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Abstract 

The purpose of this master thesis is to examine how the parties should act after the contract has 

terminated in relation to ex post utilize the acquired “forgrundsviden” in a new research area 

based on the theoretical framework in strategic contracting. The party’s acting is sought through 

the use of the proactive contract paradigm, which will determine how the parties should act after 

the contract has terminated. Strategic contracting is based on the idea, that the parties can only 

obtain relational rent and gain competitive advantages through collaboration and not achieved 

separately. Obtaining relational rent ensures, that the parties can use their collaborated research 

on alternative research areas after the contract has terminated.  

 

The thesis presents a modified version of the Schlüter contract between two private companies 

in the Danish pharmaceutical industry. None of the contractual clauses in the Schlüter contract 

has legal effect or governing the parties act after the contract has terminated. The gap-filling 

rules nor the conventional contract paradigm regulates the parties’ actions after the contract is 

terminated, or what the parties should do ex post with the acquired “forgrundsviden”. According 

to the Schlüter contract, the parties must be able to document their contribution when the 

party’s ex post must divide their “forgrundsviden” after paragraph 5.1 or 5.2. When a party is 

granted full ownership in an accordance to paragraph 5.1 the property rights-theorem and game 

theory illustrates, that is will lead to an efficient utilize of the “forgrundsviden” in a world without 

transaction costs. It was found that “forgrundsviden” will be used inefficiently when the parties 

are conquered by asymmetric information. 

 

Based on the legal framework of proactive contract paradigm and strategic contracting, the thesis 

introduces a ‘continues clauses’ and a ‘renegotiation clause’ to ensure the contract seizes 

elements that occurs after the original contract is terminated. Finally, a solution is presented in 

the form of shoot-out clauses when a party wants to obtain the others part of the 

“forgrundsviden”, and to see if the clauses positively can affect the parties acting ex post. 
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Begrebsliste 

Ex ante er før kontraktens indgåelse. 

Ex post er tidsrummet efter kontraktens indgåelse og inden kontraktens ophør. 

Forskningskontrakten skal ses som en modelaftale, der betegnes som en samfinansieret 

forskningsaftale. Schlüter kontrakten anvendes i denne sammenhæng som en standard-

forskningskontrakt. 

Baggrundsviden er den særlige, ikke offentliggjorte viden, som hver af parterne har stillet til 

rådighed for forskningsprojektet. 

Forgrundsviden er defineret som al den viden, der opstår under samarbejdet i forsknings-

projektet. 

Samfinansieret forskning er kendetegnet ved, at hver part finansierer en del af projektet og 

bidrager med de nødvendige ressourcer for at opnå kontraktens formål. 

Udnyttelsesområde er parternes forretningsmæssige udnyttelse af forskningsprojektets 

generede forgrundsviden. 
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Kapitel 1 – Rammerne for afhandlingen 

1.1 Indledning 

Regeringen har fremsagt et ønske om fremtidigt at sikre den danske økonomi. Det fremgår af det 

politiske udspil ”Danmark kan mere I”, at dette bl.a. skal ske ved at sikre innovation i 

virksomheder.1 Forskning må antages at spille en vital rolle i at kunne bidrage til innovation. Dette 

er særdeles relevant i videnstunge brancher, hvilket også understreges i udspillets store fokus på 

sammenkobling af uddannelse og arbejdsmarkedet.2 Det er derfor relevant at undersøge, 

hvordan forskning understøttes bedst muligt i kontraktuelle forhold, samt hvordan forskningen 

sikres efter ophøret af det kontraktuelle forhold. Forskning er ikke entydigt defineret i udspillet, 

men er i OECD’s Frascati Manual, defineret som:  

 

”… kreativt og systematisk arbejde udført for at øge vidensniveauet – inklusiv viden om 

mennesker, kultur og samfund – og udlede nye måder at anvende allerede kendt viden på.”3 

 

Viden om mennesker, kultur og samfund skal behandles i overensstemmelse med 

Persondataforordningen art. 89, stk. 1, når virksomhederne skal behandle personhenførbare 

oplysninger til videnskabelige og statistiske formål.4 I henhold til national særlig lovgivning har 

virksomhederne lovligt behandlingsgrundlag til at behandle personoplysninger i Person-

dataforordningen art. 9 og art. 10, hvis det udføres med henblik på videnskabelige undersøgelser 

af væsentlig betydning for samfundet.5 

 

 

 
1 Udgivet af beskæftigelsesministeriet, Danmark kan mere I (2021). 
2  Ibid., side 30. 
3 OECD, Franscati Manual (2015), side 44, egen oversættelse. 
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. ordlyden i art. 89, stk. 1. og 
præambel 156. 
5 Databeskyttelsesloven (Lov 2018-05-23 nr. 502) om supplerende bestemmelser til forordningen om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, 
jf. § 10.  
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Ud fra ovenstående definition, kan forskning inddeles i 3 forskellige kategorier:6 

- Grundlæggende forskning: Opnåelse af ny viden på baggrund af observerbare fakta, 

- Anvendt forskning: Ny viden rettet mod opnåelse af et specifikt mål 

- Eksperimentalforskning: Arbejde med tilgængelig viden, med et bestemt formål 

 

Den brede definition af forskning betyder, at det kan ske inden for en lang række forskellige 

sektorer. Det er ligeledes usikkert, om udfordringerne inden for de forskellige sektorer er ens. 

Der vil således i afhandlingen tages udgangspunkt i en enkelt sektor. Når man undersøger den 

danske markedsøkonomi, kan man se, at en af de mest vækstende sektorer i Danmark er 

medicinalindustrien. Udover at medicinalindustrien er en af de sektorer med den højeste 

vækstrate, har sektoren allerede en af de største samlede omsætninger:  

 

Samlet omsætning i industrien 2019-2021 

Brancher 2019 2020 2021 

Ændring 
i 

procent 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri    175.934.932,00 kr.     178.232.504,00 kr.     182.244.566,00 kr.  3,59% 
Tekstil- og læderindustri          9.774.360,00 kr.           9.122.316,00 kr.           9.956.865,00 kr.  1,87% 
Træ- og papirindustri, trykkerier       25.299.055,00 kr.        25.240.821,00 kr.        27.696.114,00 kr.  9,47% 
Kemisk industri og olieraffinaderier 
mv.       82.384.403,00 kr.        72.150.422,00 kr.        85.660.515,00 kr.  3,98% 
Medicinalindustri    125.094.362,00 kr.     136.024.174,00 kr.     150.435.970,00 kr.  20,26% 
Plast-, glas- og betonindustri       44.097.591,00 kr.        44.953.140,00 kr.        48.209.194,00 kr.  9,32% 
Metalindustri       55.709.528,00 kr.        52.949.184,00 kr.        58.293.921,00 kr.  4,64% 
Elektronikindustri       33.303.294,00 kr.        31.979.544,00 kr.        34.854.433,00 kr.  4,66% 
Fremstilling af elektrisk udstyr       19.637.510,00 kr.        19.050.633,00 kr.        21.136.847,00 kr.  7,64% 
Maskinindustri    195.963.857,00 kr.     184.466.862,00 kr.     195.100.909,00 kr.  -0,44% 
Transportmiddelindustri       12.340.235,00 kr.        10.988.453,00 kr.        12.820.214,00 kr.  3,89% 

Tabel 1.1: Baseret på tal fra Danmarks Statistik. Egen tilvirkning. 

 

Det er samtidig medicinalindustrien, der er en af de sektorer i Danmark, som investerer mest i 

forskning af nye produkter.7 En stor investering i forskning og udvikling er en nødvendighed for 

 
6 OECD, Franscati Manual (2015) side 50-51, egen oversættelse. 
7 Lønstrup, Andreas, Cheføkonom: For få virksomheder investerer i forskning og udvikling (10-02-2020, 
Policywatch) sidst tilgået 13-04-2022. 
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at bidrage til udviklingen af den danske økonomi. Kontraktuelle forhold i medicinalindustrien 

fokuserer ofte på udviklingen af enkelte produkter, hvorfor det kontraktuelle forhold mellem 

kontrahenterne ikke tager hensyn til efterfølgende anvendelse af den dannede viden.8 

 

Når der indgås kontraktuelle forhold inden for fagligt komplekse områder, kan kontraktuelle joint 

ventures være fordelagtigt for virksomhederne. De kendetegn, der er ved et alment joint 

venture, er ligeledes de samme som ved et kontraktuelt joint venture, bortset fra at der ikke 

oprettes en selvstændig juridisk enhed. Fordelene ved at indgå et kontraktuelt joint venture er, 

at parterne deler omkostningerne og risikoen ved at udvikle nye produkter og foretage 

forskning.9   

 

Udviklingen af produkter inden for medicinalindustrien baserer sig på den baggrundsviden de 

kontraherende parter indskyder i samarbejdet, med det formål at skabe ny forgrundsviden i 

forskningsprojektet. En stor del af den skabte forgrundsviden opdages efterfølgende at kunne 

anvendes på et nyt område.10 Spørgsmålet er her, hvordan den skabte forgrundsviden, som 

dannes i kontraktens løbetid, kan anvendes efter kontraktens ophør på et alternativt område? 

 

Dette fører til afhandlingens nedenstående formål og synsvinkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 McKinsey & Company, Partners in profit: Creating successful business alliances (01-2020). 
9 Comino, Stefano, Nicolò, Antonio & Tedeschi, Piero, Termination clauses in partnerships (2010), side 718. 
10 Danmarks Statistisk, Nyt Fra Danmarks statistik – Forskning og udvikling i erhvervslivet (tema) IP-rettigheder 
(2016), side 1. 
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Synsvinkel og formål 

 

Figur 1.1: Synsvinkel. Egen tilvirkning. 

I strategisk kontrahering skal kontrakten anses som en styringsmekanisme, der regulerer 

kontraktparternes forhold.11 Kontraktparterne skal ses som juridiske personer bestående af 

inhomogene karakteristika i overensstemmelse med det, som Barney definerer som et 

”Ressource based view”. Det indebærer, at virksomheden skal være i stand til at akkumulere de 

sjældne og værdifulde ressourcer, som er svære at imitere over for konkurrerende virksomheder. 

