det offentlige og private forud for kontraktindgåelsen. Herudover konkluderes, 

at der ved at lade kontrakten mellem parterne i OPI-samarbejdet være baseret på behaviour-based 

mekanismer, vil medføre at asymmetriske informationsproblematikker efter kontraktindgåelsen vil 

reduceres og hermed fostre vidensdeling i højere grad. 

 

Ligeledes konkluderes, at transaktionsomkostninger forbundet med OPI-samarbejdet med 

udgangspunkt i Williamsons transaktionsomkostningsteori og det efficiente kontraktmæssige 

arrangement skal baseres på en relationel kontrakt henhørende til det bilaterale reguleringssystem. 

Dette begrundes i det faktum, at der eksisterer en høj grad af frekvens, en høj grad af usikkerhed og en 

over-medium grad af aktivspecificitet i OPI-samarbejdet. Slutteligt konkluderes, at det er 

værdiskabende for parterne at anvende betydelige omkostninger i forbindelse med kontakt-, 

kontraktjusterings-, og kommunikation, for at sikre det fulde potentiale af OPI-samarbejdet. 
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Kapitel 6 - Spilteoretisk analyse af OPI-samarbejdet 
Dette kapitel vil med udgangspunkt i en spilteoretisk analyse undersøge mekanismer, som har 

betydning for, at OPI-samarbejdet sikres opretholdt, og at den nødvendige vidensdeling mellem 

parterne sker, så muligheden for at generere relationsrente og innovation forbedres. Hertil er fokus på 

ex post forhold af betydning for OPI-samarbejdet. Spilteori benyttes med henblik på at belyse de 

mekanismer, som har indvirkning på etableringen af et solidt grundlag for sikring af dedikeret 

samarbejde mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed hele 

innovationsprocessen igennem. Eftersom disse samarbejder ofte strækker sig over længere perioder, 

er fokus i nærværende analyse alene centreret omkring gentagne spil. 

 

Afhandlingen bygger på den grundlæggende antagelse, at der ved indgåelse af et strategisk 

samarbejde i form af et OPI-samarbejde mellem en offentlig forskningsinstitution og en privat 

virksomhed kan opnås relationsrente, en merværdi som ellers ikke vil kunne opnås af de enkelte 

aktører på individuel basis. Af den årsag vil den spilteoretiske analyse blive anvendt i modificeret 

forstand, idet overvejelserne bag strategisk kontrahering vil blive inkorporeret. Spilteori anses som et 

relevant analyseredskab, idet det kontraktuelle samarbejde mellem den offentlige forskningsinstitution 

og den private virksomhed bygger på det strategiske kontraktparadigme, hvor interdepensen mellem 

de kontraherende parter er essentiel. Spilteori er netop et studie, hvor interdepensen og interaktionen 

mellem forskellige aktører spiller en afgørende rolle, eftersom en aktørs adfærd og strategiske 

beslutninger er afhængig af den øvrige aktørers adfærd og strategiske beslutninger.265 

6.1 Hvordan sikres vidensdeling i OPI-samarbejdet? 
Dette afsnit har til hensigt at analysere de mekanismer, som i spilteoretisk perspektiv skal overvejes, 

for at vidensdeling i OPI-samarbejdet sikres opretholdt, og det fulde potentiale heraf realiseres. 

Der tages udgangspunkt i spil i normal form, hvor der eksisterer komplet, men imperfekt information, 

og spillerne vælger deres strategier simultant. Der er derfor tale om spil, hvor strategier og payoffs er 

kendt for begge spillere, men hvor spillerne mangler viden om, hvilken strategi som faktisk vælges af 

den modsatte part.266 Eftersom OPI-samarbejdet er et repetitivt interorganisatorisk samarbejde, er det 

ikke relevant at belyse det klassiske Prisoner’s Dilemma, idet dette udgør et one-shot game, hvortil 

OPI-samarbejdet anses som et gentaget spil.267 Dermed synes det klassiske Prisoner’s Dilemma ikke 

at kunne begrunde, hvorfor den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed bør vælge 

                                                
265 Dutta, Prajit K. 1999, s.12 
266 Knudsen, Christian. 1997, s.90 
267 Cabral, Luís M. B. 2000. Introduction to Industrial Organization. Massachusetts Institute of 
Technology. 1. udgave, s.60 
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den strategi, som fordrer vidensdeling, og dermed vil være medvirkende til at sikre, at det fulde 

potentiale af OPI-samarbejdet indfries. 

6.1.1 Gentagne spil 
Gentagne spil er et relevant værktøj til at belyse interaktionen mellem den offentlige 

forskningsinstitution og den private virksomhed, idet de interagerer mange gange i form af 

kontinuerlig vidensdeling.268  

 

Dutta definerer gentagne spil som: 

 

“A repeated game is defined by a stage game G and the number of its repetition, say T. The stage 

game G is a game in strategic form: 𝐺 = 𝑆! ,𝜋!;   𝑖 = 1, . . . .𝑁 , where 𝑆!  is player i’s set of strategies 

and 𝜋! is his payoff function [and it depends on (𝑠1, 𝑠2, . . . 𝑠!)].”269 

 

Som det fremgår af ovenstående definition, er det relevant at sondre mellem finitte og infinitte spil, 

hvortil finitte spil relaterer sig til spil, som bliver gentaget et endeligt antal T gange, hvorimod 

infinitte spil gentages et uendeligt antal gange, hvorfor 𝑇 = ∞. Den følgende del af analysen vil tage 

udgangspunkt i stage game G i figur 8. 

 

K1/K2 Ikke-samarbejde Samarbejde 

Ikke-samarbejde 0*, 0* 7*, -2 

Samarbejde -2, 7* 5, 5 

 
Figur 8 270 

 

Der ligger imidlertid en problematik i finitte gentagne spil, eftersom Nash-ligevægten fortsat vil være 

at finde i (0,0), som illustreret i figur 8, der også er den ligevægt som eksisterer som resultat af et one-

shot Prisoner’s Dilemma spil. Tages der eksempelvis udgangspunkt i, at OPI-samarbejdet gentages i 

tre perioder, hvorfor 𝑇 = 3, vil de enkelte spil og dertilhørende subgame perfect nash equilibrium 

(SPNE) forudse, at løsningen på spillet er (0,0).271 Dette finitte spil løses ved brug af baglæns 

induktion, hvortil løsningerne til hvert subgame er at finde i figur 9. 

 
                                                
268 Dutta, Prajit K. 1999, s.209 
269 Ibid, s.212 
270 Egen tilvirkning. Udgangspunkt i klassisk Prisoner’s Dilemma med inspiration fra R. Gibbons. 1992 A 
Primer in Game Theory. Pearson Education Limited, s.3 
271 SPNE angiver Nash ligevægte i hvert subgame. Cabral, Luís M. B. 2000, s.59 
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T SPNE 

3 (ikke-samarbejde, ikke-samarbejde) 

2 [(ikke-samarbejde, ikke-samarbejde), (ikke-samarbejde, ikke-samarbejde) 

1 [(ikke-samarbejde, ikke-samarbejde, ikke-samarbejde), (ikke-samarbejde, ikke-samarbejde, ikke-
samarbejde)] 

 

Figur 9 272 
 

Hertil er konklusionen således, at gentagne spil af det klassiske Prisoner’s Dilemma et finit antal 

gange ikke sikrer, at samarbejde i form af kontinuerlig vidensdeling mellem den offentlige 

forskningsinstitution og den private virksomhed sker. Hertil er det derfor nødvendigt at betragte to 

løsningsmodeller: i) Grim Trigger og ii) Reciprocitet, som kan være medvirkende til at begrunde, at 

parterne i OPI-samarbejder vælger strategien “samarbejde”, hvormed vidensdeling mellem parterne 

sikres opretholdt. 

 

Grim Trigger er en strategi, som kan være anvendelig at indføre i gentagne spil, hvor parternes 

afvigelse fra den ønskede adfærd (samarbejde/vidensdele) vil udløse en straf.273 Grim Trigger er 

således en ikke-tilgivende strategi, hvor en enkelt afvigelse fra den aftalte adfærd vil medføre, at 

parterne i al fremtid ikke vil samarbejde, og herved tilbageholde eller undlade at dele specialiseret og 

relevant viden i forbindelse med udviklingen af energirigtige løsninger.274 Reciprocitet relaterer sig 

derimod til en løsningsmodel, hvor der indføres en tredje strategi, som spillerne har mulighed for at 

vælge, hvor god adfærd belønnes og afvigelse fra den aftalte adfærd straffes. Reciprocitet indeholder i 

modsætning til Grim Trigger derimod både et straf- og belønningsregime, hvor Grim Trigger alene 

indeholder et strafregime.275 

 

I lyset af strategisk kontrahering kan Grim Trigger og det dertilhørende strafregime karakteriseres 

som en løsningsmodel af overvejende reaktiv karakter, som ikke synes at kunne fostre vidensdeling 

parterne imellem med henblik på at sikre opnåelse af relationsrente og innovation.276 Derfor 

argumenteres for, at reciprocitet vil være den mest optimale løsningsmodel til at sikre samarbejde 

mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed, eftersom reciprocitet både 

indeholder et straf- og belønningselement. Denne løsningsmodel har således en mere proaktiv 

karakter, idet “god adfærd” også søges belønnet. Herudover harmonerer reciprocitet ligeledes med 

                                                
272 Egen tilvirkning 
273 Dutta, Prajit K. 1999, s.237-238 
274 Acemoglu D. & Ozdaglar A. 2009. Lecture 15 - Repeated Games and Cooperation. MIT, s.12 
275 Dutta, Prajit K. 1999, s.209 
276 Østergaard, Kim & Petersen, Bent. 2018, s.265-276 
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mekanismerne i strategisk kontrahering og det faktum, at OPI-samarbejder er længerevarende 

samarbejder med mulighed for opnåelse af relationsrente, hvilket følgende citat understreger: “A 

player may be willing to sacrifice short-term gains within any particular stage game if she anticipates 

that she will be rewarded in the future for having made such a sacrifice.”277 

 

I figur 10 herunder er der indført reciprocitet i form af strategien “belønning” for hver af spillerne. 

Som angivet med fed indeholder spillet nu to Nash-ligevægte, hhv. i (0,0) og i (3,3) sammenlignet 

med spillet i figur 8. 

 

K1/K2 Ikke-samarbejde Samarbejde Belønning 

Ikke-samarbejde 0*,0* 7*,-2 3*,-1 

Samarbejde -2,7* 5,5 0,6 

Belønning -1,3 6,0 3*,3* 

 
Figur 10 278 

 

Tages der eksempelvis udgangspunkt i, at spillet gentages 2 gange, vil spillerne ende i ligevægten 

(belønning, belønning), såfremt begge spillere i første runde vælger strategien (samarbejde, 

samarbejde). Det akkumulerede payoff i OPI-samarbejdet vil således være 5+5+3+3 = 16, såfremt 

spillet gentages to gange. Vælger en af spillerne derimod ikke at samarbejde i første runde, vil 

strafregimet komme til livs, hvorfor spillet vil ende i ligevægten (ikke-samarbejde, ikke-samarbejde). 

Det akkumulerede payoff i OPI-samarbejdet vil således være -2+7+0+0= 5. Der hersker derfor ingen 

tvivl om, at der ved indførelsen af reciprocitet, opstår to Nash-ligevægte i spillet, som kan være 

medvirkende til, at parterne har større incitament til vælge strategien “samarbejde” og herved sikre 

dedikeret vidensdeling i hele innovationsprocessns løbetid. Dette er dog under betingelse af, at payoff 

ved at vælge strategien “samarbejde” giver mindst lige så stort payoff som ved at vælge strategien 

“ikke-samarbejde”. Det må på baggrund af ovenstående spilteoretiske analyse konkluderes, at 

kontinuerlig og dedikeret vidensdeling mellem den offentlige forskningsinstitution og den private 

virksomhed kan sikres opretholdt under betingelse af, at reciprocitet indføres som løsningsmodel i det 

gentagne spil. 

 

                                                
277 Dutta, Prajit K. 1999, s.222 
278 Egen tilvirkning. Udgangspunkt i klassisk Prisoner’s Dilemma med inspiration fra Dutta, Prajit K. 1999, 
s.210 
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6.1.2 Akkumuleret værdi i OPI-samarbejdet ved kontinuerlig vidensdeling 
Det er herefter nærliggende at belyse, hvilken indvirkning det har for værdiskabelsen i OPI-

samarbejdet, at parterne altid vælger strategien “samarbejde” og herved sikrer kontinuerlig og 

dedikeret vidensdeling i samarbejdets levetid. Den forventede værdi i OPI-samarbejdet belyses ved 

nedenstående udtryk, hvortil diskonteringsfaktoren, 𝛿, dækker over den multipliceringsfaktor, 

hvormed fremtidige payoffs er diskonterede for at finde nutidsværdien af disse payoffs.279 x udtrykker 

payoff i den givne runde, hvori spillet spilles. 

 
𝜋!"# = 𝑥   ·   𝛿   + 𝑥   ·   δ2 + 𝑥   ·   𝛿!+. . .+𝑥   ·   𝛿! = !

!!!
, når 𝑡 → ∞  

 

Dette udtrykker således, at værdien i OPI-samarbejdet akkumuleres over tid, hvortil parterne gennem 

samarbejde og kontinuerlig vidensdeling vil sikre, at såvel den offentlige forskningsinstitution som 

den private virksomheds payoff akkumuleres over tid. Dette synes ligeledes at være i 

overensstemmelse med teorirammen inden for strategisk kontrahering, idet parternes adgang til at 

opnå merværdi, den såkaldte relationsrente, er betinget af, at der sker kontinuerlig vidensdeling 

parterne imellem. Hvorledes parternes akkumulerede payoff, og herunder mulighed for akkumuleret 

relationsrente, sikres kontraktuelt, vil blive nærmere behandlet i kapitel 9. 