Akkumuleringen er det, som vil medføre, at virksomheden vil opnå konkurrencemæssige 

fordele.12  

 

Strategisk kontrahering har til formål, at virksomhederne kan opnå konkurrencemæssige fordele 

ved at indgå i samarbejder med andre virksomheder.13 Det er således kontrakten, der skal 

facilitere kontraktparternes samarbejde og dermed sikre konkurrencemæssige fordele, som 

manifesterer sig i det, der i afhandlingen defineres som relationsrente. 

 
11 Petersen, B & Østergaard, K, Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 267. 
12 Barney, Jay, Firm Resources and Sustained Competitive Advantages (1991), side 101.  
13 Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 675-676. 
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Formålet med afhandlingen er at analysere, hvordan kontraktparterne skal agere i forhold til den 

skabte forgrundsviden efter forskningskontraktens ophør, i forhold til efterfølgende at udnytte 

den dannede forgrundsviden på nyt område. Dette analyseres ud fra et strategisk kontraherings-

øjemed, hvor kontraktparterne skal forholde sig til anvendelsen af den opnåede forgrundsviden, 

og sikre, at den ikke går tabt ex post.  

 

Afhandlingen tager således en relationel synsvinkel på forholdet mellem kontraktparterne og 

selve kontrakten. Analyseniveauet vil være på et kontraktniveau. Dette vurderes til at være det 

mest optimale for at kunne analysere mulighederne og begrænsningerne, når parterne skal 

forholde sig til anvendelsen af den skabte forgrundsviden ex post. Formålet er dermed at 

analysere, om kontraktrelationen vil være med til at optimere parternes ageren ex post.  

 

Ud fra ovenstående udledes følgende problemstilling:  

1.2.2 Problemformulering 

Hvordan skal parterne agere, efter forskningskontrakten er ophørt, i forhold til ex post at 

udnytte den erhvervede forgrundsviden på et nyt anvendelsesområde med afsæt i 

teorirammen i strategisk kontrahering? 

1.3 Afgrænsning 

Kontraktfriheden er blevet en almen anerkendt retlig grundsætning, hvor parterne er forpligtet 

til at overholde den indgåede aftale og skaffe sig klarhed over den nationale lovgivning og dens 

retssystem for at kunne stille kontraktmæssige krav.14 Selvom det er uomtvisteligt, at mange 

kontraktforhold i dag er af international karakter, vil afhandlingen udelukkende undersøge 

strategisk kontrahering ud fra et dansk kontraktretligt perspektiv. På baggrund af det 

kontraktretlige perspektiv vil der ikke blive inddraget offentligretlige regler i form af udbuds-

retten, statsfinansieret forskning eller international køberet. 

 

 
14 Godsk Pedersen, H. V. & Ørgaard, A., Almindelig kontraktret (2020), side 17. 
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Databeskyttelsesforordningen nævnes i indledningen, idet forskning til en vis grad kan behandle 

personhenførbare oplysninger. I nærværende afhandling antages det, at virksomhederne ved 

dannelse af ny forgrundsviden, såfremt det indeholder personhenførbare oplysninger, vil 

behandle personoplysningerne i overensstemmelse med reglerne og principperne i Persondata-

forordningen og Databeskyttelsesloven, hvorfor disse regelsæt ikke inddrages.15&16 Afhandlingen 

undersøger alene parternes ageren i forhold til at anvende den erhvervede forgrundsviden. Der 

vil således ikke inddrages yderligere omkring udformningen af forgrundsviden. 

 

Afhandlingen fokuserer på det erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske aspekt, hvorfor det 

afgrænses til at være en samfundsvidenskabelig afhandling. Dermed vil sundhedsvidenskabelige 

detaljer eller anvendelsen af en selvstændig ph.d.-studerende, som er omfattet af ph.d.-

bekendtgørelsen17, ikke inddrages. 

 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan parterne skal agere efter kontrakten er 

ophørt, i forhold til at anvende den erhvervede forgrundsviden på et nyt udnyttelsesområde, end 

det som i kontrakten er aftalt. Derfor vil afhandlingen ikke yderligere undersøge, hvordan den 

dannede forgrundsviden allokeres, eller hvordan den udnyttes kommercielt på det aftalte 

udnyttelsesområde.  

1.4 Metode  

Afhandlingens metodiske udgangspunkt har det formål at identificere og belyse de relevante 

metoder, som skal anvendes gennem afhandlingen for at kunne besvare problemstillingen, samt 

klarlægge anvendelsen af nedenstående metoder. For at give et mere praktisk indtryk af 

afhandlingen, vil de anvendte metoder løbende suppleres af et interview foretaget med Ulrik 

Ralfkiær MSc, PhD, Research Administrator fra COPSAC.18 

 
15 Dette indebærer principperne for behandling af personoplysninger i art. 5 og lovligt behandlingsgrundlag i art. 6. 
16 Nærmere specifikt art. 5, stk. 1, litra c og art. 89, stk. 1. om at sikre overholdelse af princippet om 
dataminimering. 
17 Lovbekendtgørelse 2013-08-27 nr. 1039 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner, § 1. 
18 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
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1.4.1 Den erhvervsjuridiske metode 

Den erhvervsjuridiske metode er afhandlingens primære metode, hvor der arbejdes 

interdisciplinært i krydsfeltet mellem jura og økonomi. Den juridiske metode og den økonomiske 

metode har fundamentalt forskellige måder at bestemme analyseniveauer og analyseenheder 

på, idet den juridiske metode er aktørforudsætningsuafhængig i modsætning til den økonomiske 

tilgang.19 Ved anvendelse af den erhvervsjuridiske metode benyttes den juridiske- og den 

økonomiske metode som et samspil, til at udlede gældende ret med inddragelse af økonomiske 

teorier og modeller.20 Afhandlingen vil anvende den erhvervsjuridiske metode til at klarlægge de 

lege ferenda i kontrakten.21 De lege ferenda tager sin form i afhandlingen som økonomisk 

kvalificerede kontraktuelle klausuler. Den erhvervsjuridiske metode lægger til grund, at 

virksomhedsperspektivet er den centrale problemejer med fokus på virksomhedens strategiske 

karakter og fremtidsorienterede beslutninger.22 I denne afhandling bliver det almindelige 

erhvervsjuridiske perspektiv modificeret, da afhandlingen anvender et kontraktmæssigt 

perspektiv, hvor det er kontrakten som er analyseenheden, ud fra et virksomhedssynspunkt.23 

For at besvare afhandlingens problemformulering tager analysen udgangspunkt i en modificeret 

Schlüter kontrakt. Afhandlingen anser dermed kontraktrelationen som værende mellem to 

private virksomheder i medicinalindustrien. Ydermere vil kontrakten blive anset som ophørt, 

grundet korrekt opfyldelse.  

 

Teorirammen i strategisk kontrahering har grundsten i den proaktive jura, som anvendes til at 

regulere parternes adfærd efter kontrakten er ophørt. Samspillet mellem strategisk kontrahering 

og den erhvervsjuridiske metode er relevant i nærværende afhandling for at belyse effekten af 

parternes kommunikationspligt, exitmuligheder og generelle adfærd, efter kontrakten er ophørt. 

Schlüter kontrakten anvendes til at udlede, hvorvidt elementerne om parternes adfærd kan 

forbedres efter kontrakten er ophørt. Parternes adfærd skal reguleres af et positivt 

 
19 Østergaard, K., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskab (2014), side 7-8. 
20 Ibid., side 8. 
21 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R., Retskilder og retsteorier (2017), side 445. 
22 Østergaard, K., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskab (2014), side 6-7. 
23 Se afsnit 1.3 Formål og synsvinkel. 
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incitamentsskabende regelsæt, der distancerer sig fra de traditionelle reaktive juridiske 

klausuler.24 

 

I den erhvervsjuridiske metode vil der således ske en økonomisk kvalifikation af retsdogmatikken. 

Det er den interdisciplinære tilgang, som kvalificerer kontraktindholdet ved at anvende relevante 

økonomiske teorier til at analysere det juridiske indhold i kontrakten25 - også i de tilfælde, hvor 

det ikke følger af baggrundsretten. Den erhvervsjuridiske metode har særlig relevans i 

privatretten, som sondrer mellem præceptive og deklaratoriske bestemmelser.26 Afhandlingen 

anvender private virksomheder for at illustrere parternes adfærd efter kontraktens ophør, 

hvorfor virksomheden per se skal overholde de offentlige retlige regler.27 For at besvare 

ovenstående problemformulering vil afhandlingen opstille to fiktive kontraktparter, som indgår i 

et kontraktuelt samfinansieret forskningssamarbejde. Dette gøres ved indgåelse af en 

forskningskontrakt, som i afhandlingen antages at være sket ex ante. For at besvare 

problemformuleringen er det dog nødvendigt at vurdere parternes ageren efter kontraktens 

ophør. 

1.4.2 Den juridiske metode 

Med udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode skal kontrakten konciperes, så den 

kvalificeres af den økonomiske metode. Dette udspringer fra strategisk kontrahering, hvor 

parterne har mulighed for at fastholde og udbygge konkurrencemæssige fordele og opnå 

relationsrente igennem kontraktrelationen.28 Strategisk kontrahering agerer som konciperings-

tilgang for kontraktparterne. I den nærværende afhandling anvendes den retsdogmatiske 

metode til at fastlægge, systematisere og fortolke gældende ret om forskningskontrakter inden 

for medicinalindustrien. Alf Ross har systematiseret denne retsfilosofiske metode ved at anvende 

 
24 Tvarnø, C. D, Ølykke, G. S, & Østergaard, K., Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 
og partnerskaber (2013), side 234. 
25 Østergaard, K., Metode på cand.merc.jur. studiet (2003), side 281. 
26 Ibid., side 282. 
27 Ibid., side 281. 
28 Østergaard, K., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskab (2014), side 11. 
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relevante retskilder som en læring om normer29. Den retsdogmatiske metode har til formål at 

analysere og udlede retsfølgen, med retskildelæren som omdrejningspunkt. Alf Ross har en 

opfattelse af retsfølgen, som inddeles i følgende rækkefølge: regulering, retspraksis, sædvaner 

og forholdets natur.30  

 

Afhandlingen undersøger parternes adfærd og muligheder, efter kontrakten er ophørt, og vil 

derfor ikke undersøge nærmere retsregler, som alene påvirker kontraktindgåelsestidspunktet 

eller kontrakten under dens løbetid. Den retsdogmatiske beskrivelse af gældende ret i 

forbindelse med kontraktens ophør anvendes for at undersøge, hvorvidt gældende ret er 

kompatibel med en strategisk tilgang til kontrakten. Der findes ikke en gældende lex specialis for 

forskningskontrakter; derfor vil afhandlingen anvende de almindelige obligationsretlige 

bestemmelser i denne vurdering. Retspraksis bliver anvendt i det nødvendige omfang, hvor det 

er muligt, men der foreligger begrænset relevant retspraksis på området. Disse omstændigheder 

skyldes, at tvisterne i Schlüter kontrakten bliver afgjort ved voldgift, når der skal tages stilling til 

rettighedsallokeringen af de immaterielle rettigheder, som parterne har skabt i kontrakt-

relationen.31 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i Schlüter kontrakten med et privatretligt perspektiv, som 

ligeledes er omfattet af det lovfæstede princip om aftalefrihed og kontraktautonomi mellem 

parterne, som er hjemlet i aftalelovens § 132 og DL 5-1-1 og DL 5-1-2.33 Den grundlæggende 

aftalefrihed er dog begrænset i en række situationer.34 Det vil dog i afhandlingen antages, at 

kontrakten er indgået på et lovligt grundlag. Den samme antagelse gør sig gældende i forhold til 

 
29 Ross, A. 1953, Om ret og retfærdighed, Med introduktion og faglig redaktion af Jakob v. H. Holtermann (2013), 
side 65. 
30 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R., Retskilder og retsteorier (2017), side. 33-34. 
31 Schlüter kontrakten: Aftale om samfinansieret forskning (to parter) § 20.3. 
32 Lov nr. 193 af 2. marts 2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område. 
33 Lov nr. 11000 af 15. april 1683 Kong Christian Den Femtis Danske Lov, 5. bog. 
34 Andersen, L. L. og Madsen, P. B., Aftaler og mellemmænd (2017), side 20-21. 
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kontraktens klausuler, som regulerer kontraktparternes forhold i kontraktens levetid, hvilket 

også medfører, at kontraktens parter bindes af den indgåede kontrakt. 

 

Afhandlingen anskuer Schlüter kontrakten for at være standardkontrakten inden for sam-

finansierede forskningsprojekter. De almindelige obligationsretlige regler vil i afhandlingen 

anvendes som baggrundsretten for kontraktforholdet. I overensstemmelse med teorien om 

ukomplette kontrakter, vil baggrundsretten regulere de forhold og situationer, som der i 

kontrakten ikke er blevet belyst.35 Der vil derfor inddrages og analyseres relevant baggrundsret i 

form af; aftaleloven36, købeloven37, patentloven38, opfinderloven39 og lov om forretnings-

hemmeligheder40. 

 

Afhandlingen undersøger, hvordan parterne skal agere efter kontraktens ophør i forbindelse med 

den opnåede forgrundsviden i kontraktens levetid. Således vil den retsdogmatiske metode 

ligeledes anvendes til kort at belyse de gældende immaterielle regler, som gør sig gældende i 

forhold til den opnåede forgrundsviden. Afhandlingen vil i den forbindelse undersøge, hvilken 

kontraktpart, som har den intellektuelle ejendomsrettighed til den, i kontraktperioden, opnåede 

forgrundsviden, samt undersøge, hvordan parterne skal forholde sig til det efter kontraktens 

ophør. Immaterialretten har ingen præceptive regler om allokering af rettighederne til viden. 

Afhandlingen tager derfor udgangspunkt i Schlüter kontraktens bestemmelser omkring dette.  

 

 

 

 
35 Godsk Pedersen, H. V. & Ørgaard, A., Almindelig kontraktret (2020), side 228. 
36 Lov nr. 193 af 2. marts 2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område. 
37 Lov nr. 1853 af 2021-09-24 om køb. 
38 Lov nr. 90 af 2019-01-29 om patentloven. 
39 Lov nr. 104 af 2021-01-24 om arbejdstagerens opfindelser. 
40 Lov nr. 309 af 2018-04-25 om forretningshemmeligheder. 
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1.4.3 Den økonomiske metode 

Den økonomiske metode er sammen med den juridiske analyse, delelementerne, der 

understøtter anvendelsen af den erhvervsjuridiske metode. Den økonomiske metode skal 

redegøre for, hvordan det juridiske indhold kvalificerer kontrakten. 

 

I økonomisk teori skelnes der mellem neoklassisk og nyinstitutionel teori. Den neoklassiske 

økonomiske teori er kendetegnet som et situations-deterministisk forskningsprogram med 

single-exit modeller. Det betyder, at der forekommer et krav om intern-lukning i den økonomiske 

analyse.41 Konsekvensen af dette er, at virksomhederne anses som værende “black boxes” og 

vurderes ud fra en ekstern markedsmæssig synsvinkel uden et historisk element.42 Virksomheder 

er i denne teori kendetegnet ved at have ubegrænset rationalitet43 og være profit-

maksimerende.44 Aktørantagelserne i neoklassisk teori medfører, at der er tale om perfekte 

markeder, og der er således intet behov for transaktionsomkostninger. Det vurderes, at disse 

forudsætninger ikke vil være retvisende til besvarelse af afhandlingens formål. 

 

I modsætning til den neoklassiske teori er den nyinstitutionelle teori kendetegnet ved, at 

aktørerne er begrænset rationelle og opportunistiske, hvilket medfører nødvendigheden for 

kontrakter til at regulere forhold mellem forskellige aktører. Først anvendes Dyer og Singhs teori 

om relationel værdiskabelse for at klarlægge teorirammen om strategisk kontrahering og give en 

forståelse for formålet med relationelle kontrakter. Her introduceres begrebet relationsrente. 

Relationsrenten er defineret som overnormal profit, som overstiger profitten i den næstbedste 

anvendelse og dermed skaber konkurrencemæssige fordele.45 Relationsrenten er et synonym for 

det økonomiske begreb, kvasi-rente. Opnåelse af relationsrente antages i afhandlingen at være 

 
41 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 51-52. 
42 Østergaard, K., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben (2014), side 9. 
43 Ubegrænset rationalitet skal forstås som at virksomhederne har ubegrænsede beslutningskompetencer, og altid 
vil kunne finde det mest efficiente handlingsalternativ. 
44 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 54. 
45 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 661-662. 
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synonym med dannelsen af forgrundsviden. I indeværende afhandling skal de økonomiske 

metoder kvalificere indholdet af Schlüter kontrakten med to parter. 

 

Der vil tages en spilteoretisk tilgang til at klarlægge parternes ageren efter kontraktens ophør. 

Spilteori er kendetegnet ved, at spillerne har en strategisk rationalitetsmodel, som betyder at de 

har en underbevidst viden om spillets strukturelle opsætning.46 Spilteorien fungerer som en 

formel metode til at analysere interaktion blandt rationelle spillere.47 Der opstilles spillere, deres 

strategier, deres payoffs og deres viden. Der benyttes et simultant og et sekventielt spil til at 

modellere de forskellige scenarier som udspringer af kontrakten. De opstillede spil løses ved 

hjælp af de almindelige løsningsmetoder. Det opstillede simultant spil løses ved at finde Nash-

ligevægten, som er defineret som en konstellation af strategier, hvor ingen enkelt spiller har 

incitament til at vælge en anden strategi.48 Ved sekventielle spil anvendes backwards induction, 

som er en almindelig løsningsmetode for et sekventielt spil med flere Nash-ligevægte.49 Analysen 

om spillernes ageren efter kontraktens ophør følger forskningsprogrammet heuristik.50 

 

Property-rights anvendes i projektet for at analysere de forskellige ejendomsrettigheder, som 

fordeles af Schlüter kontrakten. Forskningsprogrammet anvendes til at undersøge markedssvigt 

og vurdere det ud fra allokeringen af ejendomsretter.51 Her anvendes problematikken som 

samejets tragedie til at undersøge, hvad et sameje har af implikationer i forhold til at udnytte 

ejendomsretten. I overensstemmelse med antagelserne om agenter52 i transaktions-

omkostningsteorien, vil afhandlingen have antagelser om, at kontraktparterne har begrænset 

rationalitet og opportunistisk adfærd53. Afhandlingen anvender transaktionsomkostningsteorien 

som et bagvedliggende økonomisk rationale, som påvirker kontraktens klausuler.  

 
46 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 89. 
47 Dutta, P. K., Strategy and games – Theory and practice, (1999), side 64. 
48 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 96. 
49 Ibid., side 98. 
50 Ibid., side 102. 
51 Ibid., side 182. 
52 Afhandlingen vil anvende begrebet kontraktparter som synonym for det økonomiske agent-begreb. 
53 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 213. 
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Transaktionsomkostningsteorien har indflydelse på de andre økonomiske metoder, som 

anvendes.  

 

Prospektteorien blev udviklet af Daniel Kahneman og Amos Tversky i 1979 med artiklen ”Prospect 

Theory: An Analysis of Decision under Risk” ud fra adfærdsøkonomisk perspektiv.54 

Adfærdsøkonomien anvendes i forbindelse med gennemgangen af shoot-out klausulerne, som i 

modsætning til spilteoriens strategisk rationalitetsmodel, ikke altid accepterer at parterne 

handler rationelt. Her anvendes prospektteorien som en forklaringsmodel i de steder, hvor 

spilteoriens tankegods ikke har anvendelighed. Prospektteorien refererer til idéen om certainty 

effekt, hvor parterne kan være risikoaverse, og dermed vælge det sikre valg fremfor det usikre 

valg, selvom den forventede nytte kan være højere.  

 

På baggrund af begrebet forskningskontrakter vil det ud fra antagelsen om parternes 

begrænsede rationalitet undersøges, hvordan kontrakten ex ante skal regulere det forhold, at 

kontraktens formål ikke opfyldes ex post. Det er ligeledes ud fra antagelsen om agenternes 

begrænsede rationalitet, at afhandlingen vil anse kontrakter som ukomplette. Den enkelte 

kontraktpart anses, i overensstemmelse med det ressourcebaserede virksomhedssyn, at være en 

samling af forskellige homogene og heterogene ressourcer.55 

 

  

 
54 Kahneman, D. & Tversky, A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (1979), side 263. 
55 Barney, J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (1991). 
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1.5 Struktur 

Kapitel 1: Det første kapitel i afhandlingen introducerer læseren for afhandlingens problemfelt 

og de relevante delspørgsmål efterfulgt af afhandlingens synsvinkel og formål. Derefter gives 

læseren et indblik i afhandlingens afgrænsning og metodevalg.  