6.2 Delkonklusion 
Det konkluderes, at et one-shot game i form af det klassiske Prisoner’s Dilemma ikke kan adressere 

behovet for videndeling og samarbejde mellem det offentlige og private. Derimod konkluderes på 

baggrund af denne analyse, at OPI-samarbejdet bedst beskrives ved gentagne spil, hvortil indførelse af 

reciprocitet som løsningsmodel, herunder særligt i forbindelse med det indlejrede belønningsregime, 

vil sikre, at parterne i OPI-samarbejdet kontinuerligt deler viden. Hertil konkluderes, at parterne i  

OPI-samarbejdet vil opleve akkumuleret payoff over tid, og dermed værdiskabelse i OPI-samarbejdet 

i takt med den kontinuerlige vidensdeling. 

  

                                                
279 Dutta, Prajit K. 1999, s.227-228 
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Kapitel 7 -  Closed & Open Innovation 
Nærværende kapitel fokuserer på, hvorledes parterne i OPI-samarbejdet har mulighed for at sikre 

optimal grobund for innovation af energirigtige løsninger. Dette analyseres ud fra Henry W. 

Chesbroughs innovationsteori, hvortil der sondres mellem closed-innovation og open-innovation 

paradigmerne. Disse to innovationsparadigmer vil blive nærmere gennemgået, hvortil en vurdering af, 

hvilket paradigme, som bedst kan rumme OPI-samarbejdet, vil foretages, for at sikre de optimale 

vilkår i innovationsprocessen. 

 

Chesbroughs innovationsteori er funderet på en grundlæggende antagelse om, at i en verden, der 

konstant forandrer sig, er det afgørende for organisationer, uanset størrelse og branche, at kunne 

håndtere innovationsprocesser. Herudover argumenterer Chesbrough for, at “(...) most innovations 

fail. And companies that don’t innovate die”, hvilket netop understreger relevansen af optimale 

rammer omkring innovationen såvel i en organisation som på tværs af organisationer.280 

7.1 Closed-innovation 
Logikken fra closed-innovation paradigmet har været velegnet til at beskrive innovation i 

organisationer i det meste af det 20. århundrede.281 Uagtet at closed-innovation står i stærk kontrast til 

open-innovation, der i dag er det paradigme flest organisationer opererer under, er det alligevel 

relevant at inddrage, idet closed-innovation kan bidrage til at belyse nogle af de faldgrupper, som 

parterne i OPI-samarbejdet vil opleve, hvis innovation ikke er samarbejdsdrevet. 

 

Centralt for closed-innovation er, at alle handlinger lige fra adgang til materialer og redskaber til 

udvikling af den innovative løsning til kommercialiseringen, salget og servicen heraf sker internt i 

organisationen.282 Denne interne innovationsproces er illustreret i figur 11, hvortil det tydeligt ses, at 

håndteringen af R&D projekter er begrænset af organisationens egne grænser. Innovation af nye 

teknologier foregår således i en lukket tragt, hvor idéer bliver screenet og filtreret internt i 

organisationen, hvortil de bedste idéer videreudvikles og derefter føres ud i markedet.283 

 

De grundlæggende principper i closed-innovation er blandt andet, at 1) de mest intellektuelle 

mennesker i industrien netop arbejder i den konkrete organisation, 2) for at virksomheden skal kunne 

profitere fra R&D projekter, skal alt opfindelse, udvikling og afsætning af udviklede teknologier ske 

                                                
280 Chesbrough, H. W. 2003, s.xvii 
281 Ibid, s.xxvii 
282 Ibid, s.29 
283 Ibid, s.xxi 
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internt i organisationen, 3) når organisationen opfinder og udvikler et givent produkt, vil dette betyde, 

at organisationen bliver markedsleder, 4) hurtigste afsatte produkt i markedet vil medføre at den 

pågældende organisation vinder og 5) organisationen som både skaber kvantitativt mest og med den 

højeste kvalitet vil ligeledes være vinder af markedet.284 

 

 
 

Figur 11 285 

Det er vanskeligt at argumentere for, at OPI-samarbejder vil opnå det fulde potentiale ved at operere 

under closed-innovation. En væsentlig årsag hertil er, at al innovation er internt fokuseret, hvor OPI-

samarbejdet som tidligere beskrevet er karakteriseret ved at være yderst gensidigt og 

samarbejdsdrevet orienteret, idet parterne i samarbejdet er udviklingspartnere. Herudover vil grænsen 

mellem research (venstre side i figur 11) og development (højre side i figur 11) for organisationer, der 

opererer under closed-innovation, være uløseligt tæt forbundet og internt fokuseret. OPI-samarbejdet 

er imidlertid et interorganisatorisk samarbejde, hvor komplementære ressourcer bringes i spil, som 

nærmere belyst i afhandlingens afsnit 4.4. Grænsen mellem research og development synes derfor 

skarpere i et OPI-samarbejde, eftersom den offentlige forskningsinstitutions bidrag i samarbejdet 

synes at være mere tungtvejende i research processen, hvorimod den private virksomheds bidrag 

synes at være mere tungtvejende i development processen. 

 
I lyset af afhandlingens problemformulering er det ligeledes essentielt, at rammerne for OPI-

samarbejdet ikke alene skaber et solidt fundament for innovation, men også sikrer opnåelse af 

relationsrente, som nærmere belyst i kapitel 4. Tilstedeværelsen af absorptionskapaciteten udgør netop 

et fundamentalt element for, at parterne i OPI-samarbejdet har mulighed for at opnå relationsrente. 

 

                                                
284 Chesbrough, H. W. 2003, s.xxvi 
285 Ibid, s.xxii 
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Imidlertid vil organisationer, som opererer under closed-innovation risikere ikke at kunne genkende 

ny og værdifuld viden, fordi det ganske enkelt falder uden for rækkevidden af absorptionskapaciteten, 

og herved blokerer for, at det fulde innovationspotentiale indfries.286 Formålet med etableringen af et 

OPI-samarbejde i lyset af nærværende afhandling er netop at innovere og udvikle nye, energirigtige 

løsninger, og er dermed etableret med udgangspunkt i eksterne faktorer. På baggrund heraf må det 

dermed argumenteres for, at OPI-samarbejdet og closed-innovation ikke harmonerer, idet det 

manglende eksterne og samarbejdsdrevne fokus i closed-innovation vil medføre en begrænsning på 

den vidensbase og absorptionskapacitet, som eksisterer i et OPI-samarbejde. Af den årsag må closed-

innovation paradigmet forkastes som værende optimal ramme for innovationsprocessen i OPI-

samarbejdet. 

7.2 Open-innovation 
Open-innovation paradigmet står i stærk kontrast til closed-innovation paradigmet, hvor virksomheder 

primært anvender internt udviklet viden som beskrevet i forrige afsnit. Ved open-innovation 

forstås“(...) that valuable ideas can come from inside or outside the company and can go to market 

from inside or outside the company as well. This approach places external ideas and external paths to 

market on the same level of importance as that reserved for internal ideas and paths to market during 

the Closed Innovation era.”287 

 

Dette antyder, at værdiskabende innovation er betinget af såvel interne som eksterne input og faktorer. 

Blandt de væsentligste faktorer, som karakteriserer open-innovation, er blandt andet 1) at de mest 

intelligente medarbejdere ikke nødvendigvis arbejder internt i organisationen, hvorfor det ligeledes er 

afgørende, at inddrage eksterne intelligente medarbejdere, 2) at eksterne R&D projekter i forening 

med interne R&D projekter kan bidrage til at skabe signifikant værdi, 3) at research processen ikke 

nødvendigvis skal oprinde internt i organisationen for at blive en profitabel løsning, 4) at det er mere 

fordelagtigt, at organisationen er baseret på en solid forretningsmodel, frem for at nå til markedet først 

med den innoverede løsning og 5) at kombinationen af interne og eksterne idéer, viden og udvikling 

vil bidrage til, at organisationen vinder.288 

 

Disse fem principper synes at harmonere med OPI-samarbejders karakteristika. Navnligt i relation til 

det faktum, at parterne i OPI-samarbejdets evne til at generere relationsrente og skabe et solidt 

fundament for innovation er betinget af de komplementære ressourcer og vidensdeling, som bringes i 

                                                
286 Vanhaverbeke, W., Cloodt, M. & Vrande, V. 2008. Connecting absorptive capacity and open innovation, 
s.12 
287 Chesbrough, H. W. 2003, s.43 
288 Ibid, s.xxvi 
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spil. Hver parts bidrag af specialiseret viden og ressourcer vil således for den anden part udgøre det 

eksterne inflow, som open-innovation lægger stor vægt på. Herudover synes open-innovation at være 

særligt relevant at anvende på innovationsprocessen i OPI-samarbejdet, eftersom det netop er etableret 

på grundlag af eksterne faktorer som bidrag til opnåelse af de juridisk bindende klimamål gennem 

innovation af energirigtige løsninger. 

 

Som tidligere angivet i kapitel 2 sker 79% af alt offentlig innovation i samarbejde med andre, og 30% 

af den offentlige innovation sker i samspil med private virksomheder.289 Derfor synes open-innovation 

at være den mest optimale innovationstilgang. Open-innovation vil ikke alene sikre at 

tilgængeligheden af viden bliver markant større grundet de åbne grænser, men også at den viden som 

kan tilgås, og som skal bidrage til innovationsprocessen, udgør en varieret og diversificeret base.290 

Desuden vil det faktum, at parterne i OPI-samarbejdet kan trække på hinandens ressourcer og at 

innovationsprocessen delvist eksternaliseres medføre, at de omkostninger og risici, som er forbundet 

med  udviklingen af den nye teknologi, bliver delt mellem parterne. 

 

Eftersom open-innovation netop er medvirkende til at øge det innovative potentiale gennem aktiv og 

strategisk anvendelse af eksterne og komplementære faktorer, inputs og ressourcer, vurderes at dette 

paradigme skaber de mest optimale rammer for innovationsprocessen i OPI-samarbejdet. 

7.2.1 Håndtering af open-innovation processer i OPI-samarbejder 
Herefter er det nærliggende at vurdere, hvilke eventuelle barrierer som kan medfølge, og hvorledes 

open-innovation processer i OPI-samarbejder håndteres optimalt. 

 

Figur 12 repræsenterer logikken bag open-innovation, hvortil det tydeligt ses, at open-innovation i 

modsætning til closed-innovation beskæftiger sig med åbne grænser. Denne logik er illustreret ved de 

stiplede linjer i figur 12, der understreger, at grænsefladen mellem hvad der sker internt i og eksternt 

udenfor organisationen, er sløret.291 Herved vil gode idéer i et OPI-samarbejde både oprinde fra det 

offentlige og det private. 

                                                
289 O. Bech Lykkebo. 2016, s.75-87 
290 Chesbrough, H. W. 2003, s.xxv 
291 Ibid, s.xxiv 
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Figur 12 292 
 

Når et OPI-samarbejde innoverer under open-innovation kan der imidlertid være en øget risiko for 

falsk-positive innovationsprojekter, hvorved forstås innovationsprojekter som først antaget at være en 

success, slår fejl. Denne øgede risiko skyldes, at de åbne grænser tillader inflow og outflow af disse 

innovationsprojekter fra såvel interne som eksterne kilder. Ligeledes kan innovationsprocesser, som 

foregår under open-innovation også vække falsk-negative innovationsprojekter til livs, hvorved 

forstås innovationsprojekter som først antaget at være uden værdi, forkastes, men efterfølgende viser 

sig at være behæftet med utrolig stor værdi.293 Sådanne falsk-negative innovationsprojekter kan qua 

de åbne grænser resultere i et spin-off, hvor den udviklede teknologi kan kommercialiseres og 

afsættes på et helt nyt marked end først antaget, eller kan være værdiskabende i kombination med 

andre innovationsprojekter.294 Da den endelige udviklede løsning i et OPI-samarbejde ikke kendes på 

forhånd, og det forud for samarbejdet er vanskeligt at værdiansætte den tænkte løsning, er det derfor 

substantielt, at rammerne for innovationen tillader inflow og outflow af falsk-negative 

innovationsprojekter. 

 

Eftersom en betydelig mængde OPI-samarbejder fejler, er det derfor nødvendigt at stille skarpt på den 

optimale håndtering af innovationsprojekter under open-innovation paradigmet.295 Hertil introduceres 

tre open-innovation processer med henblik på at vurdere, hvor og hvornår open-innovation kan være 

værdiskabende i videnstunge projekter, herunder 1) outside-in open-innovation, 2) inside-out open- 

innovation og 3) coupled open-innovation.296 

 
                                                
292 Chesbrough, H. W. 2003, s.xxv 
293 Ibid, s.xxv 
294 Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & Wext, J. 2006. Open Innovation: Researching a New Paradigm. 
Oxford University Press, s.3 
295 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
296 Enkel, E., Gassmann, O. & Chesbrough, H. 2009. Open R&D and open innovation: exploring the 
phenomenon. R&D Management 39, s.311 
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7.2.1.1 Outside-in open-innovation 
Outside-in open-innovation relaterer sig til innovationsprocesser, hvor organisationer primært baserer 

deres innovation på eksterne ressourcer, herunder eksempelvis fra viden gennem integration med 

leverandører, kunder, konkurrenter og øvrige eksterne aktører.297 Denne innovationsproces angår 

således alene det forhold, at organisationer driver fordel af ekstern viden uden selv at bidrage med 

idégenerering, viden og knowhow til markedet. Denne innovationsprocess vurderes i sin 

grundlæggende forstand at være yderst kontradiktorisk til OPI-samarbejders eksistensgrundlag, idet 

det gensidige aspekt, herunder anerkendelse af behovet for vidensdeling, er helt udeladt i outside-in 

open-innovation. Af den årsag kan innovationsprocessen i OPI-samarbejder ikke alene hvile på 

outside-in processer. 

7.2.1.2 Inside-out open-innovation 
Inside-out open-innovation relaterer sig derimod til innovationsprocesser, hvor organisationer 

profiterer ved at bringe viden og idéer til markedet, herunder eksempelvis gennem overdragelse af 

teknologiske idéer til markedet eller øvrige organisationer.298 Karakteristisk for denne 

innovationsprocess er, at organisationer ikke alene afsætter innoverede teknologier til det direkte 

marked, men også til andre segmenter. Hertil ligger der en grundlæggende erkendelse hos de 

organisationer, som innoverer ved inside-out processer, at der eksisterer et behov for at eksternalisere 

viden og innovation, fordi dette ikke kan ske gennem intern udvikling grundet mangel på kapacitet 

eller ressourcer.299 I lyset af OPI-samarbejder synes denne innovationsprocess heller ikke at være 

velegnet, idet parterne i fællesskab skal innovere nye og ikke allerede eksisterende energirigtige 

løsninger. Behovet for inddragelse af parternes komplementære ressourcer anses for værende så 

tungtvejende for OPI-samarbejder, at parterne på egen hånd ikke kan profitere ved at bringe idéer til 

markedet. 

7.2.1.3 Coupled open-innovation 
Den sidste kategori af open-innovation processer er identificeret som coupled open-innovation 

process. Kernen i denne innovationsprocess vedrørerer en kombination af outside-in og inside-out 

open-innovation, hvor komplementære parter gennem strategiske alliancer, samarbejder og joint 

ventures innoverer ved inddragelse af ekstern viden og på samme tid bidrager med idéer til 

markedet.300 I lyset af OPI-samarbejder hersker der ingen tvivl om, at coupled open-innovation er den 

mest optimale måde, hvorpå innovationsprocessen skal foregå. Eftersom værdiskabelsen under 

coupled open-innovation sker i den relationelle sfære i interorganisatoriske samarbejder synes dette 
                                                
297 Enkel, E., Gassmann, O. & Chesbrough, H. 2009, s.312 
298 Ibid, s.312 
299 Ibid, s.312 
300 Ibid, s.313 
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ligeledes at harmonere med det strategiske kontraktparadigme, som nærmere beskrevet i afsnit 3.2.3, 

og hertil parternes mulighed for at opnå relationsrente. Hvordan interaktionen og vidensdelingen 

mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed konkret skal struktureres, vil 

blive nærmere analyseret i kapitel 8. 

7.2.3 Sammenkobling af absorptionskapacitet og open-innovation 
I forbindelse med open-innovation er det uundgåeligt ikke at sammenkoble parternes 

absorptionskapacitet med dette paradigme. Forståelsen af absorptionskapaciteten i forbindelse med 

opnåelsen af relationsrente er imidlertid allerede belyst i afsnit 4.3.1, hvortil nærværende afsnit alene 

vil vurdere, hvordan absorptionskapaciteten har en indflydelse på sikringen af et solidt fundament for 

innovation i OPI-samarbejdet. 

 

Absorptionskapaciteten relaterer sig primært til den ydre dimension af open-innovation, eftersom en 

høj grad af absorptionskapacitet vil bidrage til, at parterne i OPI-samarbejdet har nemmere ved at 

integrere eksterne videnskilder med den allerede oparbejdede interne viden.301 Idet  

interorganisatorisk viden ikke lader sig materialisere automatisk, er det nødvendigt, at parterne 

oparbejder en evne, herunder udvikler en høj grad af absorptionskapacitet, for at kunne udnytte 

eksterne vidensressourcer.302 Hertil synes forståelsen af absorptionskapaciteten at udvides 

sammenlignet med, hvorledes den er beskrevet i afhandlingens afsnit 4.3.1, idet den i lyset af open-

innovation anses som en dynamisk kapacitet, der udvikles i takt med, at verden forandrer sig.303 

 
Det kan derfor argumenteres for, at sammenkoblingen mellem absorptionskapaciteten og open-

innovation er af særlig relevans for parternes interaktion i OPI-samarbejdet, og disses mulighed for at 

opnå relationsrente og sikre innovation, idet eksterne videnskilder er afgørende, og vil bidrage til at 

forbedre ledelsesbeslutninger, adfærd og styrke parternes evne til at udnytte viden fra eksterne aktører 

og miljøer.304 Derfor vil OPI-samarbejder, der opererer under open-innovation opleve, at de respektive 

parters absorptionskapacitet øges betydeligt som resultat af en forøget og fælles vidensbase.305 

7.3 Delkonklusion 
På baggrund af analysen i nærværende kapitel må det konkluderes, at closed-innovation paradigmet 

ikke kan anvendes på OPI-samarbejder. Open-innovation paradigmet rummer derimod de optimale 

rammer for OPI-samarbejdet, idet det særlige fokus på integration mellem interne og eksterne 
                                                
301 Vanhaverbeke, W. Cloodt, M. & Vrande, V. 2008, s.4-5 
302 Ibid, s.1 
303 Ibid, s.8 
304 Ibid, s.16 
305 Ibid, s.12 
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videnskilder er i stærkt fokus. Open-innovation synes ligeledes at harmonere med det faktum, at det 

kontraktuelle fundament mellem parterne er baseret på det strategiske kontraktparadigme, hvor 

vidensdeling og komplementære ressourcer er essentielle parametre. Ligeledes konkluderes at 

innovationsprocessen i OPI-samarbejdet skal ske under rammerne i coupled-innovation, som 

kombinerer inside-out og outside-in innovation. Slutteligt konstateres, at parternes 

absorptionskapacitet øges betydeligt, når OPI-samarbejdet sker under open-innovation, hvilket ikke 

alene øger muligheden for at generere relationsrente, men også en forbedret evne til at innovere ved 

inddragelse af eksterne videnskilder. 
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Kapitel 8 - Vidensdeling som drivkraft for innovation i 
OPI-samarbejdet 
Eftersom vidensdeling i kapitel 4 blev beskrevet som en vigtig faktor til opnåelse af relationsrente i 

OPI-samarbejdet, har dette kapitel imidlertid til formål at belyse vidensdeling og opbygningen af en 

fælles vidensbase som det altafgørende element for at sikre, at der skabes fremdrift i 

innovationsprocessen, og dermed at det fulde potentiale af et OPI-samarbejde indfries. Årsagen til at 

vidensdeling anses som værende en yderst essentiel drivkraft for innovation i OPI-samarbejdet, 

skyldes dets heterogene karakter. Grundet denne heterogenitet vil innovationssamarbejdet være 

præget af en høj grad af diversificeret viden, forskelligt sprogligt beredskab og kognitiv adfærd.306 Det 

søges derfor belyst, hvilke interaktionsformer, som parterne i et OPI-samarbejde kan gøre brug af med 

henblik på deling og direkte integration af hver deres specialiserede viden. Hertil findes to konkrete 

interaktionsformer, collaboration og cooperation, særligt relevante at klarlægge i forhold til, hvorledes 

vidensdeling og fremdrift i innovationsprocessen influeres. Disse interaktionsformer beskrives i det 

følgende, hvortil en analyse af, hvorledes den mest optimale balance mellem collaboration og 

cooperation kan konstrueres i samarbejdet. 

8.1 Innovation og vidensdeling - “den specielle del” af strategisk 
kontrahering 
Som nærmere beskrevet i afsnit 4.2.3 synes teorirammen inden for strategisk kontrahering, at kunne 

rumme sondringen mellem en “almindelig del” og en “speciel del”. Som tidligere belyst anses 

muligheden for at opnå relationsrente i OPI-samarbejdet som kernen inden for strategisk kontrahering, 

og udgør således den “almindelige del” af strategisk kontrahering. Dog kan denne mulighed for at 

generere relationsrente ikke nødvendigvis ligestilles med grundlaget for at sikre et solidt fundament 

for innovation i et OPI-samarbejde. 

 

Derfor betragtes denne del af afhandlingen som den “specielle del” af strategisk kontrahering, idet 

vidensdeling og facilitering af vidensdelingsrutiner i dette afsnit ikke alene skal anses som 

grundstenen til opnåelse af reationsrente i samarbejdet, men i stedet som drivkraften for skabelsen af 

innovation. Innovation som følge af vidensdeling betragtes som en afledt effekt af strategisk 

kontrahering, og udgør således den “specielle del” heraf. Denne afart af strategisk kontrahering i 

kombination med innovationsteori, som beskrevet i kapitel 7, anvendes til at analysere, hvorledes 

vidensdeling og den optimale balance mellem forskellige interaktionsformer parterne imellem sikrer 

fremdrift i innovationsprocessen. 

                                                
306  Nissen, HA.,et al. 2014. s.2 
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8.2 Håndteringen af vidensdelingsrutiner 
Det er helt essentielt, at parterne i OPI-samarbejdet håndter vidensdelingsrutiner på en optimal måde, 

hvilket inden for teorien karakteriseres som knowledge management. Håndteringen af vidensdeling 

har en direkte effekt på innovationsgraden i OPI-samarbejdet, og hvorvidt det fulde potentiale bliver 

indfriet.307 

 

Knowledge management defineres som et sæt af forskellige processer, principper og teknikker, som 

leder til skabelse, organisering, distribuering, brug og udnyttelse af en organisations viden.308 

Knowledge management inden for organisationer og i særdeleshed inden for interorganisatoriske 

samarbejder i form af OPI-projekter er særligt vigtigt at holde i fokus, således det offentlige og private 

formår at udnytte hinandens viden på en brugbar måde. Hertil er der evidens for, at 

innovationsprocesser og dermed organisationers performance højnes i takt med deres evne til effektivt 

at håndtere intellektuelle ressourcer i form af information og knowhow.309 Dette indikerer, at 

innovation ikke blot skabes som følge af at parterne formelt set bringes sammen i et OPI-samarbejde, 

men at effektiv håndtering af deres respektive viden og interaktion er altafgørende for succes. 

8.3 To forskellige typer af viden - information og knowhow 
Ifølge Dyer & Singh arbejder flere forskere ud fra en teori om, at viden overordnet kan inddeles i to 

forskellige typer, information og knowhow.310 Denne sondring anses at være et fundamentalt element 

indenfor for interorganisatorisk vidensdeling og således inden for et OPI-samarbejde, idet 

interaktionsformer i forbindelse med deling af hhv. information og knowhow er af forskellig karakter. 

Information defineres som “easily codifiable knowledge that can be transmitted without loss of 

integrity once the syntactical rules required for deciphering it are known.”311 Hermed menes således, 

at viden i form af information forholdsvist ubesværet kan systematiseres og overføres på tværs af 

parterne i OPI-samarbejdet, idet information i sin enkle forstand primært antydes at være 

standardiseret og eksplicit viden. Information som en del af viden indikerer altså en viden om hvad en 

given information har af betydning for OPI-samarbejdet, og der anses ligeledes at være færre 

omkostninger forbundet med at forstå og assimilere information.312 

 

                                                
307 Barbaroux, P, Attour, A & Schenk, E. 2016. Knowledge Management and Innovation: Interaction, 
Collaboration, Openness. Wiley, s.2 
308 Ibid, s.1 
309 Ibid, s.2 
310 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.665 
311 Kogut, B & Zander, U.1992. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and replication of technology. 
Organizational Science, s.386 
312 Kogut, B & Zander, U.1992, s.386 
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Imidlertid forholder det sig anderledes med viden i form af knowhow, hvilket defineres som “the 

accumulated practical skill or expertise that allows one to do something smoothly and efficiently.”313 

Der ligger således i selve ordet knowhow en indlejret betydning af, at der er tale om en viden og 

indgående kendskab til, hvordan noget gøres effektivt og ligeledes, at knowhow ikke blot er 

almindelig kendt viden. Knowhow er derfor viden, som er “tacit, “sticky”, complex and difficult to 

codify”, hvilket ligeledes gør det mere besværligt at overføre til den anden part i OPI-samarbejdet, 

hvortil der er forbundet væsentlig flere omkostninger ved overførsel af knowhow end ved 

information.314 I relation til et OPI-samarbejde vil parterne besidde hver sin specifikke viden i form af 

knowhow inden for et givent område, hvilket har en væsentlig betydning for innovationsprocessen, 

idet videnskomplementariteten netop kan bidrage til fælles læring og forståelse for OPI-projektet. 

 

Som følge af forskellen på information og knowhow antydes det, at knowhow har en mere værdifuld 

karakter end information, såfremt det kan overføres på tværs af parterne i OPI-samarbejdet, og 

såfremt parterne er i stand til at lære af hinanden og interagere tæt. Hvis parterne i OPI-samarbejdet 

derfor effektivt formår at overføre og systematisere hver deres specifikke knowhow, som en integreret 

del i OPI-samarbejdet, vil dette have en betydelig og positiv indflydelse på innovationsprocessens 

fremdrift. På baggrund heraf vil de følgende afsnit beskrive, hvorledes parterne bedst muligt 

faciliterer interaktion med fokus på at dele og integrere såvel viden i form af information som 

knowhow. 

8.4 Interaktionsformerne - collaboration og cooperation 
Selve litteraturen inden for OPI-samarbejder skelner ikke mellem de to teoretiske koncepter 

cooperation og collaboration, men disse anses alligevel af forskere som værdifulde koncepter til at 

illustrere fordele og udfordringer, som ligger indlejret i samarbejdsrelationen mellem det offentlige og 

private løbende i interaktionsprocessen.315 I det følgende vil disse teoretiske koncepter beskrives for 

derved at kunne identificere betydningen af interaktion for OPI-processen. 