Kapitel 2: Det andet kapitel gennemgår den overordnede ramme for hele afhandlingen, nærmere 

bestemt strategisk kontrahering og det proaktive kontraktparadigme. Formålet med dette kapitel 

er at give læseren en indsigt i, hvordan parterne under teorirammen i strategisk kontrahering kan 

opnå relationsrente.  

Kapitel 3: Det tredje kapitel introducerer Schlüter kontrakten og dens formål og gennemgår de 

relevante bestemmelser, som påvirker parternes ageren efter kontraktens ophør. Efterfølgende 

analyseres baggrundsretten for at undersøge, om den pålægger parterne nogen begrænsninger  

Kapitel 4: I det fjerde kapitel foretages en økonomisk analyse af, hvordan det nuværende 

kontraktgrundlag regulerer parternes ageren, og viser forskellige problematikker ved parternes 

opportunistiske adfærd. 

Kapitel 5: Det femte kapitel opstiller en række forslag til kontraktklausuler, som kan inkorporeres 

i kontraktgrundlaget, som har til formål at lægge begrænsninger for parternes opportunistiske 

adfærd. 

Kapitel 6: I det sjette kapitel analyseres parternes løsningsmuligheder efter kontraktens ophør 

ved at aktivere en shoot-out klausul. Russian roulette-klausulen, Texas shoot-out klausulen 

(closed bid) og Deterrent Approach-klausulen bliver analyseret ud fra, et økonomisk og et juridisk 

perspektiv.  

Kapitel 7: Det syvende kapitel indeholder afhandlingens samlede konklusion.  
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Kapitel 2 – Strategisk kontrahering i forbindelse med 
forskningskontrakter 

2.1 Det proaktive kontraktparadigme 

Det proaktive kontraktparadigme udspringer af præventiv ret, som er et fænomen tilbage fra 

1950’erne. Proaktiv ret stammer helt specifikt fra Finland i slutningen af 1990’erne fra Helena 

Happio.56 Fundamentet for proaktiv jura bygger på den stærke overbevisning om, at kontrakten 

skal anvendes som et redskab til at minimere og begrænse omkostningerne forbundet med 

kontraktens indgåelse. Hertil anvendes den proaktive tilgang til at styrke brugen af lovgivning til 

at skabe værdi og opbygge et solidt grundlag for ens forretning.57 Her har den proaktive tilgang 

fokus på at skabe samarbejde og forebygge konflikter. Det er i modsætning til den konventionelle 

tilgang, som har særligt fokus på at egennyttemaksimere og ansvarsfraskrivelse. 

 

Obligationsretten beskrives som læren om skyldforhold.58 Det er en beskrivelse, som per 

definition, når det omhandler økonomisk rationelle juridiske personer, fører til at parterne vil 

forsøge at fraskrive sig skyld fremfor at have en tilgang om merværdiskabelse. Den objektive del 

af den proaktive tilgang anvender lovgivningen, som en løftestang til at skabe værdi for 

kontraktrelationen, individet og samfundet.59 Kontrakten skal konciperes på en bestemt måde, 

så parterne allerede ex ante har incitament til at opbygge tillid og skabe tilstrækkelige 

incitamenter til at opretholde samarbejdet. Det proaktive kontraktparadigme kan inddeles i to 

ex ante fremadrettet handlende dimensioner; en forebyggende dimension og en fremmende 

dimension. Den præventive dimension forsøger at forebygge fremtidige konflikter, og minimere 

de juridiske risici for tvister. Den strategiske dimension anvender juraen til at fremme kontraktens 

 
56 Berger-Walliser, G. & Østergaard, K., The Past and Future of Proactive Law: An Overview of the Delevopment of 
the Proactive Law Movement (2012), side 14. 
57 Happio, H., Introduction to Proactive Law: A Business Lawyer’s View (2006), side 21. 
58Andersen, M. B.  Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser (2015), side 17. 
59 Berger-Walliser, G. & Østergaard, K., The Past and Future of Proactive Law: An Overview of the Delevopment of 
the Proactive Law Movement (2012), side 16. 
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kommercielle formål. Disse to paradigmer afspejler hinanden i sådan en grad, at de ikke kan stå 

alene, da de fokuserer på at forebygge problemstillinger imellem kontrahenterne.  

Hertil vil anvendelsen af proaktive klausuler i den prækontraktuelle fase, være med til at 

kvalificere og kodificere parternes formål og handlingsplan. Med andre ord anvendes de 

proaktive klausuler, til at regulere fremtiden, i stedet for at fokusere på fortiden. Denne 

tankegang gengives i René Franz Henschels definition af en proaktiv klausul som følgende:  

 

”En proaktiv klausul afventer ikke, men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er 

ønskeligt, samtidig med at juridiske risici og tvister søger undgået, for derved at opnå 

forretningsmæssig succes.”60 

 

En kontrakt med proaktive klausuler er med til at minimere misforståelser, foreskrive safeguards 

og grundlaget for langsigtet loyalitet og tillid.61 Ifølge Siedel og Happio vil proaktive klausuler 

være i god kvalitet, når kontrakten fungerer som et synligt manuskript for kontrahenterne. Hertil 

skal en proaktiv kontrakt indeholde følgende funktioner62:  

1. Håndtering af forretning, projekter og forpligtelser; 

2. Skabe, allokere og beskytte værdier;  

3. Kommunikation, koordinering, motivation, og kontrol; 

4. Deling, minimering og håndtering af risici; 

5. Problemforebyggelse, tvistundgåelse og konfliktløsning. 

Kommunikation har en absolut afgørende rolle for at opnå en fælles forståelse, og effektivisere 

parternes adfærd, efter kontrakten er ophørt. Hvis parterne kan etablere en god kommunikation, 

vil det have en forebyggende effekt på konflikter i forhold til rettighedsallokering af den skabte 

forgrundsviden. Ifølge listen fra IAACM’s undersøgelse over ”Most Negotiated Terms 202063” er 

immaterielle rettigheder nr. 11 som en af de mest forhandlede kontraktbestemmelser inden for 

 
60 Østergaard, K., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskab (2014), side 9. 
61 Siedel, G. & Haapio, H., Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Competitive Advantage (2011), side 118. 
62 Ibid., side 118. 
63 IACCM, Most Negotiated Terms 2020. 
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medicinalbranchen. Incitamentet for at indgå i det konkrete samfinansierede forskningsprojekt, 

vil være adgangen til den skabte forgrundsviden efter kontrakten er ophørt. Det må dermed 

formodes, at immaterielle rettigheder er repræsenteret på listen, fordi parterne efterfølgende 

har mulighed for at benytte den skabte forgrundsviden til andre kommercielle formål. 

2.2 Strategisk kontrahering som kontraktparadigme 

Ovenstående kontraktparadigme skal anses for at være den teoretiske ramme for strategisk 

kontrahering, hvor kontrakten skal ses som et styringsværktøj til at skabe rammerne for et 

værdiskabende forskningssamarbejde. Formålet med nærværende kapitel er at introducere og 

fastlægge anvendelsen af strategisk kontrahering ved forskningskontrakter samt undersøge, 

hvorledes strategisk kontrahering er efficient for kontraktparterne. For at forstå hvordan 

strategisk kontrahering har indflydelse på forskningskontrakter, vil afhandlingen forklare det 

teoretiske grundlag for kontraheringsmetoden. For at simplificere nødvendigheden af strategisk 

kontrahering antages det, at formålet ved at anvende strategisk kontrahering er opnåelse af 

relationsrente og dannelsen af forgrundsviden, som parterne kan udnytte ex post.64 

Relationsrente repræsenterer skabelsen af en merværdi i kontraktrelationen. Formålet med 

strategisk kontrahering er således at maksimere værdien i kontrakten, fremfor at parterne 

egennyttemaksimerer. 

 

Strategisk kontrahering er i sin essens en økonomisk kvalifikation af kontraktuelle bestemmelser, 

hvilket tillader kontraktparterne at anvende kontrakten proaktivt og dynamisk for at sikre en 

mulig opnåelse af relationsrente.65 Konkret tager afhandlingen sit udgangspunkt i definitionen 

fra artiklen af Kim Østergaard & Bent Petersen “Reconciling contracts and relational governance 

through strategic contracting”, som omhandler de overordnede teoretiske rammer inden for 

strategisk kontrahering. Kim Østergaard & Bent Petersen har følgende definition af strategisk 

kontrahering:  

 

 
64 Se begrebsapperart. 
65 Østergaard, K. & Petersen, B., The application of hardship and gain provisions in strategic contracting 
(2018/2020), side 204-205. 
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“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 parties, protect knowledge exchange 

and relationship-specific investments from opportunistic behavior. Hence, a strategic contract is 

a partnership arrangement through which the contracting parties aim to achieve joint 

competitive advantage.”66 

 

Strategisk kontrahering anses som værende en konciperingstilgang til et kontraktforhold, hvor 

formålet er at opnå relationsrente ved benyttelse af både proaktive og reaktive kontrakt-

klausuler. For at kontraktparterne kan opnå relationsrente og efterfølgende konkurrence-

mæssige fordele, skal parterne opfylde følgende betingelser: 1) relationsspecifikke investeringer, 

2) vidensdelingsrutiner, 3) komplementære ressourcer og kapacitet og, 4) effektive 

styringsmekanismer og safeguards.67 

 

Det konventionelle kontraheringssyn på kontrakter står i modsætning til det strategiske syn på 

kontrakter. Det konventionelle synspunkt omkring ophør af et kontraktforhold reguleres primært 

af værdifordelingsklausuler.68 Hvor det konventionelle syn på kontrakten medfører en 

begrænsning af værdiskabelsesmuligheder, anser strategisk kontrahering kontrakten som en 

mulighed for værdiskabelse gennem relationen.69 Parterne danner et strategisk samarbejde for 

opnåelse af langsigtede konkurrencemæssige fordele.70 Dette gøres ved at benytte proaktiv jura 

og strategiske kontrakter til at opnå en værdiskabelse i kontraktforholdet for begge 

kontraktparter.71 Kontrakten vil i et strategisk kontraheringsøjemed regulere det relationelle 

forhold mellem parterne, og understøtte samarbejdet ved at sikre forenelige incitamenter for 

 
66 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 267. 
67 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 663. 
68 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 265-266. 
69 DiMatteo, L. A., Strategic Contracting: Contract Law as a Source of Competitive Advantages (2010), side 737-738 
70 Ibid., side 728-729 og 753-754. 
71 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 266. 
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kontraktens parter.72 Fremkomsten af strategisk kontrahering skal ses i lyset af en generel 

specialisering i samfundet, som har medført et behov for nye konciperingsprincipper.73 Det er 

samtidig denne specialisering, der retfærdiggør anvendelsen af strategisk kontrahering. 