 

Som beskrevet i afsnit 2.3 repræsenterer et OPI-samarbejde parter fra forskellige sektorer i samfundet, 

som ligeledes hviler på forskellige værdigrundlag og målsætninger, hvorfor et sådant samarbejde 

teoretisk set kan karakteriseres som et heterogent team.316 Denne heterogenitet inden for et OPI-

samarbejde eksisterer ikke kun i form af forskellige målsætninger, værdigrundlag, specificeret viden 

                                                
313 Kogut, B & Zander, U.1992, s.386 
314 Dyer, Jeffrey H & Singh, Harbir. 1998, s.665 
315 Nissen, H, Evald, M & Clarke A. 2012. Collaborative and cooperative forms of interaction and their 
significance for Public Private Innovation Partnerships. Ledelse & Erhvervsøkonomi 77. årgang nr. 3, 
november, s.56 
316 Nissen, HA.,et al. 2014, s.2 
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og information, men kommer også til udtryk ved det forhold, at parterne taler ‘forskellige sprog’ og 

har forskellige kognitive evner.317 Disse forskelligheder, og i særdeleshed det forhold at parterne taler 

’forskellige sprog’, er endvidere karakteriseret i Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse, som en 

barriere, eller såkaldt ‘kulturkløft’, som intens dialog og interaktion skal søge at overkomme.318 På 

baggrund heraf står det derfor klart, at det offentlige og privates forskellighed, kan skabe nogle 

naturlige udfordringer i forbindelse med deling af viden på tværs af samarbejdet. Dette begrundes 

primært i, at parternes specifikke knowhow kan være udfordrende at gøre til fælles viden. Omvendt 

bidrager disse forskelligheder netop også til en intensivering af samarbejdets performance, idet for 

meget konformitet og familiaritet ikke fører til kreativitet i samme omfang.319 Der eksisterer derfor et 

øget behov for integration af forskellighederne, hvormed integration skal forstås, som parternes evne 

til at dele og inkorporere hinandens viden og skabe en fælles vidensbase løbende i 

innovationsprocessen og gennem anvendelse af forskellige interaktionsformer.320 Såfremt parterne 

ikke formår at gøre dette, vil innovationsprocessen kompliceres og langsommeliggøres.321 

 

Selvom forståelsen for cooperation og collaboration typisk anvendes i flæng, kan der argumenteres 

for, at samarbejdsformerne er forskellige, idet et cooperativt samarbejde bevirker en kognitivistisk 

opfattelse af læring som vidensoverførsel, hvorimod et collaborativt samarbejde indebærer læring som 

en fælles konstruktion af viden.322 Som konsekvens heraf anvendes de forskellige interaktionsformer 

derfor også til at opnå forskellige formål i et OPI-samarbejde.323 I de følgende underafsnit 8.4.1 og 

8.4.2 beskrives de særegne karakteristika ved cooperation og collaboration samt hvorledes 

kombinationen heraf løbende i et OPI-samarbejde også anses som parternes evne til at vide, hvilken 

interaktionsform som findes relevant at anvende hvornår, og særligt givet naturlige udfordringer, som 

kan opstå løbende og uforventet i en samarbejdsproces. 

8.4.1 Interaktionsformen cooperation 
Interaktionsformen cooperation kan helt grundlæggende karakteriseres som “the division of labour 

and sharing or transferring of information among actors in a group where each one is regarded as 

autonomous and independent from the others.”324 Herved forstås således, at denne interaktionsform 
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321 Ibid, s.2 
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har karakter af at være ‘task work’ i form arbejdsdeling og af koordinering af forskellige opgaver 

inden for OPI-samarbejdet og dermed en uddelegering af forskellige ansvarsområder, hvor parterne 

ikke nødvendigvis er afhængige af hinanden for at udføre opgaverne.325 Ved cooperation inden for et 

OPI-samarbejde vil såvel det offentlige som private derved være ansvarlig for at arbejde på og løse 

hver sine subprocesser inden for den overordnede innovationsprocess. Når parterne i et OPI-

samarbejde engagerer sig kooperativt i innovationsprocessen, og deler viden med hinanden, vil det 

derfor primært være vidensdeling i form af information eller eksplicit viden som nærmere beskrevet i 

afsnit 8.2, hvilket er lettere at overføre direkte mellem parterne. 

8.4.2 Interaktionsformen collaboration 
I modsætning til cooperation er interaktionsformen collaboration imidlertid karakteriseret ved “strong 

linkages depending on a high level of trust and dialogue among several actors who are working 

together in order to resolve a task and achieve a shared goal.”326 Her er fokus således på ‘teamwork’ 

og parternes gensidige engagement til i fællesskab at løse problemstillinger. Anvendelsen af 

kollaborative mekanismer skaber en for parterne mere holistisk tilgang til samarbejdet, idet en 

gensidig afhængighed skabes og dermed et konkret behov for tæt samarbejde på tværs af det 

offentlige og privates organisatoriske grænser.327 Som følge af disse karakteristika antydes 

collaboration at være en process, som kræver en høj grad af løbende udveksling og kommunikation 

mellem parterne, for at kunne udvikle den fælles målsætning om at innovere en ny energirigtig 

teknologi, men også en mere dybdegående forståelse for det fælles innovationsprojekt som helhed. 

8.4.3 Sammenfatning 
Som følge af ovenstående beskrivelser kan det synes mest hensigtsmæssigt, at parterne i et OPI-

samarbejde primært engagerer sig kollaborativt i innovationsprocessen, idet denne samarbejdsform 

umiddelbart synes at skabe de bedste fællesskabmæssige forudsætninger for læring og mulighed for at 

skabe en fælles forståelse for parternes individuelle viden. Endvidere synes collaboration at være mest 

fordelagtigt inden for et OPI-samarbejde, idet parterne netop agerer udviklingspartnere. Dette skyldes, 

at innovationsprocessens forløb ikke nødvendigvis er fastlagt på forhånd, hvorfor det derfor er uvist, 

hvorledes de forskellige arbejdsopgaver i OPI-projektet skal løses, hvilket skaber et behov for tæt 

collaboration. Dog er det særligt vigtigt at holde for øje, at collaboration ligeledes kræver en høj grad 

af løbende koordinering mellem parterne, hvorfor cooperation anses at være lige så essentiel for 

innovationsprocessens fremdrift. Dette understreger derfor vigtigheden af at finde frem til den rette 

balance. 
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8.5 Tre eksempler på interaktion og vidensdeling inden for OPI-
samarbejder 

Den optimale balance mellem cooperation og collaboration i et OPI-samarbejde vil i det følgende 

analyseres på baggrund af tre konkrete OPI-eksempler. Disse tre OPI-eksempler stammer fra et studie, 

som forløb i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012, hvor formålet med projekterne var at 

udvikle og designe nye instrumenter til hospitalssektoren.328 Desuagtet at formålet med dette studie og 

disse konkrete OPI-projekter var fokuseret på innovation inden for sundhedssektoren, kan 

konklusionerne herfra appliceres på OPI-samarbejder inden for energisektoren. I de tre eksempler 

fremgår en tidslinje af innovationsprocessen, som illustrerer, hvornår i forløbet, der opstod særlige 

kritiske hændelser i form af udfordringer blandt parterne, hvilken interaktionsform, som var anvendt 

på det tidspunkt, og hvordan disse kritiske hændelser medvirkede til et behov for omstruktureringer i 

samarbejdsformen. 

8.5.1 OPI eksempel 1 
Figur 13 illustrerer, hvorledes innovationsprocessen i første OPI-eksempel forløb. OPI-samarbejdet 

bestod af to offentlige og fire private parter, hvoraf én af de private agerede projektleder. OPI-

samarbejdet bar indledningsvis præg af en fair balance mellem cooperation og collaboration for at 

dele viden og skabe en fælles vidensbase. OPI-samarbejdet blev dog udfordret af særligt tre kritiske 

hændelser, og som illustreret på figuren indtrådte det første scenarie allerede før parternes første reelle 

møde. Vidensdeling på tværs af samarbejdet blev her udfordret af, at to af de private aktører anså 

hinanden for konkurrenter, hvorfor de ikke ønskede at dele deres tekniske og specifikke viden med 

hinanden. Denne hændelse medførte derfor stilstand i innovationsprocessen det første halve år, hvortil 

parterne hverken samarbejdede cooperativt eller collaborativt. Dette illustrerer således vigtigheden af, 

at få skabt forventningsafstemning og fælles målsætninger allerede før samarbejdet begynder. 

 

Den anden kritiske hændelse indtraf efter et møde, hvorefter en af de private aktører besluttede at 

træde ud af samarbejdet og som derfor skabte en usikkerhed omkring, hvorvidt OPI’et skulle forsøges 

gennemført. Denne konflikt blev dog løst af den projektledende private part, som traf beslutning om at 

samarbejdet skulle fortsætte, hvilket ligeledes skabte en større imødekommenhed over for 

vidensdeling blandt parterne, som påbegyndte et kollaborativt samarbejde i form at tæt dialog og  

førte til nye ideer. Hertil havde det offentlige en praktisk viden om det givne projekt, mens det private 

havde eksplicit viden i form af mere teknisk specifikke forslag, hvilket ikke umiddelbart stemte 

overens med hinanden. Dog var denne eksplicitte viden fra det offentlige og private samt den tætte 
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dialog medvirkende til at forme en fælles vidensbase. Ligeledes begyndte parterne at opbygge en 

bedre fælles forståelse deres respektive arbejde, som gjorde det lettere at udveksle knowhow. Denne 

hændelse indikerer således vigtigheden af at udpege en af parterne som projektleder for OPI-

samarbejdet, som kan løse deadlock situationer og agere beslutningstager, således fremdrift i 

samarbejdet sikres. 

 

Den tredje kritiske hændelse angik problematikker i forbindelse med krav til publiceringen af 

resultatet, hvortil en af de private aktører igen var modvillig. Projektlederen påtog sig et væsentligt 

ansvar i forbindelse med den fortsatte fremdrift i processen på et møde, hvilket medførte et skift fra 

cooperation til collaboration i form at tæt dialog og yderligere udvidelse af den fælles vidensbase. 

Som følge af dette yderligere vidensoverlap skiftede interaktionsformen tilbage til cooperation, idet 

parterne fik tildelt specifikke ansvarsområder. Denne sidste hændelse skabte en øget interdependens 

mellem parterne, idet særligt det privates er afhængig af det offentliges testfaciliteter.329 

 
 

 
 

Figur 13 330 
 

8.5.2 OPI eksempel 2 
Figur 14 illustrerer innovationsprocessen i andet OPI-eksempel. Dette OPI-samarbejde bestod af fire 

offentlige og to private parter, hvortil en af de offentlige agerede projektleder i samarbejdet. Dette 

OPI var stærkt præget af collaboration, hvortil det offentlige og private igennem hele 

innovationsprocessen var meget engageret i at løse opgaver i fællesskab for at opbygge en forståelse 
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for deres individuelle kompetencer og arbejdstilgange gennem intens vidensdeling. Cooperation i 

form at opgavefordeling blev stort set ikke anvendt i dette OPI-projekt. Som yderligere illustreret 

opstod kun to kritiske hændelser i samarbejdets løbetid, hvilke var af mindre betydning og enkle at 

håndtere, idet de ikke opstod som følge af ny information fra eksterne kilder, men i stedet som følge 

af interne besluninger i OPI’et. Collaboration i dette projekt var særligt karakteriseret ved øget fokus 

på en fælles vidensbase, som langsomt blev skabt mellem det offentlige og private og dertil en fælles 

forståelse for hinandens arbejdsgange og ligeledes overvindelse af den sprogmæssige barriere. 

Collaboration i dette OPI bar særligt præg af fysisk interaktion, hvortil det offentlige gav det private 

en praktisk demonstration af deres arbejdsgange. Dette skabte en bedre forudsætning for det private til 

at identificere områder, hvor de som følge af deres kompetencer kunne bidrage med optimerede 

løsningsmodeller. Den høje grad af collaboration i dette OPI synes derfor at have gjort det lettere for 

parterne at udveksle viden løbende i processen. Imidlertid blev interaktionsformen cooperation 

forsøgt anvendt i en kort periode i form af opgavefordeling, som dog ikke fungerede, idet de uddelte 

opgaver ikke blev løst tilstrækkeligt. Collaboration blev herefter genoptaget.331 

 

 
Figur 14 332 

 

8.5.3 OPI eksempel 3 
Figur 15 illustrerer, hvorledes tredje OPI-eksempel forløb. Parterne bestod af to offentlige og fire 

private. Dette OPI-samarbejde var karakteriseret ved en dominerende anvendelse af cooperation og en 

ringe grad af collaboration, hvorfor vidensdeling på tværs i samarbejdet primært var eksplicit viden i 

form af informationsudveksling. To kritiske hændelser opstod, som potentielt kunne have ført til 
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yderligere udvikling af samarbejdet, men disse blev negligeret. Det første angik valg af projektleder, 

idet ingen af parterne frivillig ønskede at påtage sig denne rolle. Efter længere forhandlinger påtog en 

af de offentlige sig rollen, men var imidlertid domineret af manglende dedikation i OPI-projektet. 

Dette OPI-samarbejde bar også præg af konflikter mellem parterne i relation til deres forventninger til 

hinanden og de formåede ikke at opbygge en fælles vidensbase, stærk sammenkobling eller fælles 

forståelse. Dette OPI-samarbejde fejlede ligeledes som følge af at parterne ikke formåede at opbygge 

en fælles vidensbase grundet den udelukkende anvendelse af cooperation. 

 

 
 

Figur 15 333 

8.6 Den optimale balance mellem cooperation og collaboration som 
drivkraft for innovativ succes 
På baggrund af de tre konkrete OPI-samarbejder, som eksemplificerer flere forskellige måder at dele 

viden på, indikerer disse netop vigtigheden af at skabe den rette balance mellem cooperation og 

collaboration i samarbejdet. Hertil er særligt to forhold bemærkelsesværdige 1) håndtering af 

heterogeniteten og 2) etablering af en fælles vidensbase. 

 

1) Heterogeniteten i et OPI-samarbejde er nødvendig at håndtere, hvilket inkluderer en løbende 

vurdering af, hvor meget viden som deles mellem parterne. For at håndtere denne 

heterogenitet er det væsentligt at få opbygget en fælles vidensbase i OPI-samarbejdet, og på 

samme tid vigtigt at samarbejdet er drevet af en projektleder, som kan styre, hvornår der er 

behov for skift i interaktionsformerne. 

2) Behov for løbende at kunne reetablere en fælles vidensbase efter opstand af en kritisk 

hændelse i OPI-samarbejdet er ligeledes en afgørende faktor for at sikre fremdrift i 
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innovationsprocessen. Dette underbygges af, at en fælles vidensbase er af dynamisk karakter 

og løbende må opdateres, for at innovationsprocessen ikke stagnerer. Hertil findes det 

væsentligt at vidensbasen eksponeres for forstyrrende elementer, som netop bidrager til 

kreativitet i processen og bryder med konformitet. 

 
Såfremt disse to forhold er til stede i innovationsprocessen, vil udfordringerne med det offentlige og 

privates forskellighed bedst kunne imødekommes, og vidensdeling vil derfor netop fungere som 

drivkraft for innovation i et OPI-projekt. På denne måde fungerer vidensdeling som aktivt 

styringsredskab for parterne. 

 

Det må på baggrund af de tre eksempler og de 1) -2) forhold udledes, at et OPI-samarbejde, som er 

stærkt præget af cooperation og begrænset grad af collaboration, ikke findes hensigtsmæssigt til at 

sikre fremdrift i innovationsprocessen. Dette skyldes, at mangel på collaboration ikke bidrager til 

opbyggelsen af en fælles vidensbase, hvilket blev eksemplificeret i OPI eksempel 3. Omvendt vil et 

samarbejde, som er domineret af collaboration og ringe grad af cooperation, som eksemplificeret i 

OPI eksempel 2, umiddelbart have en positiv indflydelse på samarbejdet og fremdriften af innovation. 

Imidlertid kan for meget collaboration have en tendens til at udviske heterogeniteten i OPI-

samarbejdet og dermed anvendelsen af det offentlige og privates komplementære ressourcer. Dette er 

væsentligt at holde for øje, da heterogeniteten og ressourcekomplementariteten i form af specialiseret 

viden netop udgør værdien af et OPI-samarbejde, som ligeledes spiller en væsentlig rolle for parternes 

mulighed for at opnå af relationsrente. 

 

På baggrund heraf vurderes, at en skiftevis anvendelse mellem cooperation og collaboration udgør 

den optimale balance som drivkraft til innovativ succes i et OPI-samarbejde, hvilket i særdeleshed var 

tilfældet for OPI eksempel 1. Det optimale er derfor, at parter i samarbejdets begyndelse interagerer 

collaborativt, således de i projekts spæde start får opbygget en fælles forståelse for hinandens 

specialiserede viden og faglige kompetencer, og får nedbrudt den sprog- og forståelsesmæssige 

barriere, som eksisterer. Herefter synes det oplagt at anvende cooperation og uddelegere opgaver, som 

parterne kan løse uafhængigt af hinanden, for igen på et senere tidspunkt at vende tilbage til 

collaboration i form af tæt dialog og fælles opgaveløsning således den fælles vidensbase opretholder 

en dynamisk karakter og processen ikke stagnerer. 

 

Som beskrevet i forhold 2) er det væsentligt, at vidensbasen eksponeres for forstyrrende elementer, 

som netop bidrager til kreativitet i processen og bryder med konformitet. Det erkendes dog, at skift i 

interaktionsform løbende i OPI-processen afhænger af, hvorvidt og hvornår kritiske hændelser 

indtræder. Af den årsag og i de tilfælde at ingen eller kun få kritiske hændelser indtræder naturligt i 



 

96 
 

 

processen, således et behov for skift i interaktionsform opstår, er det helt essentielt at dette reguleres i 

OPI-kontrakten for at fremtvinge konstant udvikling af den fælles vidensbase, jf. nærmere herom i 

kapitel 9. 

8.7 Delkonklusion 
På baggrund af dette kapitel konkluderes, at vidensdeling anses som et altafgørende element til at 

sikre fremdrift i innovationsprocessen i et OPI-samarbejde, hvilket i lyset af nærværende afhandling 

udgør den specielle del af strategisk kontrahering. Hertil konkluderes, at der eksisterer et behov for 

optimal håndtering af vidensdelingsrutiner som følge af OPI-samarbejdets heterogene karakter. Viden 

udformer sig i to elementer, information og knowhow, hvortil det konkluderes, at overførsel af 

knowhow mellem parterne i et OPI-samarbejde har en mere værdifuld karakter end overførsel af 

information. Endvidere blev forskellen på interaktionsformerne cooperation og collaboration belyst, 

hvortil det gennem tre konkrete eksempler blev undersøgt, hvordan den optimale balance til sikring af 

fremdrift i innovationsprocessen faciliteres. Slutteligt konkluderes, at behovet for en løbende vekslen 

mellem collaboration og cooperation vil være optimal, idet det bidrager til kreativiteten, forøgelse og 

konstante udvikling af den fælles vidensbase og således den innovative succes i et OPI-samarbejde. 
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Kapitel 9 - De optimale kontraktmekanismer 
Eftersom det i afhandlingens øvrige kapitler er blevet belyst, hvilket potentiale og barrierer et OPI-

samarbejde står overfor, og ligeledes analyseret i hvilket omfang disse kan imødekommes, har dette 

kapitel til formål at vurdere, hvilke optimale kontraktmekanismer, som bør indføres i en OPI-kontrakt 

med henblik på at sikre relationsrente, værdiskabelse og sikre optimale rammer for innovation. Hertil 

vil fokus særligt være på indførelsen af to konkrete klausuler, hvortil den ene klausul skal søge at 

regulere vidensdeling undervejs i innovationsprocessen, og den anden klausul skal fokusere på 

geninvestering af den opnåede værdi i OPI-samarbejdet med det formål at akkumulere relationsrenten 

mellem parterne og akkumulere innovation, som netop vil bidrage til yderligere CO2-reduktion, og 

dermed større bidrag til opnåelsen af de fremsatte reduktionsmål i Klimaloven. 

9.1 OPI-kontraktens væsentligste klausuler 
Nærværende kapitel vil alene behandle de klausuler, som anses for udslagsgivende i OPI-kontrakten, 

således parterne kan anvende kontrakten som et aktivt styringsredskab, og derved have mulighed for 

at generere relationsrente, som nærmere beskrevet i kapitel 4, og på samme tid sikre innovation af 

energirigtige løsninger. Det er derfor fundet nødvendig, at indføre en klausul, som sikrer og styrer 

vidensdeling i OPI-samarbejdets løbetid, hvortil denne klausul vil blive aktivt anvendt i løbet af 

innovationsprocessen. Den nærmere behandling af, hvilke mekanismer som ligger bag denne klausul, 

som udmøntet i en kommunikationspligt, vil blive behandlet i afsnit 9.2. 

 

Hertil blev det i afsnit 3.2.4 vurderet, at kontraktens komplethed har indflydelse på innovationsgraden 

i OPI-samarbejdet, hvortil det kan være fordelagtigt at lade kontrakten være relativ inkomplet med 

henblik på at skabe råderum for juridisk fleksibilitet og frihed for parterne i kontraktens løbetid, som 

netop vil have en positiv indvirkning på innovationsgraden. Derudover er det også som resultat af 

parternes begrænsede rationalitet og asymmetriske information, som nærmere behandlet i kapitel 5, 

og det faktum at en meget velspecificeret kontrakt vil medføre betydelige transaktionsomkostninger, 

naturligt, at OPI-kontrakten vil bære præg af en vis grad af inkomplethed. Af den årsag er det derfor 

essentielt, at indføre en proaktiv klausul i OPI-kontrakten, som netop regulerer omstændigheder, der 

på kontraktindgåelsestidspunktet ikke kunne forudses. Inden for teorirammen af strategisk 

kontrahering vil dette særligt være ved indførslen af hardship- og gevinstklausuler.334 Imidlertid vil 

der som følge af ønsket om værdiskabelse i OPI-samarbejdet og parternes ønske om akkumuleret 

relationsrente indføres en geninvesteringsklausul, der søger at regulere, hvordan den gevinst der 

opstår som resultat af et succesfuldt OPI-samarbejde skal anvendes, jf. nærmere herom i afsnit 9.3. 
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Disse klausuler vurderes som fundamentale for, at kontrakten mellem parterne i OPI-samarbejdet kan 

betragtes som redskab til at sikre fremdrift i innovationsprocessen. Det er imidlertid nødvendigt at 

understrege, at øvrige kontraktklausuler ikke må negligeres som værende vigtige, men at dette kapitel 

alene vil belyse de to kontraktklausuler, som vurderes at styrke og styre innovationsprocessen samt 

regulere værdiskabelse og parternes gevinster i OPI-samarbejdet. Øvrige klausuler i OPI-kontrakten 

kan eksempelvis være, men er ikke nødvendigvis begrænset til, regulering af forhold såsom parternes 

fælles mål, definition af parternes forpligtelser og bidrag, regulering af tavshedspligt samt 

forebyggelse af konflikter.335 Spørgsmålet om hvilke øvrige klausuler, som skal indføres i 

kontraktgrundlaget for OPI-samarbejdet, afhænger naturligvis af de givne forhold for det specifikke 

OPI-samarbejde. 

9.2 Kommunikationspligt - sikring af vidensdeling i OPI-
samarbejdets løbetid 
Dette afsnit belyser den første væsentlige klausul i OPI-kontrakten i form af indførelsen af en 

kommunikationspligt. I lyset af kapitel 2-8 hersker der ingen tvivl om, at vidensdeling mellem den 

offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed er en fundamental faktor for, at OPI-

samarbejdet bliver en success. Som angivet i kapitel 4 udgør vidensdeling et centralt element i 

parternes mulighed for at opnå relationsrente, og er i relation til nærværende afhandling vurderet til at 

udgøre en del af strategisk kontraherings almindelige del. Herudover udgør vidensdeling ligeledes en 

afgørende faktor for sikring af innovation af nye energirigtige løsninger, som behandlet i kapitel 7 og 

8, og anses i lyset af nærværende afhandling for at udgøre en del af strategisk kontraherings specielle 

del. Af den årsag er det nødvendigt, at indføre en kommunikationspligt i OPI-kontrakten, som 

regulerer, hvorledes vidensdelingen mellem parterne skal ske i samarbejdets løbetid, og herved både 

sikre parternes mulighed for at opnå relationsrente og på samme tid sikre et solidt fundament for 

innovation. 

 

Som nærmere anført i afsnit 3.2.2 synes den almindelige del af obligationsretten, herunder de 

obligationsretlige grundsætninger, isoleret set ikke at være velegnet til at fordre værdiskabelse og 

innovation i relationen mellem den offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed. Uagtet 

at kommunikationspligten kan udledes som del af Dyer & Singhs element til opnåelse af 

relationsrente i form af vidensdeling mellem parterne, synes kommunikationspligten ikke i samme 

grad at kunne udledes af loyalitetsgrundsætningen under den almindelige obligationsret, hvortil det 

derfor er særligt relevant at indføre en faktisk kommunikationspligt i OPI-kontrakten. Indførelse af en 

kommunikationspligt i OPI-kontrakten skal hertil bidrage med at sikre gensidig udveksling af 

                                                
335 Med inspiration fra kontraktparadigmet i Tvarnø, Ølykke g Østergaard. 2013, s.232-261 
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specialiseret viden og strategisk information i samarbejdets løbetid, og udgør derfor den primære 

styringsmekanisme for innovationsprocessen. 

 

Herudover blev det i afsnit 5.5.2.2 vurderet, at der er forbundet betydelige ex post 

kommunikationsomkostninger i OPI-samarbejdet, idet parterne er i besiddelse af forskellige viden på 

forskellige tidspunkter i samarbejdet. Imidlertid vil allokering af betydelige ressourcer til 

kommunikation bevirke, at øvrige omkostningsposter ikke vil blive aktuelle, herunder særligt 

kontrolomkostninger. Uagtet, at der anvendes betydelige omkostninger i forbindelse med 

kommunikationen mellem parterne, vil dette netop være midlet til at sikre værdiskabelse i OPI-

samarbejdet. 

 

Eftersom kommunikationspligten netop indlejres i kontraktgrundlaget i et OPI-samarbejde er det 

essentielt, at denne klausul har et innovativt fokus. Spørgsmålet bliver da, hvilke mekanismer som 

skal indlejres i kommunikationspligten i OPI-kontrakten, således at denne bliver et aktivt 

styringsredskab gennem innovationsprocessen. Tre mekanismer præsenteres i det følgende. 

 
1) Pligt til afholdelse af workshops 

Eftersom OPI-samarbejdet i sin grundlæggende essens er et yderst heterogent samarbejde, 

hvor den væsentligste ressource består af forskere fra den offentlige forskningsinstitution og 

medarbejdere fra den private virksomhed, som er i besiddelse af komplementær viden, 

knowhow og har forskellige arbejdsgange i innovationsprocessen, kan 

kommunikationspligtens faktiske implementering i innovationsprocessen med fordel ske ved 

en indlejret pligt til afholdelse af løbende workshops. Hensigten med den pligtmæssige 

afholdelse af workshops er netop, at der sker videns-, erfarings- og resultatudveksling mellem 

de involverede forskere og medarbejdere, hvor parterne har mulighed for at redefinere gamle 

idéer og forestillinger og derigennem generere nye innovative løsningsforslag. 

 

Som nærmere analyseret i afhandlingens kapitel 8 bør vidensdeling parterne imellem ske 

gennem en optimal balance mellem cooperation og collaboration, der netop anses som 

katalysator for at sikre fremdrift i innovationsprocessen. Ved afholdelse af løbende 

workshops er det derfor essentielt, at måden disse bliver faciliteret på, sikrer at parterne både 

samarbejder korporativt og kollaborativt, således at der sker en høj grad af integration i de 

offentlige forskeres og private medarbejderes arbejdsgange gennem collaboration uden at der 

sker en egentlig udviskning af de komplementære ressourcer i forbindelse med 
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coorporation.336 Det må på baggrund heraf vurderes, at pligtmæssig afholdelse af løbende 

workshops vil bidrage positivt til sikring af vidensdeling i OPI-samarbejdets løbetid, og på 

samme tid sikre, at kommunikationspligten bliver et aktivt styringsredskab i OPI-kontrakten. 