Strategisk kontrahering anses for at være fordelagtigt, når der i kontraktforholdet er behov for 

relationsspecifikke investeringer og vidensdeling mellem parterne.74 En undersøgelse viser at 

næsten halvdelen af al forskning i multinationale medicinalvirksomheder sker i samarbejde med 

andre virksomheder. Undersøgelsen viser samtidig, at virksomheder med et stor 

samarbejdsnetværk oplever en højere indtjening.75 Det er parternes baggrundsviden, som er 

afgørende, når de indgår et kontraktuelt forhold.76 Der foreligger et vist niveau af kompleksitet i 

forbindelse med forskningskontrakter. Det er derfor nødvendigt at få klarlagt definitionen af, 

hvad viden og forskning er. 

2.2.1 Definition af forskning og viden 

Forskning defineres som ”Forskning og eksperimental udvikling (R&D), omfatter kreativt og 

systematisk arbejde, som udføres med henblik på at øge viden – herunder viden om 

menneskeheden, kultur og samfund – og udvikle nye anvendelsesmetoder af tilgængelig viden”.77 

Ud fra ovenstående definition findes det, at aktiviteten skal være: af ny eller hidtil ukendt 

karakter, kreativ, usikker, systematisk og kan overføres eller reproduceres.78 

Det forventes, at formålet med en forskningskontrakt er at opnå ny viden. Der foreligger således 

et indlejret nyhedskriterie i forskningsdefinitionen. Nyhedskriteriet er ikke entydigt defineret, 

men modificeres efter aktiviteten. På et givent marked, hvor der findes en række aktører, skal 

nyhedskriteriet vurderes hos parten, som foretager aktiviteten og ikke hos branchen som helhed. 

 
72 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 266. 
73 DiMatteo, L. A., Strategic Contracting: Contract Law as a Source of Competitive Advantages (2010), side 792-793 
og Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen Beføjelsen (2015), side 24-25. 
74 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 272. 
75 Schuhmacher, O., Germann, P-G., Trill, H. & Gassmann, O., Models for open innovation in the pharmaceutical 
industry (2013), side 1134-1135. 
76 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
77 OECD, Franscati Manual (2015), side 44. Der er foretaget en oversættelse det originale citat fra engelsk til dansk. 
78 Ibid., side 45. 
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Det indlejrede nyhedskriterie indeholder ikke en mindstegrænse for, hvornår noget kan ses som 

værende af ny eller ukendt karakter. Vurderingen af dette skal ske i relation til aktivitetens 

karakteristikum.79 

 

Kravet om, at aktiviteten skal være kreativ, indebærer, at forskningen skal være original og basere 

sig på ikke åbenbare koncepter og hypoteser. Det følger heraf, at der skal ske en forbedring eller 

præcisering af eksisterende viden. Dette ekskluderer rutinebaseret arbejde.80 

 

Usikkerhed i forbindelse med forskning har flere forskellige dimensioner. Der foreligger ex ante 

både usikkerhed om aktivitetens økonomi i forhold til både omkostninger og tid, som skal 

anvendes. Samtidig foreligger der en usikkerhed om resultatet af forskningen. Dette kan være i 

forhold til både den præcise udformning af aktivitetens slutresultat, men også hvorvidt det er 

muligt at opnå det ønskede resultat.81 

 

Det systematiske definitionskrav af forskning omhandler, at forskningsaktiviteten planlægges, og 

aktivitetens processer dokumenteres løbende. Det indebærer også, at forskning og finansiering 

heraf skal redegøres for.82 Da formålet med forskningen er opnåelse af ny viden, er det 

nødvendigt, at denne viden kan overføres eller reproduceres. Det har den betydning, at 

personerne, som deltager i forskningsaktiviteten, skal kunne kodificere og udbrede den opnåede 

viden. Det skal være muligt for, at den opnåede viden ikke bliver tabt for forskningskontraktens 

parter.83 

2.3 Relationsrente i forskningssamarbejder 

Det kontraktuelle grundlag i kontraktens levetid er affattet således, at kontraktparterne agerer 

foreneligt og skaber dermed grundlag for opnåelse af relationsrente. Det er ligeledes denne 

 
79 OECD, Franscati Manual (2015), side 46. 
80 Ibid., side 47. 
81 Ibid., side 47. 
82 Ibid., side 47. 
83 Ibid., side 48. 
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forenelighed af incitamenter, som forsøger at forhindre opportunistisk adfærd i 

kontraktforholdet. Nedenfor gennemgås kort de grundlæggende principper og termer i strategisk 

kontrahering.  

 

Ifølge Dyer & og Singh optræder der to strategiske forskningsområder, som har mulighed for at 

generere “supernormal returns84”, herunder industriens strukturelle opfattelse og den 

ressourcebaserede opfattelse. Med henvisning til den ressourcebaserede teori fastslår Barney, at 

parterne i kontraktrelationen skal fokusere på den enkelte virksomheds ressource, heterogenitet 

og immobilitet.85 Hvis den enkelte virksomhed skal opnå vedvarende konkurrencemæssige 

fordele, skal virksomheden være i stand til at akkumulere ressourcer og kapaciteter, der er 

sjældne, værdifulde og ikke-substituerbare og vanskelige at efterligne.86 Problematikken med 

den ressourcebaserede teori er, at opnåelsen af konkurrencemæssige fordele sker ved 

akkumulation af deres ressourcer internt i virksomheden.87 Udviklingen i medicinalbranchen sker 

på baggrund af nye produkter som lanceres på deres respektive markeder.88 Opdagelse af nye 

lægemidler er en langvarig og omkostningstung proces for de enkelte virksomheder. Samtidig er 

processen præget af en høj grad af kompleksitet89. Da viden ikke skabes i statiske interne forhold, 

er det således relevant at vurdere, hvordan denne viden skabes i et relationelt forhold. 

 

Dyer & Singh beskriver en udvidelse af den ressourcebaserede teori, hvor det er parternes 

relation, som sikrer, at der opnås konkurrencemæssige fordele.90 Dette er bygget på to forskellige 

former for forretningspartnerskaber. Den første form for partnerskab er armslængdeprincippet, 

hvor parterne forsøger at opretholde en neutral distance til medkontrahenten. Dette betyder, at 

 
84 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 660. 
85 Barney, J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (1991), side 103. 
86 Ibid., side. 112. 
87 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 660.  
88 Powell, W. W., Inter-Organizational Collaboration in the Biotechnology Industry (1996), side 204-205 
89 Tvarnø, C. D, Ølykke, G. S, & Østergaard, K., Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 
og partnerskaber (2013), side 50. 
90 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 661.  
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armslængdeprincippet er ude af stand til at generere relationsrente, fordi der er intet 

idiosynkratisk ved deres udvekslingsforhold. I den forbindelse foretager parterne begrænsede 

investeringer i relationsspecifikke aktiver og vidensdeling, således at de mangelfulde 

investeringer forhindrer dem i at opnå konkurrencemæssige fordele.91 

 

Den anden form for partnerskab er det strategiske partnerskab, som bygger på samarbejde med 

høje investeringer af ressourcer i selve partnerskabet. Formålet med partnerskabet er at opnå 

relationsrente gennem udveksling af fælles idiosynkratiske bidrag fra det specifikke strategiske 

partnerskab. Hertil vil parterne udnytte deres sammenholdte unikke synergieffekter til at skabe 

vækst gennem opnåelse af konkurrencemæssige fordele.92 Begrebet relationsrente defineres af 

Dyer & Singh som:  

 

” We define a 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.”93 

 

Forskning inden for medicinalindustrien er yderst kompleks. Branchen er præget af konstant og 

hurtig udvikling, og denne udvikling er spredt ud på samtlige aktører i branchen.94 En part kan 

opnå viden uden at indgå i et kontraktuelt forhold; den viden, der opnås, er dog ikke nok til at 

kunne følge udviklingen i branchen.95 Den konkurrencemæssige fordel, som relationsrenten 

repræsenterer, er inden for medicinalindustrien en minimering af usikkerhed, deling af 

omkostninger og udnyttelse af parternes forskellige viden.96 De konkurrencemæssige fordele ved 

 
91 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 661 f. 
92 Ibid., side 662. 
93 Ibid., side 663. 
94 Powell, W.W, Koput, K. W. & Smith-Doerr, L. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: 
Networks of Learning in Biotechnology (1996), side 117. 
95 Ibid., side 119. 
96 Powell, W. W., Dam, K. W. & Hansmann, H., Inter-Organizational Collaboration in the Biotechnology Industry 
(1996), side 204-205. 
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at indgå i et kontraktuelt forhold er dog opnåelse af forgrundsviden, som efterfølgende faciliterer 

opnåelse af yderligere viden.97  

 

Dyer & Singh henviser til fire grundlæggende kilder, som er med til at opnå relationsrente og 

konkurrencemæssige fordele i et strategisk partnerskab. De er følgende98: 

1. Relationsspecifikke investeringer 

2. Vidensdelingsrutiner 

3. Komplementære ressourcer og kapacitet 

4. Effektiv styringsmekanisme og safeguard 

 

Med henvisning til de fire ovenstående kriterier vil parterne i forskningssamarbejdet fælles være 

med til at generere relationsrente, som illustreret i figur 2.1. Hertil indkredses de forskellige 

grundlæggende faktorer i de efterfølgende afsnit. 

 
Figur 2.1: Processen fra den prækontraktuelle fase til relationsrente opnås. Egen tilvirkning. 