 
2) Udpegelse af en projektleder 

Som resultat af det tungtvejende heterogene aspekt i OPI-samarbejdet, og for at sikre, hvor 

meget eller hvor lidt viden, som deles i innovationsprocessen, vil det være essentielt i lyset af 

kommunikationspligten, at udpege en projektleder, hvis opgave er at sikre struktureret 

kommunikation parterne imellem, og herved sørge for, at innovationsprocessen ikke 

afspores.337 338 I overensstemmelse med afsnit 4.5 om den effektive styreform som element til 

opnåelse af relationsrente i OPI-samarbejdet blev det konkluderet, at det inden for 

teorirammen af strategisk kontrahering ikke er hensigtsmæssigt, at have 

tredjepartshåndhævelse, idet dette vil have en hæmmende effekt på tilliden parterne imellem. 

Som vurderet i afsnit 8.6 vil udpegelse en projektleder i OPI-samarbejdet ikke alene kunne 

bidrage til, at den optimale vidensdeling mellem parterne faktisk sker, men også på samme tid 

fungere som intern mediator mellem parterne, og hertil tage ansvar for beslutningstagningen 

ved indtrædelsen af kritiske hændelser. 

 

I den forbindelse er det essentielt, at parterne i OPI-samarbejdet på forhånd får specificeret 

hvem, der skal udpeges som projektleder, således der på kontraktindgåelsestidspunktet er 

klarhed omkring rolle- og ansvarsfordelingen, hvilket netop udgør en væsentlig barriere i 

OPI-samarbejder. jf. afsnit 2.3.4.4. Blandt de væsentligste opgaver for denne projektleder er, 

at vedkommende skal styre innovationsprocessen, og at der sker struktureret kommunikation, 

således parterne ikke havner i en deadlock situation. 

 

Afhængig af det specifikke OPI-projekts karakteristiska og de givne omstændigheder i øvrigt, 

vil rollen som projektleder enten være tildelt en medarbejder i den offentlige 

forskningsinstitution eller en medarbejder i den private virksomhed. Det er naturligvis 

afgørende, at den udpegede projektleder agerer på et neutralt grundlag og er partsuafhængig. I 

den forbindelse kan det være væsentligt at overveje, hvorvidt det vil være mere fordelagtigt, 

at udpege en uafhængig tredjepart til projektleder, der skal sikre struktureret kommunikation. 

Dette synes imidlertid ikke at være optimalt, eftersom det må forventes, at afgørende 

knowhow og specialiseret viden vil gå tabt ved inddragelse af en ekstern tredjepart, og det 

                                                
336 Nissen,HA.,et al. 2014, s.7 
337 Ibid, s.7 
338 Tvarnø, Ølykke g Østergaard. 2013, s.253 
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hertil vil være yderst omkostningstungt og tidskrævende for denne tredjepart at assimilere 

knowhow og specialiseret viden fra både den offentlige og den private part. Hertil er det 

derfor essentielt, at den udpegede projektleder er en medarbejder fra enten den offentlige eller 

private part, som netop er i besiddelse af en på forhånd relevant viden og knowhow. 

 
3) Pligtmæssige opbrud i OPI-samarbejdet 

En tredje mekanisme, som bør indføres i kommunikationspligten, bør være krav om 

pligtmæssige opbrud i samarbejdsprocessen med henblik på at afhjælpe eller forhindre 

konformitet i interaktionsformen og den fælles vidensbase. Som nærmere angivet i afsnit 8.6 

blev den optimale balance mellem cooperation og collaboration eksemplificeret gennem tre 

tilfælde, hvortil indtrædelse af såkaldte kritiske hændelser var medvirkende til at fremme 

innovationen mellem parterne, idet disse kritiske hændelser netop tvang parterne til at ændre 

deres måde at interagere på, og hertil understreger vigtigheden af, at der ikke skabes for 

meget konformitet i vidensudvekslingen. Indtrædelse af kritiske hændelser kan dermed have 

potentiale til at udvikle projektet yderligere. Uagtet at disse kritiske hændelser ikke naturligt 

indtræder i det pågældende OPI-samarbejde, er det derfor nødvendigt, at indlejre 

pligtmæssige opbrud, som tvinger parterne til at revurdere interaktionsformer og diskutere 

nye idéer, hvortil den dynamiske kommunikation og feedback netop vil have potentiale til at 

fostre kreativitet, fremme nytænkning og udvikling undervejs samt skabe yderligere værdi og 

fremdrift i innovationsprocessen. Disse indlejrede pligtmæssige opbrud i 

kommunikationspligten er illustreret i figur 16. 

 
Figur 16 339 

                                                
339 Egen tilvirkning 
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Indlejring af pligtmæssige opbrud i OPI-samarbejdet vil således gennem dynamisk 

kommunikation og feedback fungere som en katalysator for innovation og værdiskabelse i 

OPI-samarbejdet, idet det bidrager til nytænkning og kreativitet. De pligtmæssige opbrud som 

indlejret element i kommunikationspligten forlader sig på idéen fra nyere innovationsteori, 

“The Circle of Innovation”, der modsat traditionelle innovationsteorier, som primært er 

domineret af lineær feedback og envejskommunikation, argumenterer for en “high-level 

cycle” af feedback og kommunikation i en innovationsprocess.340 “The Circle of Innovation” 

baserer sig på den simple tanke, at når der innoveres og udvikles ny teknologi som løsning til 

et givent problem, vil denne udviklede teknologi afføde nye overvejelser eller 

problemstillinger, som ligeledes kræver, at der bliver innoveret.341 Der er således tale om et 

behov for “continuing cycle” af innovation. Denne cirkularitet bør netop i lyset af 

kommunikationspligten implementeres, idet behovet for kontinuerlig kommunikation er 

afgørende for, at OPI-samarbejdets fulde potentiale realiseres. Netop af denne årsag anses 

pligtmæssige opbrud i OPI-samarbejdet som altafgørende faktor for at facilitere cirkularitet 

og kontinuerlig kommunikation, idet disse opbrud skaber en forstyrrelse i arbejdsgangene 

med det formål at ruske op i nye måder at innovere på, hvilket synes at stå i kontrast til lineær 

feedback og kommunikation, og derfor netop harmonerer med idéen fra “The Circle of 

Innovation”. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes derfor, at indførelse af en kommunikationspligt i OPI-

kontrakten, hvortil mekanismerne 1) pligt til afholdelse af løbende workshops, 2) udpegelse af en 

projektleder og 3) pligtmæssige opbrud i OPI-samarbejdet skal indlejres, for at klausulen fungerer 

som en aktivt styringsmekanisme til at sikre vidensdeling mellem parterne, og hertil muligheden for at 

opnå relationsrente og på samme tid sikre et solidt fundament for innovation. 

9.3 Geninvesteringsklausul - akkumulering af værdiskabelse og 
innovation i OPI-samarbejdet 
Dette afsnit belyser den anden væsentlige klausul i OPI-kontrakten med fokus på geninvestering af 

den opnåede værdi i OPI-samarbejdet. Dette afsnit vil derfor beskrive hvorledes den gevinst, som den 

offentlige som private part har opnået gennem OPI-samarbejdet, kan akkumuleres yderligere gennem 

geninvesteringer i nye OPI-samarbejder. Dette findes fordelagtigt, idet flere vellykkede 

innovationsprojekter mellem de samme parter kan bidrage til at skabe yderligere merværdi, og 

                                                
340 Phillips, F. 2016. The Circle of Innovation. Journal of Innovation Management, s.12-17 
341 Ibid, s.12 
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ligeledes vil kunne bidrage til udviklingen af nye grønne teknologier inden for andre sektorer i 

samfundet, og dermed være et yderligere skridt på vejen mod 70% CO2-reduktion i 2030, og hertil 

indfrielse af Klimalovens målsætninger. Denne akkumulering af værdi synes kontraktuelt at kunne 

sikres gennem indførelsen af en geninvesteringsklausul i OPI-kontrakten. Idet en sådan 

geninvesteringsklausul udspringer fra nogle af de mekanismer, som en gevinstklausul indeholder, 

findes det nødvendigt først at beskrive anvendelsen af gevinstklausuler inden 

geninvesteringsklausulen præsenteres. 

9.3.1 Gevinstklausul 
Ved anvendelsen af strategisk kontrahering som det bærende kontraktparadigme i relation til denne 

afhandling er et af hovedformålene netop, at parterne i et OPI-samarbejde skal kunne anvende 

kontrakten til at maksimere det økonomiske og velfærdsmæssige udbytte.342 En gevinstklausul 

defineres i sin generelle forstand som “en gensidig forpligtelse for kontrahenterne til at genforhandle 

dele af det eksisterende kontraktgrundlag og/eller supplere kontrakten, hvor en økonomisk mulighed 

ikke er inkorporeret i kontraktgrundlaget”.343 Indførelsen af en gevinstklausul i et aftaleforhold vil 

således medvirke til at sådanne økonomiske muligheder, som ikke var kendte på 

kontraktindgåelsestidspunktet og dermed ikke omfattet af kontrakten, efterfølgende kan blive 

realiseret som følge af en genforhandlingspligt mellem parterne. 

 

Imidlertid synes denne generelle anvendelses af gevinstklausulen som en genforhandlingsklausul, 

ikke at have den eksakt samme funktion i relation til OPI-samarbejdet. Dette skyldes primært, at 

gevinstklausuler i sin egentlige forstand anvendes til at realisere ikke-kendte økonomiske gevinster ex 

post kontraktindgåelsestidspunktet. I relation hertil findes særligt to årsager at begrunde, hvorfor 

gevinstklausulen i lyset af OPI-samarbejder ikke kan anvendes i sin generelle forstand. 

 

Første årsag er begrundet i det forhold, at gevinsten af et OPI-samarbejde ikke opgøres ens for den 

offentlige forskningsinstitution og den private virksomhed. Hvor det privates interesser i OPI-

samarbejdet primært er begrundet i økonomiske hensyn og ønsket om at få adgang til 

kommercialiserbare løsninger og teknologier, er det offentliges primært begrundet i 

velfærdsmaksimerings hensyn. Derfor synes indførelsen af en gevinstklausul at være vanskeligt at 

implementere i en OPI-kontrakt, idet gevinsten netop ikke kan fordeles mellem parterne, grundet 

parternes ønske om forskelligt udbytte. Da gevinstklausulen netop er centreret omkring de 

efterfølgende økonomiske muligheder, synes den derfor ikke at kunne indkapsle den værdi i form af 

velfærdsmaksimering, som den offentlige ønsker at få adgang til. 
                                                
342 Østergaard, K & Petersen, B. 2020, s.205 
343 Østergaard, K. 2016, s.449 
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Den anden årsag er begrundet i, at det i forvejen er svært at opgøre OPI-samarbejdets eksakte værdi, 

idet parterne er udviklingspartnere og går sammen om at innovere en ikke på forhånd kendt løsning.344 

Da værdien ikke på forhånd kendes, vil det ligeledes være vanskeligt, hvis ikke umuligt, at opgøre 

yderligere fremtidige økonomiske værdier, som måtte opstå ex post kontraktsindgåelsestidspunktet. 

 

Af disse årsager findes det derfor ikke hensigtsmæssigt at indføre en gevinsklausul i OPI-kontrakten, 

idet en sådan klausul ikke synes at kunne regulere forholdet med den tilsigtede virkning. Derfor 

præsenteres herunder en alternativ klausul, geninvesteringsklausulen, som er særegen for OPI-

samarbejdet. Denne klausul skal derfor sikre, at parterne geninvesterer den opnåede værdi i OPI-

samarbejdet med henblik på at opnå yderligere relationsrente, yderligere innovation i form at flere 

grønne teknologier inden for andre områder og hertil yderligere bidrag til opnåelse af klimamålene. 

9.3.2 Geninvesteringsklausulens indhold 
På baggrund af ovenstående vil dette afsnit således præsentere de væsentligste mekanismer i 

geninvesteringsklausulen og slutteligt komme med tre konkrete bud på, hvilket indhold en sådan 

geinvesteringsklausul kan have i OPI-kontrakten. I modsætning til gevinstklausulen, som synes at 

være baseret på en mekanisme, hvor en fordelingsnøgle af den økonomiske merværdi er indlejret, og 

hertil regulerer spørgsmålet om, hvordan en efterfølgende gevinst skal fordeles mellem parterne 

gennem forhandling, er mekanismen i geninvesteringsklausulen derimod baseret på en cirkulær 

anvendelse, der har til hensigt at fostre akkumulation af OPI-samarbejdets værdi over tid. 

Geninvesteringsklausulen relaterer sig derfor til spørgsmålet om, hvordan gevinsten skal anvendes og 

ikke fordeles.345 

 
Denne særegne måde at anvende geninvesteringsklausulen i kontraktgrundlaget for OPI-samarbejdet, 

sikrer således, at det offentlige får løst flere energi- og klimaudfordringer på sigt, og at det private får 

adgang til flere kommercialiserbare løsninger og nye markeder. På denne måde vil en indførelse af en 

geninvesteringsklausul sikre fælles værdiskabelse for parterne i OPI-samarbejdet, og værdien vil 

ligeledes tilkomme samfundet i form af udvikling flere af energirigtige løsninger, som bidrager til 

CO2-reduktionen. Den cirkulære tankegang i geninvesteringsklausulen sikrer således, at den 

oparbejdede gevinst fra et OPI-samarbejde videreføres gennem geninvestering i et nyt OPI-

samarbejde mellem de samme parter. Uagtet at gevinsten er økonomisk funderet, som for den private 

virksomhed eller er velfærdsorienteret som for den offentlige forskningsinstitution, vil den samlede 

gevinst akkumuleres over tid. I overensstemmelse hermed blev det i afsnit 6.2.1 konstateret, at 

parterne i OPI-samarbejdet ud fra et spilteoretisk perspektiv vil opleve akkumuleret payoff i takt med 
                                                
344 Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
345 Østergaard, K. 2016, s.448-449 
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samarbejdet forlænges. Den cirkulære tankegang som inkorporeret i geninvesteringsklausulen og 

indført i kontraktgrundlaget for OPI-samarbejdet illustreres ved figur 17, hvortil det ses at gevinsten 

akkumuleres for hvert OPI-samarbejde. 

 

  
 

Figur 17 346 

 

Et essentielt aspekt for indførelsen af geninvesteringsklausulen i OPI-kontrakten er selvsagt at, 

geninvestering reelt set foretages. Hvorvidt geninvestering reelt set foretages relaterer sig til hvor 

store omkostninger, som er forbundet med etableringen af et nyt OPI-samarbejde sammenholdt med 

den værdi som parterne må kunne forvente af det efterfølgende OPI-samarbejde. Hertil er det værd at 

bemærke, at geninvesteringsklausulen sikrer, at de samme parter i OPI-samarbejdet, og dermed den 

udviklede knowhow og samarbejdsmekanisme videreføres i det næste OPI-samarbejde. Hertil vil 

omkostninger forbundet med etablering af første OPI-samarbejde, herunder særligt ex ante 

omkostninger i forbindelse med kontaktomkostninger og kontraktkoncipieringsomkostninger som 

belyst i afsnit 5.5.2.1, ikke videreføres og dermed anses som “sunk cost”. Det vil således være 

fordelagtigt for parterne at foretage geninvestering, når: 

 

𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  𝑣𝑒𝑑  𝑔𝑒𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   <   𝐴𝑘𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑡  𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑣𝑒𝑑  𝑔𝑒𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
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Hertil kan det argumenteres for, at det med geninvesteringsklausulen må forventes, at omkostninger, 

særligt forbundet med parternes samarbejdsrelation, herunder vidensdeling, formindskes i takt med at 

OPI-samarbejdet foretages på ny. Idet parternes samarbejds- og vidensdelingsrutiner må forventes at 

blive mere efficiente, grundet den fælles etablerede vidensbase og gensidige forståelse af hinandens 

arbejdsrutiner, vil parterne opleve omkostningsfordele, jo flere gange parterne interagerer med 

hinanden, jf. princippet om “Economies of Scale”.347 

 

Geninvesteringsklausulen synes netop at anerkende vigtigheden af ønsket om værdimaksimering samt 

underbygge den gensidige interdependens mellem parterne, hvilket harmonerer med 

transaktionsværdiperspektivet, som følgende citat understreger: “(...) In other words, minimizing the 

transaction costs associated with pre-empting opportunistic behaviour may be less relevant than 

maximizing net present value in the exchange relationship. In addition, the emphasis on value 

maximization requires a recognition of the interdependence of the exchange partners.”348 Hertil står 

det således klart, at det er yderst værdiskabende at fokusere på maksimering af nutidsværdien i et 

OPI-samarbejde, hvor anerkendelse af interdependens er af afgørende betydning. 

9.3.2.1 Tre konkrete bud 
I det følgende præsenteres de tre konkrete bud på indholdet af en geninvesteringsklausul, herunder 

graden af geninvestering, hvortil de respektive fordele og ulemper vurderes.  

 

1. Første bud - åben klausul 

Første bud på, hvorledes geninvesteringsklausulen skal udformes, tager sit udgangspunkt i en 

helt åben klausul, hvorefter parterne blot er forpligtede til at genforhandle.349 Denne klausul 

indeholder imidlertid ikke en bestemt ordlyd af, hvor stor en andel af OPI-samarbejdets 

gevinst, som skal geninvesteres, hvorfor det er op til parterne, at foretage denne forhandling, 

når OPI-samarbejdet ophører. Fordelen ved at lade geninvesteringsklausulen være udmøntet i 

en helt åbent klausul er, at det giver parterne stor autonomi til at foretage denne vurdering 

efter den innoverede teknologi er udviklet, og herved tage øvrige efterfølgende 

omstændigheder med i overvejelserne. Ulempen er imidlertid, at det ikke er garanteret, at 

gevinsten i det hele taget bliver anvendt til geninvestering i et nyt OPI-samarbejde. Der vil 

derfor være usikkerhed forbundet med, hvorvidt den faktiske værdi vil kunne blive 

akkumuleret, når geninvesteringsklausulens indhold baserer sig på en helt åben klausul. 

 
                                                
347 Kenton, W. 2021. “Economies of Scale”. Investopedia, besøgt 23.04.21 
348 Zajac & Olsen. 1993. From transaction cost to transactional value analysis: Implications for the Study of 
Interorganizational Strategies. Journal of Management Studies, s.137 
349 Jf. princippet om åbne og halvåbne klausuler i Østergaard, K. 2016, s.440 
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2. Andet bud - på forhånd aftalt split 

Andet bud på, hvorledes indholdet af geninvesteringsklausulen skal formuleres, baserer sig på 

et på forhånd fikseret split mellem, hvor stor en andel af OPI-samarbejdets gevinst, som skal 

anvendes til geninvestering, og hvor stor en andel, som parterne skal have mulighed for at 

realisere. Hertil vil der således i geninvesteringsklausulen være angivet, at parterne er 

forpligtede til at benytte X% til geninvestering i et nyt OPI-projekt, men har ret til at få 

udbetalt Y% af den samlede gevinst. Fordelen herved er, at parterne allerede på 

kontraktindgåelsestidspunktet kender til det fikserede split, som de kan forvente at videreføre 

i et nyt OPI-samarbejde gennem geninvestering og på samme tid ved, hvad der kan realiseres. 

Ulempen er imidlertid, at dette fikserede split ikke synes at harmonere med ønsket om, at 

kontrakten mellem parterne i OPI-samarbejdet skal bære præg af høj grad af juridisk 

fleksibilitet og frihed, som nærmere belyst i afsnit 3.2.4. Hertil kan det være en ulempe at 

aftale et bestemt split i tilfælde af, at uforudsete omstændigheder måtte indtræde, som f.eks. 

gør, at det ikke bliver muligt at foretage et nyt OPI-projekt. 

 

3. Tredje bud - 100% geninvestering 

Tredje bud på, hvilket indhold geninvesteringsklausulen skal indeholde, baserer sig på 

princippet om, at alt oparbejdet gevinst i OPI-samarbejdet anvendes til geninvestering i et nyt 

OPI-projekt. Fordelen ved at lade geninvesteringsklausulen være udmøntet på denne måde er, 

at den akkumulerede gevinst bliver større og parterne ligeledes vil have mulighed for 

gentagne gange at opnå relationsrente, hvorfor det vil være rationelt for parterne at fortsætte 

samarbejdet gennem geninvestering. En ulempe herved er dog, at der er stor risiko forbundet 

med at investere hele gevinsten fra det forrige OPI-samarbejde i ét nyt OPI-samarbejde, idet 

risikoen ikke spredes på tværs af en bred portefølje af projekter. 

9.3.3. Vurdering af den optimale geninvesteringsklausul som bidrag til opnåelse 
af klimamålene 
Hvorvidt bud nr. 1, 2, eller 3 i afsnit 9.3.2.1 skal indføres i OPI-kontrakten og dermed udgøre 

indholdet af geninvesteringsklausulen må bero på en konkret vurdering ud fra det pågældende OPI-

samarbejde og de konkrete omstændigheder i øvrigt. I den forbindelse må det blandt andet overvejes, 

hvordan parternes samarbejde har fungeret løbende i processen, parternes særlige risikovillighed på 

det pågældende tidspunkt og succesgraden af den innoverede løsning. Imidlertid vurderes dog, at den 

største totale værdi opnås, såfremt hele gevinsten fra det foregående OPI-samarbejde geninvesteres. 

Herved vil den fulde effekt af akkumuleringen opleves, hvortil parterne i OPI-samarbejdet på sigt vil 

få medejerskab i nogle store og bæredygtige projekter med forventelige positive afkast. Ud fra dette 

rationale må det vurderes, at indførelsen af bud nr. 3 i OPI-kontrakten vil være optimal. 
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Denne vurdering begrundes særligt i det forhold, at OPI-samarbejdet og dets potentiale, i form af 

værdiskabelse på flere bundlinjer, netop anses som et væsentligt bidrag til opnåelse af regeringens 

fremsatte 2030-klimamål. Som nærmere angivet i afsnit 4.2.4 udgør dette netop den positive 

spillover-effekt, der opstår, som følge af at en offentlig forskningsinstitution og en privat virksomhed 

indgår et OPI-samarbejde om innovation af nye energirigtige løsninger. Ved kontinuerlig 

geninvestering, og dermed en akkumulering af den samlede værdi af OPI-samarbejdet, vil dette ikke 

alene øge den gevinst parterne opnår, men ligeledes forøge den samfundsmæssige værdi, som følge af 

at der gennem flere OPI-samarbejder udvikles yderligere grønne teknologiske løsninger inden for 

flere sektorer i samfundet. Dette bidrager i sidste ende til en forøgelse af CO2-reduktionen, og udgør 

derfor et væsentligt bidrag til opnåelse af de juridiske bindende klimamål. 

 

Slutteligt vurderes derfor, at der ved indførelsen af 3. bud på en geninvesteringsklausul i OPI-

kontrakten sikres den største værdi for alle parter. Dette bud anses derfor at udgøre den mest optimale 

kontraktmekanisme. 

9.4 Delkonklusion 
Det konkluderes at de optimale kontraktmekanismer i en OPI-kontrakt sikres gennem indførelse af en 

kommunikationspligt og en geninvesterigsklausul. I den forbindelse konkluderes at de væsentligste 

mekanismer, som kommunikationspligten skal indeholde for at denne klausul fungerer som et aktivt 

styringsredskab til at sikre vidensdeling mellem parterne, opnåelse af relationsrente og fremdrift i 

innovationsprocessen er 1) en pligt til afholdelse af løbende workshops, 2) udpegelse af projektleder, 

som har til formål at sikre struktureret kommunikation og 3) pligtmæssige opbrud i OPI-samarbejdet 

med henblik på at opretholde en kreativ innovationsprocess samt sikre den dynamiske karakter af  den 

fælles vidensbase. Endvidere konkluderes, at indførelsen af en geninvesteringsklausul i OPI-

kontrakten vil bidrage til at akkumulere den opnåede værdi af et OPI-samarbejde, yderligere 

relationsrente og yderligere innovation af grønne teknologier som bidrag til opnåelse af klimamålene. 

Slutteligt konkluderes, at den største effekt ved geninvesteringsklaulen indfries, når den fulde opnåede 

gevinst af et OPI-samarbejde geninvesteres i et nyt. Hertil konkluderes, at  parterne opnår en 

værdiakkumulering, i form af øget profit og velfærd, mens samfundet opnår yderligere CO2-

reduktion. 
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Kapitel 10 - Konklusion 
Omdrejningspunktet for nærværende afhandling har været undersøgelsen af, hvorledes anvendelsen af 

strategisk kontrahering kan sikre optimale kontraktmekanismer for et OPI-samarbejde med henblik på 

at skabe relationsrente parterne imellem og optimal vidensdeling som drivkraft til at fremme 

innovationsprocessen. 

 
Den danske regering har fastsat yderst ambitiøse klimamålsætninger som følge af vedtagelsen af 

Klimaloven. Regeringen er ikke i stand til at indfri disse målsætninger alene, idet udvikling af nye 

teknologiske løsninger kræves. Det konkluderes, at innovationssamarbejder mellem det offentlig og 

private rummer et stort uforløst potentiale, og anses som et essentielt bidrag til opnåelse af 

klimamålene grundet parternes komplementære ressourcer og hver deres specialiserede viden. 

Imidlertid konkluderes at OPI-samarbejdets heterogene karakter er forbundet med væsentlige 

barrierer, hvortil særligt manglende vidensdeling spiller en afgørende rolle for samarbejdets success. 

Det konkluderes derfor, at vidensdeling er altafgørende for parternes mulighed for opnåelse af 

relationsrente og sikring af fremdrift i innovationsprocessen, hvorfor en OPI-kontrakt bør baseres på 

proaktive mekanismer, som netop sikrer dette. 

 
Idet der ikke eksisterer lex specialis på området for OPI-samarbejder, konkluderes at kontrakten 

mellem parterne udgør det juridiske fundament. Hertil konkluderes, at det optimale 

kontraktparadgime for OPI-samarbejdet baseres på strategisk kontrahering, grundet det indlejrede 

fokus på gensidighed, tillid, ressourcekomplementaritet og vidensdeling. Endvidere konkluderes, at en 

relativ inkomplet OPI-kontrakt vil have en positiv indvirkning på innovationsgraden grundet den 

dertilhørende juridiske fleksibilitet og frihed. 

 
Herudover konkluderes, at muligheden for at generere relationsrente i et OPI-samarbejde er betinget 

af, at elementerne i) relationsspecifikke investeringer, primært humanspecifikke investeringer, ii) 

vidensdeling, iii) anvendelse af komplementære ressourcer samt iv) anvendelse af en effektiv 

styreform er til stede i samarbejdet. Vidensdeling konkluderes at være det altafgørende element for at 

opnå relationsrente i et OPI-samarbejde, og udgør hvad der for nærværende afhandling forstås som 

den almindelige del af strategisk kontrahering. 