 

 

 
97 Ibid., side 120. 
98 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 663. 
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2.3.1 Relationsspecifikke investeringer 

Den første kilde til at opnå relationsrenten er relationsspecifikke investeringer. Relations-

specifikke investeringer er et samlet begrebsapparat for investeringer, som er af idiosyn-kratisk 

karakter. Dette skal vurderes i forhold til det opståede afkast, som kontrakten har medbragt.99 

En nødvendig betingelse for opnåelse af relationsrenten er, at parterne investerer i ressourcer, 

som er specialiseret hos én bestemt transaktionspartner. Hertil vil relationen blive fastlåst, og 

fleksibiliteten vil reduceres over tid, hvorved denne dedikation til kontraktrelationen vil skabe 

konkurrencemæssige fordele.100 

 

Knudsen beskriver graden af aktivspecificitet som at være den værdiforskel, hvor der opstår et 

aktiv i næstbedste alternativ.101 Der er tale om en høj grad af aktivspecificitet, når investering-

ernes værdi i en anden alternativ anvendelse vil være lav. En høj grad af aktivspecificitet giver 

parterne incitament til at samarbejde, da omkostningerne ved ikke at samarbejde, vil medføre 

tab svarende til forskellen mellem værdien af aktivet i det nuværende kontraktuelle forhold og 

aktivets næstbedste anvendelse. Relationsspecifikke investeringer har en gensidig afhængighed 

med bl.a. vidensdelingsrutiner, hvor øgede relationsspecifikke investeringer giver parterne 

incitament til at forøge deres vidensdelingsrutiner og vice versa.102 De relationsspecifikke 

investeringer sikrer således også, at det relationelle forhold kan skabe merværdi.103 

 

For forskningskontrakter er den menneskelige aktivspecificitet den helt essentielle 

aktivspecificitet, eftersom det er kontraktpartnernes baggrundsviden, som er afgørende for, om 

der opnås forgrundsviden i kontraktforholdet.104 Menneskelig aktivspecificitet defineres som 

værende transaktionsspecifik viden, som akkumuleres af transaktionsparterne.105 I 

 
99 Østergaard, K., Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskab (2014), side 17.  
100 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 216. 
101 Ibid., side 216. 
102 Dyer, J.H, Sing H & Hesterly, W.S, The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and 
value capture (2018), side 3146. 
103 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 216. 
104 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
105 Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 662. 
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forskningskontrakter allokerer kontraktparterne relevant personale til deltagelse i den aftalte 

forskningsaktivitet. Den akkumulerede viden i denne henseende er opbygningen af uformelle 

relationer imellem nøglemedarbejderne. De relationelle forhold opbygges over tid og har derfor 

deres relevans i kontraktforhold af længerevarende karakter. Den generelle levetid for 

forskningskontrakter er mellem 2-10 år.106 Kontraktparterne skal derfor understøtte, at der 

opbygges et relationelt forhold mellem det deltagende personel. Det relationelle forhold 

kontraktparterne imellem transcenderer selve kontraktperioden og har dermed indflydelse på 

fremtidige kontraktforhold.107 Opbygning af relationer påvirkes positivt af en fysisk nærhed 

mellem parterne. Kontraktparterne kan således understøtte opbygningen af relationer ved 

blandt andet at flytte det allokerede personel over til medkontrahentes faciliteter.  

Ydermere kan kontraktparterne investere i relevant udstyr, som understøtter det arbejde, 

personalet skal udføre.108 

 

Relationsspecifikke investeringer er centralt for opnåelse af relationsrenten. Det foreligger 

ligeledes klart, at der i forskningskontrakter er et behov for at foretage investeringer i relations-

specifikke aktiver. Litteraturen argumenterer dog for, at investeringer af idiosynkratisk karakter 

vil medføre hold-up-situationer.109 Muligheden for at havne i en hold-up-problematik vil ofte 

medføre, at kontraktparterne ikke har incitament til at foretage de fornødne investeringer. 

Kontrakten skal således indeholde safeguards, som modvirker eventuelle hold-up-situationer i 

kontraktforholdet. 

 

 

 

 

 
106 Tvarnø, C. D, Ølykke, G. S, & Østergaard, K, Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 
og partnerskaber (2013), side 94. 
107 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
108 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 664. 
109 Hart, O., Incomplete Contracts and Control (2017), side 1733. 
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2.3.2 Vidensdelingsrutiner 

Den anden kilde til relationsrente er vidensdeling, som er inddelt i to typer: 1) information og 2) 

know-how, som begge medvirker til konkurrencemæssige fordele, hvis parterne sammenligner 

og videreformidler hinandens baggrundsviden.110 Dyer & Singh definerer informationskategorien 

som viden, der er håndgribeligt at kodificere, og kan overføres uden tab ved integration, 

hvorimod know-how er sværere at kodificere og overføre.111 Inter-organisatorisk læring udvikler 

sig over tid, da det øges sammen med antallet af interaktioner.112 Forskningssamarbejder er ofte 

af længerevarende tid.113 Samarbejdet sker også ved, at virksomhederne allokerer medarbejdere 

til forskningsprojektet.114 Der forekommer naturligt et stort antal interaktioner mellem de 

forskellige parters medarbejdere. Det er vigtigt, at denne interaktion understøttes i kontrakten.  

Inkorporering af en gensidig kommunikationspligt i kontraktforholdet skaber incitament for 

kontraktparterne til løbende at informere medkontrahenten om forskellige situationer, som er 

relevante for kontraktforholdet. Inkorporering af en gensidig kommunikationspligt i 

kontraktforholdet modvirker bl.a. opportunistisk adfærd og minimerer risikoen for konflikter i 

kontraktforholdet.115 Et andet formål er også at minimere den asymmetriske information i 

kontraktforholdet, hvilket mindsker risikoen for at en kontraktpart free-rider. En gensidig 

kommunikationspligt skal fremgå af kontraktens naturalia negotii, da den ikke anses for at være 

grebet af den almindelige obligationsretlige loyalitetsgrundsætning.116 Omfanget af den 

gensidige kommunikationspligt afhænger af bestemmelsens ordlyd. 

 

Vidensdeling er en central del af samarbejdet, hvorfor parterne bliver nødt til at udvikle en evne 

til at genkende og assimilere viden fra hinanden. Hvis parterne evner at udveksle den 

 
110 Dyer, J. H & Singh, H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 665. 
111 Ibid., side 665. 
112 Ibid., side 665. 
113 Tvarnø, C. D, Ølykke, G. S, & Østergaard, K., Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 
og partnerskaber (2013), side 94. 
114 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
115 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side. 270-272. 
116 Madsen, Christian Frank & Østergaard, Kim, Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), Side 8. 
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specialiserede viden, vil de skabe partner-specifikke absorptionskapaciteter.117 De partner-

specifikke absorptionskapaciteter betyder i forskningskontrakter i hvor stor en grad, 

kontraktparterne evner at assimilere den anden kontraktparts indskudte baggrundsviden.118 Det 

er denne assimilering af parternes baggrundsviden, som skal understøttes af vidensdelings-

rutinerne, der skabes i kontraktforholdet. Viden skabes ikke i statiske forhold, hvor der ikke 

forekommer udveksling af informationer. Opdagelse af ny viden sker i inter-organisatoriske 

forhold119. Vidensdelingsrutiner som bl.a. en gensidig kommunikationspligt skaber således også 

mulighed for fremtidige konkurrencemæssige fordele.  

 

For at de oprettede vidensdelingsrutiner har værdi i kontraktforholdet er det nødvendigt, at 

parternes organisationsstruktur er forenelig med den inter-organisatoriske læringsproces120. 

Kompatibilitetsgraden er vanskelig at vurdere, eftersom det er svært at forudsige, hvorvidt 

parterne vil danne forgrundsviden på baggrund af vidensdelingsrutinerne. Dertil understreger 

Dyer & Singh, at parternes kompatibilitetsgrad kræver en tilpasning af incitamenter, som 

motiverer dem, og dermed formindsker free-riding.121 Det forekommer klart, at når viden er af 

altafgørende karakter for opfyldelse af kontrakten, er det nødvendigt, at kontrakten sikrer, at der 

sker en vidensdeling mellem parterne. Dette understøttes også af en undersøgelse fra McKinsey, 

der viser, at et af de mest afgørende punkter, når der indgås strategiske kontrakter, er kommuni-

kation inter partes.122 

 

 

 

 
117 Cohen, M. W. & Levinthal, A., D., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation (1993), 
side 128. Cohen & Levinthal definerer partner-specifikke absorptionskapaciteter som at være evnen til at 
genkende værdien af ny og ekstern viden, og dermed assimilere den til kommercielle formål. 
118 Lane, P. J. & Lubatkin, M., Relative Absorptive Capacity and Interorganizational Learning (1998), side 464. 
119 Powell, W. W. & Koput, K.W. & Smith-Doerr, L., Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: 
Networks of Learning in Biotechnology (1996), side 118. 
120 Lane, P. J. & Lubatkin, M., Relative Absorptive Capacity and Interorganizational Learning (1998), side 464. 
121 Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 666. 
122 McKinsey & Company, Partners in profit: Creating successful business alliances (01-2020). 



  Side 34 af 137  

2.2.3 Komplementære ressourcer 

Komplementære ressourcer er endnu en fælles kilde til at opnå relationsrente i det strategiske 

partnerskab. Dyer & Singh definerer komplementære ressourcer som værende “karakteristiske 

ressourcer for det strategiske partnerskab, som kollektivt genererer en større rente end summen 

af de renter, som parterne genererer individuelt123”. Disse ressourcer skal være udelelige, fordi 

der skal være incitament for parterne til at indgå det strategiske partnerskab, således at de kan 

få adgang til de komplementære ressourcer. Såfremt det lykkes for parterne at kombinere deres 

udelelige ressourcer, vil det resultere i en synergieffekt. Denne synergieffekt vil generere 

ressourcer, som er værdifulde, sjældne og vanskelige at efterligne, hvorfor de strategiske 

partnerskaber skaber konkurrencemæssige fordele.124 I forskningskontrakter er det parternes 

baggrundsviden, der skal komplementere hinanden.125 Det er ligeledes klargjort, at ekspertviden, 

som en part har, kan anvendes ad flere omgange.  