 
OPI-samarbejdet giver ligeledes anledning til en række kontraktøkonomiske implikationer, herunder 

en modificeret P/A-problematik relateret til asymmetrisk information mellem parterne og 

transaktionsomkostningsøkonomiske overvejelser. I den forbindelse konkluderes, at den 

asymmetriske informationsproblematik ex ante kontraktindgåelsen kan løses gennem en kombineret 

anvendelse af screening og signalering, hvortil den rette matchmaking mellem det offentlige og 

private sikres. Derudover konkluderes, at indførelse af behaviour-based mekanismer i OPI-kontrakten 
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vil bidrage til at minimere den asymmetriske information mellem parterne ex post kontraktindgåelsen, 

og hermed sikre vidensdeling i højere grad. Yderligere konkluderes, at det efficiente kontraktmæssige 

arrangement ud fra Williamsons transaktionsomkostningsteori er en relationel kontrakt henhørende til 

det bilaterale reguleringssystem, som vil minimere omkostninger mest muligt. Det konkluderes 

endvidere, at en optimal allokering af omkostningsposter vil sikre værdiskabelse i OPI-samarbejdet, 

hvortil særligt kontakt-, kontraktjusterings- og kommunikationsomkostninger er af betydning. Hertil 

konkluderes, at et OPI-samarbejde kan adresseres ud fra en spilteoretisk analyse ved gentagne spil, 

hvortil løsningsmodellen reciprocitet og dets belønningsregime i særlig grad vil bidrage til, at parterne 

kontinuerligt deler viden, og opnår akkumuleret payoff i samarbejdets løbetid. 

 
For at sikre optimale vilkår for innovationsprocessen konkluderes, at open-innovation og hertil særligt 

coupled-innovation vil skabe de mest optimale rammer. Dette er primært begrundet i det faktum, at 

open-innovation fokuserer på integrationen mellem interne og eksterne videnskilder, hvilket netop 

konkluderes at harmonere med strategisk kontrahering, idet vidensdeling og komplementære 

ressourcer er essentielle. Hertil er en optimal udnyttelse af eksterne videnskilder afhængig af parternes 

absorptionskapacitet, som forøges under open-innovation, og dermed øger muligheden for at opnå 

relationsrente og forbedrer den innovative process. Fremdriften i innovationsprocessen er betinget af, 

at parterne i et OPI-samarbejde faciliterer optimale vidensdelingsrutiner. Vidensdeling anses derfor 

ikke alene som kilde til opnåelse af relationsrente, men ligeledes som drivkraft for 

innovationsprocessen, hvilket for nærværende afhandling karakteriseres som den specielle del af 

strategisk kontrahering. Vidensdeling i et OPI-samarbejde sker ved overførsel af information og 

knowhow samt opbyggelsen af en fælles forståelse for hinandens arbejdsgange. Hertil konkluderes, at 

en vekslen mellem interaktionsformerne cooperation og collaboration udgør den optimale balance, og 

bidrager til fremdrift i innovationsprocessen gennem kreativitetsskabelse og forøgelse af parternes 

fælles vidensbase. 

 
Slutteligt konkluderes, at de optimale kontraktmekanismer inden for strategisk kontrahering sikres 

ved indførelsen af en kommunikationspligt og en geninvesteringsklausul i OPI-kontrakten. 

Kommunikationspligten skal indeholde tre mekanismer, herunder pligt til afholdelse af workshops, 

udpegelse af en projektleder og pligtmæssige opbrud i samarbejdsprocessen for at kunne anvendes 

som aktivt styringsredskab i innovationsprocessen. Dertil konkluderes, at geninvesteringsklausulen vil 

sikre, at parterne opnår øget værdi og samfundet opnår yderligere CO2-reduktion som resultat af 

yderligere innoverede løsninger. Således vil geninvesteringsklausulen i OPI-kontrakten bidrage til at 

parterne har mulighed for kontinuerligt at opnå relationsrente og på samme tid udvikle flere 

innovative grønne løsninger, hvilket slutteligt konkluderes at bidrage positivt til Klimalovens juridisk 

bindende mål. 
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Bilag 

Bilag 1 - Interview med Lena Brogaard 
Interview med Lena Brogaard, Lektor, Roskilde School of Governance & Center for Forskning i 

Offentlig-Privat Samspil. Interview foretaget over Microsoft Teams d. 17. februar og efterfølgende 

transskriberet.  

 
1. Hvornår begyndte OPI-samarbejder at bryde frem som samarbejdsform i Danmark og 

på hvilket grundlag? 
I Danmark skelner vi ret skarpt mellem OPP og OPI på den måde, at OPP er noget vi 

forbinder typisk med store infrastrukturprojekter, hvor der er tale om 25-35 års 

kontrakter, hvorfor vi er ovre i en anden størrelsesorden, når vi taler om traditionelle 

OPP. Derfor kan OPP ikke rigtig adressere de behov, som opstår for at udvikle nogle 

helt nye løsninger. Grunden til, at behovet for OPI er kommet er simpelthen fordi det 

offentlige står med nogle problemer, hvor der simpelt sagt ikke er nogle produkter 

eller teknologier, som kan løse problemet på markedet og det er her at de innovative 

samarbejder kommer frem. Særligt fordi det offentlige sjældent har de tekniske 

kompetencer og viden til at finde ud af, hvad de skal gøre for at adressere dette 

behov. Virksomhederne har viden og teknologiske kompetencer, til gengæld har de 

brug for det offentlige i forhold til at få deres input, et teststed og andre elementer, 

som gør at de i fællesskab kan udvikle en løsning, som er direkte implementerbar i 

den offentlige sektor. Egentlig kan man sige at det offentlige og private i teorien kan 

gøre alt dette særskilt. Private virksomheder innoverer hele tiden for at kunne 

overleve på markeder, hvorimod for det offentlige er innovation en nyere størrelse, 

som man stadig arbejder på. Virksomhederne kan sagtens innovere selv, men ved 

ikke altid hvad lige præcis det offentlige har behov for, og den offentlige sektor  

særligt i Danmark, har en masse udfordringer og står overfor en masse problemer, 

som virksomhederne ikke har haft et marked for før. Det offentlige har nogle særlige 

services og står med nogle helt uopdyrkede markeder nogle gange, hvor der ikke er 

produkter, som svarer til behovene. 

 
Hvornår OPI-samarbejder kom til Danmark er lidt sværere at svare på, men Erhvervs- 

og Byggestyrelsen var de første til at sætte termer på, og sige at OPI er en “ting”. 

OPI’et er en samarbejdsmodel, som blev brugt, men for første gang blev OPI-

begrebet konceptualiseret, karakteriseret og defineret med Erhvervs- og 

Byggestyrelsens rapport. Man kan argumentere for at dette nok er et udtryk for, at der 
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i forvejen har været en strømlining, og at OPI’er allerede er en samarbejdsform, som 

har været i brug, hvorefter man for første gang har forsøgt at karakterisere det. Det 

kan ikke siges med sikkerhed, hvornår OPI er brudt igennem. Nogle vil sige at der 

altid har været en form for uformel dialog mellem det offentlige og private i 

Danmark.  

 

2. Eksisterer der nogle juridiske rammer, som regulerer OPI-samarbejder? 

Det gør der, men på forskellige måder. Det er rigtigt, at vi ikke har én “OPI-model”, 

som altid anvendes, men der er sket en del udvikling på området. For det første vil 

udbudsreglerne altid gøre sig gældende Den udvikling der er sket, er at da man 

startede OPI havde man ikke ret meget fokus på det juridiske. Det skabte den barriere, 

at når man havde samarbejdet mellem offentlige og private og udviklet en løsning, så 

endte det med, at løsningen skulle i udbud, for at den offentlige part overhovedet 

kunne købe den til det formål, der var meningen. Men her blev virksomheden 

erklæret inhabil, fordi denne havde været for meget involveret i processen og andre 

virksomheder, havde ikke haft samme vilkår for at få indsigt og information. Sådan 

plejede det at være og kan stadig være et problem nogle steder. 

 

Det er klart at det har skræmt private virksomheder fra at gå ind i samarbejderne, 

fordi de muligvis ville stå med et produkt, som de ikke engang kunne få lov til at 

sælge i sidste ende. Det blev der meget mere opmærksomhed på gennem et projekt 

kaldet “OPI lab”, som lavede tre forskellige bud på standardkontrakter, som man 

kunne bruge for at undgå disse problematikker. Jeg har dog ikke noget overblik over 

hvor meget dette blev brugt, men jeg tror ikke det blev brugt særligt meget.  

 

Noget andet der skete, var at EU i stigende grad fik øjnene op for behovet for 

innovationspartnerskaber og lancerede i 2007 en model kaldet “Prækommercielle 

Indkøb”, som er en form for OPI. Hele formålet er en form for R&D, hvor man skal 

ud og skabe noget nyt og innovativt, hvilket går indtil en prækommercielt fase, dvs. 

hele samarbejdet. 

 

Der blev efterspørgsel på, at den færdige løsning blev taget med i dette, for at skabe 

mere incitament for de private virksomheder. I den nyeste udbudslov fik man lanceret 

“innovationspartnerskaber”, hvor man har mulighed for at inkludere et køb, hvilket 

vil sige, at man inden samarbejdets start, skal forsøge at vurdere værdien af 
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løsningen. Dette skaber også nogle problemer i sig selv, for hvordan i alverden 

vurderer man hvad sådan en løsning er værd i sidste ende? 

 

På den måde er der faktisk sket en hel del, men langt størstedelen af OPI’er som 

etableres i Danmark foregår stadig mere mere uformelt grundalg, og initieres også 

meget mere uformelt gennem netværk mellem offentlige og private, og dermed 

udenom udbudsreglerne. Og den måde kører det stadig på. 

 

Selv i disse samarbejder er der et stigende fokus på at tænke udbudsreglerne ind fra 

starten. Der er sket nogle ting på området og et forsøg på fra EU’s side at skabe nogle 

rammer for OPI-samarbejdet. Det er dog primært i lyset af udbudsretten, at OPI-

samarbejder er reguleret.  

 

3. OPI-samarbejder har i overvejende grad været anvendt på velfærdsområdet. Ser du 

nogle begrænsninger/fordele i forhold til, at OPI-samarbejder kan blive anvendt til at 

løse klimaproblemer? 

OPI-samarbejder er primært brugt som samarbejdsform på velfærdsområdet, men har 

også i stigende grad været brugt på miljø og teknikområdet. Der er eksempler på, at 

OPI-samarbejder er brugt på forskellige spildevandsprojekter.  

 

I 2015 identificerede Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde omkring 60-70 OPI-

samarbejder på miljøområdet, som jo netop må siges at vise, at der er aktivitet på 

dette område. Det er dog først indenfor de seneste 10 år, man er begyndt at stille 

skarpt på OPI som samarbejdsform på miljøområdet, da de offentlige ikke selv har 

kompetencerne til at løse diverse klimaudfordringer.  

 

Jeg vil umiddelbart ikke mene, at der er nogle problemer i, at anvende OPI som 

samarbejdsform på klimaudfordringer. Der skal dog stadig være tale om 

kommercialiserbare løsninger for virksomhederne. Dette vil altid være tilfældet, 

uanset hvilket området OPI-samarbejder anvendes på. 

 

4. Hvad er de private parters primære incitament til at indgå i samarbejdet, og hvilke 

private virksomheder er der typisk tale om? 

Virksomhedernes incitament til at indgå i samarbejdet er primært begrundet i deres 

mulighed for at få adgang til kommercialiserbare løsninger, som de kan tjene profit 

på. De offentlige kan også stille testfaciliteter til rådighed, hvor de private 
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virksomheder får en ”VIP status” ved at indgå disse samarbejder, idet 

virksomhederne kan anvende disse faciliteter. En af de helt store frustrationer for de 

private virksomheder er dog den offentlige sektors langsommelighed. 

 
Der er meget stor variation i, hvilke typer af private virksomheder, som indgår i 

innovationssamarbejdet. Det kan være alt fra meget store virksomheder, som Risø 

eller Rambøll, som i forvejen er frontrunners på innovation. Der vil altid være en stor 

kunde i sidste ende i form af det offentlige for den private virksomhed. Det offentlige 

udgør derfor en enorm købekraft, eksempelvis hvis der er tale om en løsning, som kan 

implementeres i hele Danmark. 

 
5. Hvor lang tid strækker et OPI-samarbejde sig typisk over? 

Det er vanskeligt at komme med et konkret svar på, da OPI-samarbejdets længde 

afhænger af innovationsgraden i samarbejdet. Jo mere innovativt et projekt der er tale 

om, jo længere tid vil det oftest tage. Derudover ved parterne ikke konkret, hvad der 

skal opfindes inden samarbejdets begyndelse, men de har blot en idé om det. Dog 

spænder OPI-samarbejder typisk over 4-5 år, og er dermed ikke lige så langvarige 

som OPP-projekter, der kan vare op mod 25-35 år. Er der derimod blot tale om et 

OPI-samarbejde, som vedrører nogle finjusteringer, kan der være tale om kortere 

løbetid, eksempelvis helt ned til nogle få måneder.  

 
6. Hvordan forholder det sig med OPI-samarbejder, som ikke lykkedes? Og hvordan 

håndteres dette? 

Det er stor risiko forbundet med innovationssamarbejder, og enorme mængder af 

OPI-samarbejder fejler. Det er kun de succesfulde OPI-samarbejder, man hører om. 

Eksempelvis kan samarbejdet fejle, hvis den innovative løsning ikke kan anvendes. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har også i deres rapport belyst de barrierer, som OPI står 

over for. Herudover er der enrom stor usikkerhed forbundet med OPI-samarbejder, og 

det er næsten umuligt at værdiansættelse den udviklede løsning. Problemet er her, 

hvordan det kan gøres så retvisende som muligt? Derfor vil enten det offentlige eller 

private ende med at tabe i sidste ende. Eftersom der eksisterer en stor risiko for, at 

OPI’et vi fejle, har parterne på forhånd accepteret en høj risiko ved indtrædelse i 

samarbejdet, og vil som per se være risiko neutrale. Herudover ligger der en 

problematik i, at alt ikke kan specificeres i en kontrakt.  Uanset hvor fyldestgørende 

en kontrakt er og hvor godt samarbejde der er, ligger den væsentligste problematik 

også i at de rigtige kompetencer bringes i spil. Ofte er det nødvendigt, at hente 

ekspertise ind i form af ekstern rådgivning 