Der foreligger således et relevanskrav i forbindelse med den baggrundsviden, parterne indskyder 

i kontraktforholdet.126 Ressourcerne, som dannes i kontraktforholdet, kommer til udtryk i den 

skabte forgrundsviden. Det er samtidig det aktiv, som skaber værdi for kontraktparterne. I 

medicinalbranchen er det til tider nødvendigt at indgå i kontraktuelle forhold. Det skyldes, at 

udviklingen af medicinale produkter er en kompleks, længerevarende og dyr proces, som en part 

ikke altid har de fornødne ressourcer til selv at stå for udviklingen af produktet.127 

 

Identificering af en potentiel samarbejdspartner kan være ekstremt udfordrende, idet parterne 

skal imødegå hinanden og anerkende hinandens potentielle værdifulde ressourcer ved at 

kombinere dem. Dyer & Singh argumenterer for, at erfaringer i forbindelse med indgåelse af 

strategiske kontrakter gør det nemmere for virksomhederne at vurdere ressourcernes 

 
123 Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 666-667.  Der er foretaget en oversættelse det originale citat fra engelsk til dansk. 
124 Ibid., side 667. 
125 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
126 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
127 Powell, W. W., Dam, K. W. & Hansmann, H., Inter-Organizational Collaboration in the Biotechnology Industry 
(1996), side 204. 
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komplementaritet.128 Dette understøttes også af Ulrik Ralfkiær, som nævner, at jo oftere de har 

samarbejdet med en virksomhed, jo mindre tid bruges der på samtaler og forhandling, inden 

arbejdet påbegyndes.129 Samtidigt er det ikke muligt for virksomhederne i medicinalbranchen at 

internalisere al tilgængelig viden på markedet. Så det er heller ikke muligt at internalisere denne 

viden gennem almene markedstransaktioner.130 Der er således en høj grad af interdependens 

mellem den indskudte baggrundsviden, da det som nævnt ikke er muligt for parterne at 

tilvejebringe ny forgrundsviden alene. Ud fra al viden, en part besidder, udgør patentbar viden 

kun en begrænset del af den samlede viden, som findes internt hos en part og hos dennes 

forskere. Dette illustreres i nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Partens samlede viden. 

Udover viden kan der i forskningskontrakter også foreligge komplementære ressourcer af mere 

materiel karakter. Det vil dog ofte være den indskudte baggrundsviden, der er af mere unik 

 
128 Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 667. 
129 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
130 Powell, W. W., Dam, K. W. & Hansmann, H., Inter-Organizational Collaboration in the Biotechnology Industry 
(1996), side 211-212. 
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karakter og dermed vil bidrage med de største synergieffekter. Når de komplementære 

ressourcer er af mere unik karakter, taler det således for at anvende strategisk kontrahering, som 

konciperingsmetode.  

2.3.4 Effektive styringsmekanismer og safeguards   

Den sidste kilde som Dyer & Singh fastlægger for at kunne opnå relationsrente er en effektiv 

styringsmekanisme. En effektiv styringsmekanisme kan bidrage til generering af relationsrente 

ved at minimere transaktionsomkostningerne eller ved at danne incitamenter til at foretage 

værdiskabende initiativer.131 Styringsmekanismer anses for at være elementer i kontrakt-

forholdet, som sikrer, at kontraktens bestemmelser overholdes.  

Ifølge Dyer & Singh differentieres der mellem to typer af styringsmekanismer, som benyttes i 

strategiske partnerskaber. Den ene styringsmekanisme er gennem en konventionel 

tredjepartshåndhævelse (court ordering), hvor parterne anvender domstolene til at løse de 

opståede tvister. Det er denne styringsmekanisme, som primært anvendes i det reaktive 

kontraktparadigme. 

 

Den anden styringsmekanisme er selvhåndhævelse (private ordering) i kontrakten, som har en 

proaktiv tilgang med anvendelse af safeguards i forhold til at forebygge og løse konflikter.132 

Private ordering er relevant i forskningsbaserede kontraktforhold, eftersom immateriel viden er 

specialiseret og kompleks, hvorfor det vil være vanskeligt at kodificere og verificere for 

tredjepartshåndhævere. Det er derfor nødvendigt at sikre incitamentsforenelighed mellem 

parterne.  

 

Det antages, at parterne i kontraktforholdet har begrænset rationalitet, og kontraktforholdet 

præges af asymmetrisk information. Det er på den baggrund nødvendigt at sikre, at kontrakten 

har styringsmekanismer, som hindrer eller minimerer opportunistisk adfærd. I forbindelse med 

selvhåndhævelse forekommer der to typer af disse. Den første af styringsmekanismerne er den 

 
131 Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 670. 
132 Ibid., side 669. 
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formelle selvhåndhævelse. Den kommer til udtryk i kontraktens bestemmelser ved bl.a. 

inkorporering af shoot-out klausuler. Det er således bestemmelser af en økonomisk karakter, 

som i kontrakten sikrer incitamentsforenelighed.133 Den anden type af styringsmekanismer er 

den uformelle selvhåndhævelse, som ikke kommer til udtryk i kontrakten, men baserer sig på 

kontraktparternes relation og anses som værende en gensidig tillid imellem kontraktparterne. I 

forskningskontrakter vil der ofte være en uformel selvhåndhævelse i form af selv-monitorering. 

Det sker ved, at forskerne, som deltager i forskningsaktiviteten, vil påføre hinanden en form for 

”peer-based governance”. Det skyldes at forskerne motiveres ved udgivelse af akademiske 

artikler. De har således incitament til at sikre, at alle de respektive nøglemedarbejdere yder et 

tilfredsstillende niveau.134 Samtidig vil forskerne ofte være præget af samme mål, som er at 

fremme forskningen inden for det specifikke område.135 

 

De uformelle safeguards er kategoriseret som goodwill, trust eller reputation og har den største 

sandsynlighed for at generere relationsrente. Dette skyldes, at uformelle safeguards er forbundet 

med lavere marginalomkostninger sammenlignet med formelle safeguards. Uformelle 

safeguards er ligeledes sværere at efterligne i andre kontraktforhold end de formelle 

safeguards.136  

2.4 Strategisk fit 

Opnåelse af relationsrente i kontraktforholdet baserer sig på en række forskellige faktorer. For 

at kontrakten effektivt kan regulere forholdet, skal der mellem parterne foreligge ’strategisk 

fit’.137 Sammenhængen med strategisk fit baserer sig på, at der mellem kontraktparterne skal 

være en tilnærmelsesvis organisatorisk komplementaritet.138 

 
133 Ibid., side 669-670. 
134 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
135 Powell, W. W., Dam, K. W. & Hansmann, H., Inter-Organizational Collaboration in the Biotechnology Industry 
(1996), side 211. 
136Dyer, J. H & Singh, H, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage (1998), side 671.  
137 Østergaard, K. & Petersen, B., The Aapplication of hardship and gain provisions in strategic contracting, (2018), 
side 204. 
138 Garlichs, Moritz, The Concept of Strategic Fit (2011), side 3-4. 
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Når der diskuteres om opnåelse af ‘fit’ mellem kontraktparterne, skal det forstås i 

overensstemmelse med den organisationsteoretiske tilgang, contingency-teorien. Teorien 

baserer sig på, at den omverden, en virksomhed befinder sig i, har indflydelse på, hvorledes den 

skal strukturere sig for at kunne forblive på markedet.139 Der fremkommer således to variabler, 

som gør sig gældende ved opnåelse af fit: situation- og strukturvariable140. I forbindelse med 

antagelsen om, at der skal foreligge strategisk fit mellem kontraktparterne for at opnå 

relationsrente, må omverdenen være defineret som værende de modstående kontraktparter, og 

strukturen må være kontrakten. Dette leder til, hvordan strategisk fit kommer til udtryk i et 

kontraktforhold.  

 

Østergaard og Petersen argumenterer for, at parterne skal udarbejde en fælles forretningsplan, 

som danner et forståelsesgrundlag, hvor både formålet med kontraktindgåelsen og hvordan 

parterne skal opnå det ønskede resultat specificeres.141 Den samlede forretningsplan anses som 

en interorganisatorisk governance mekanisme, der underbygger tillid inter partes, samt 

minimerer muligheden for eventuel opportunistisk adfærd.142 Den samlede forretningsplan skal 

således skabe formålskongruens ved at definere og klarlægge kontraktparternes indsats i 

forbindelse med kontraktrelationen.143 I forskningskontrakter, hvor formålet er at opnå en 

forgrundsviden, som kan skabe konkurrencemæssige fordele for kontraktparterne, kan det dog 

være problematisk præcist at klarlægge de forskellige indsatser. Desto mere kompleks, den 

aktivitet som udøves er, desto mere komplekst bliver det for parterne at klarlægge, hvad der skal 

indeholdes i forretningsplanen. Samtidig kommer strategisk fit til udtryk i den baggrundsviden, 

parterne besidder. Det er dog nødvendigt for kontraktparterne at sikre, at den anden part 

 
139 Vikkelsø, S. & Kjær, P., Klassisk og moderne organisationsteori (2014), side 138. 
140 Garlichs & Moritz, The Concept of Strategic Fit (2011), side 8-9 og Vikkelsø, S. & Kjær, P., Klassisk og moderne 
organisationsteori (2014), side 146. 
141 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 268. 
142 Zaheer, A. & Venkatraman, N., Relational Governance as an Interorganizational Strategy: An Empirical test of 
the Role of Trust in Economic Exchange (1995), side 376. 
143 Østergaard, K. & Petersen, B., Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting 
(2018), side 268-269. 
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besidder den relevante baggrundsviden for at skabe forgrundsviden. Så strategisk fit omhandler 

både at sikre, at kontraktparten har den rigtige baggrundsviden til at opnå forgrundsviden og en 

klarlægning af, hvordan den opnåede forgrundsviden skal opnås i kontraktperioden. 

 

Selvom der er overensstemmelse af mål og handlinger inter parters, er det ikke i sig selv givet, 

at der opnås strategisk fit.144 For at der opnås strategisk fit i kontraktrelationen argumenterer 

Østergaard og Petersen for, at valget af kontraktparten er den bedst mulige, samtidig med at 

begge parter har komplementære ressourcer og en villighed til at opnå relationsrente.  

Der forekommer således to led for at sikre opnåelse af strategisk fit: Der skal udarbejdes en 

samlet forretningsplan, og der skal skabes relationelle normer mellem parterne.145 Der er altid 

en usikkerhed om valget af medkontrahenten, når der skal indgås forskningskontrakter. 

Kontraktparterne har i den prækontraktuelle fase ikke mulighed for effektivt at kunne vurdere, 

om der imellem parterne ville kunne etableres de nødvendige relationelle normer, som kræves 

for at opnå strategisk fit. Usikkerheden omkring muligheden for opnåelse af strategisk fit, 

betyder, at parterne i stor grad baserer deres valg på omdømme.146 

 

  

 
144 Ibid., side 268-269. 
145 Ibid., side 268-269. 
146 Powell, W. W., Dam, K. W. & Hansmann, H., Inter-Organizational Collaboration in the Biotechnology Industry 
(1996), side 210. 
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2.5 Delkonklusion 

På baggrund af kapitlet om strategisk kontrahering kan det udledes, at strategisk kontrahering 

har sit udgangspunkt i det proaktive kontraktparadigme. Formålet med det proaktive 

kontraktparadigme er at facilitere samarbejde og formindske fremtidige konflikter. Dette gøres 

ved aktivt at anvende kontrakten som relationel styringsmekanisme. Det proaktive 

kontraktparadigme kommer til udtryk i kontraktens klausuler. 

 

Strategisk kontrahering er en økonomisk kvalifikation af kontraktens indhold. Formålet med 

strategisk kontrahering anses for at være opnåelse af relationsrente. Relationsrente anses for at 

være ”supernormal returns”. Det konkluderes i kapitlet, at formålet for indgåelse af 

forskningskontrakter er at skabe forgrundsviden. Skabelsen af forgrundsviden sker på 

kontraktparternes baggrundsviden. På baggrund af områdets kompleksitet og konstante 

udvikling konkluderes det, at det er nødvendigt for kontraktparterne at indgå i et kontraktuelt 

forhold for at sikre udvikling af forgrundsviden.  

 

Kapitlet redegør ydermere for de delelementer, som sammen giver mulighed for genereringen 

af relationsrente, og undersøger det i forhold til de almene karakteristika, der er ved 

forskningskontrakter. Kapitlet redegør for, at det er den indskudte baggrundsviden, som er 

afgørende for opnåelse af forgrundsviden i kontraktforholdet. Samtidig redegør kapitlet for, at 

udviklingen af forgrundsviden er præget af en høj grad af kompleksitet. Det er derfor nødvendigt, 

at kontrakten understøtter dette komplekse arbejde. Dette gøres blandt andet ved hjælp af 

relationsspecifikke investeringer, vidensdelingsrutiner, kontraktparternes komplementære 

ressourcer og effektive styringsmekanismer. De komplementære ressourcer i et kontraktforhold 

kommer generelt som udtryk for den baggrundsviden, parterne besidder.  

 

Ydermere redegør kapitlet for begrebet strategisk fit og konkluderer, at det er nødvendigt for 

kontraktparterne at sikre, at den rigtige baggrundsviden er tilgængelig i kontraktforholdet. 
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Parterne skal også sikre, hvordan denne baggrundsviden skal medføre opnåelse af ny forgrunds-

viden. Kapitlet redegør for, at strategisk kontrahering fordelagtigt vil kunne anvendes på 

forskningskontrakter, hvilket betyder, at anvendelse af dette kontraktparadigme vil medføre 

opnåelse af relationsrente og konkurrencemæssige fordele.  
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Kapitel 3 – Parternes retsstilling efter kontraktens ophør 

3.1 Forholdet mellem kontrakten og baggrundsretten 

Når parterne har indgået en gyldig kontrakt, vil de ligeledes være bundet af denne.147 Kontrakten 

er den primære retskilde, som regulerer forholdet mellem parterne. Opståede scenarier eller 

tvivlsspørgsmål, der ikke bliver besvaret i kontrakten, vil baggrundsretten anvendes til at udfylde 

det juridiske tomrum. Lovgivningen fremstår således som værende et supplement til kontrakten, 

og anvendes til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål, der ikke bevares i kontrakten. 

3.2 Schlüter kontrakten 

Forskningskontrakter affattet i overensstemmelse med strategisk kontrahering som grund-

læggende teoriramme gør, at parterne opnår relationsrenten, som i kontrakten udmønter sig i 

forgrundsviden.148 For at kunne besvare, hvordan parterne skal agere, efter kontrakten er ophørt 

i forhold til ex post at udnytte den erhvervede forgrundsviden, er det nødvendigt at have et 

kontraktuelt grundlag, som danner en kontraktuel ramme om parternes forhold. Der tages 

udgangspunkt i Schlüter kontrakten for to kontraktparter.149 For at anvende Schlüter kontrakten 

er det nødvendigt at modificere kontrakten, da det er en modelaftale, som regulerer forholdet 

mellem en offentlig institution og en privat virksomhed. De to kontraktparter vil i nedenstående 

analyse være to private virksomheder. Derfor vil analysen se bort fra kontraktuelle be-

stemmelser, som regulerer forholdet mellem et institut og en privat virksomhed. Yderligere vil 

kontrakten analysere kontraktens relevante bestemmelser med henblik på at besvare 

problemstillingen. Den modificerede Schlüter kontrakt150 på denne baggrund er mellem to 

private parter; den vil indeholde de oprindelige bestemmelser, som kan anvendes analogt på det 

modificerede partsbegreb. Schlüter kontrakten anvendes for at give analysen et kontraktuelt 

referencepunkt.  

 
147 Se afsnit 3.2.1 Obligationsretten om aftaleretten. 
148 Tvarnø, C. D, Ølykke, G. S, & Østergaard, K., Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 
og partnerskaber (2013), side 49. 
149 Se bilag 1: Schlüter kontrakten. 
150 Vil i det efterfølgende blive refereret til som ’Schlüter kontrakten’. 
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3.2.1 Formålet med Schlüter kontrakten 

Af Schlüter kontraktens § 2 klarlægges kontraktens formål og baggrund for indgåelsen af denne. 

Formålet ved kontrakten er tvedelt. Det første formål er: At kontraktparterne igennem forskning 

udvider deres viden inden for et bestemt fagområde og udnytter den forgrundsviden, som 

udspringer af dette arbejde.151 Ved at modificere hvem parterne i kontrakten er, vil begge parter 

ønske efterfølgende at anvende den dannede forgrundsviden kommercielt. Det ønskede 

udnyttelsesområde klarlægges ligeledes i kontrakten, hvilket medfører en præcisering af 

kontraktens formål. Sekundært fremgår det, at formålet ligeledes er at højne det 

forskningsmæssige og videnskabelige niveau hos kontraktparterne.152 Schlüter kontrakten 

omhandler samfinansieret forskning, hvilket medfører at forskningsprojektet anses for fælles i 

den henseende at kontraktparterne arbejder for samme resultat. At kontraktparterne søger at 

opnå samme resultat, kommer til udtryk ved, at begge parter bidrager med baggrundsviden, 

finansiering, medarbejdere m.m.153  

 

Det fremgår tydeligt af kontraktens formål, at begge parter skal bidrage aktivt i forsknings-

projektet og dermed til opnåelse af forgrundsviden. Det følger af § 5.3 i Schlüter kontrakten, at 

kontraktparterne derfor skal stille relevant baggrundsviden til rådighed for modparten 

vederlagsfrit.154 Bestemmelsen mindsker den asymmetriske information i kontraktforholdet, da 

parterne får adgang til al den akkumulerede baggrundsviden, som er kontraktforholdet. Det 

følger af samme bestemmelse, at parterne ikke må anvende modpartens baggrundsviden 

kommercielt uden for kontraktens udnyttelsesområde eller videregive den erhvervede 

baggrundsviden til tredjemand.155 Denne begrænsning mindsker parternes mulighed for at 

udvise opportunistisk adfærd i kontraktforholdet.  

 
151 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 2. 
152 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
1-2. 
153 Ibid., side 1-2. 
154 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.3. 
155 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.3, sidste pkt. 
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Forgrundsviden defineres i Schlüter kontraktens § 1 som værende al viden, der genereres under 

samarbejdet i forskningsprojektet. Denne forgrundsviden dannes ud fra den af parterne 

indskudte baggrundsviden. Det er parternes fælles bidrag til forskningsprojektet, som er 

afgørende for, hvilken ret de to virksomheder har over den skabte forgrundsviden. Spørgsmålet 

om rettighedsallokeringen af den opnåede forgrundsviden reguleres i kontraktens § 5.  

 

Varigheden af kontrakten er indtil, projektet er færdigt, jf. Schlüter kontraktens § 19. Hvornår 

projektet er færdigt skal forstås i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, som er et bilag til 

kontrakten. Projektbeskrivelsen indeholder ikke en pligt for parterne til at aftale hvordan, den 

opnåede forgrundsviden skal anvendes kommercielt efter kontraktens ophør.156 Parterne skal 

dermed efter kontraktens ophør nå til enighed om, hvordan udnyttelsen af den erhvervede 

forgrundsviden skal forløbe. 

3.2.2 Rettighedsallokering af forgrundsviden 

Et samfinansieret forskningsprojekt er kendetegnet ved, at begge parter arbejder for opnåelse af 

forgrundsviden.157 Begrebet forgrundsviden dækker over al viden, der opstår under 

forskningskontrakten.158 I et forskningsprojekt vil det ofte være parterne sammen, som danner 

den pågældende forgrundsviden. Allokering af ejendomsretten til den fælles dannede 

forgrundsviden er reguleret i kontraktens § 5.2. Bestemmelsen anser den fællesdannede 

forgrundsviden som værende et sameje. Et sameje skal i bestemmelsen forstås som værende et 

formueretligt gode, som ejes af flere parter, hvilket medfører en delt ejendomsret af den 

respektive forgrundsviden.159  

Den enkelte parts andel er tilsvarende partens forholdsmæssige intellektuelle bidrag i forhold til 

den respektive forgrundsviden.160 Dette giver anledning til spørgsmålet om, hvordan parterne 

 
156 Bilag 1: Schlüter kontraktens Bilag 1 – Projektbeskrivelse. 
157 Se afsnit 3.1.1. Formålet med Schlüter kontrakten. 
158 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
2-3. 
159 Ibid., side 6. 
160 Bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.2. 
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skal opgøre deres intellektuelle bidrag. Schlüter kontrakten tier på dette område, hvilket 

medfører et usikkerhedselement for kontraktparterne. Det fremgår dog af manualen til Schlüter 

kontrakten, at intellektuelle bidrag er en parts direkte medvirken til skabelsen af et immaterielt 

gode. En part kan dog også besidde en særlig baggrundsviden, som anses for værende betydelig 

for opnåelse af den respektive forgrundsviden. Herunder er også særligt udstyr, som er 

tilvejebragt af en part, i det tilfælde udstyret er af betydelig karakter. Samtidig kan en parts 

særlige bidrag til skabelsen af baggrund og forudsætninger for opnåelse af den pågældende 

forgrundsviden også indgå i vurderingen.161 Selvom manualen til Schlüter kontrakten fremsætter 

elementer, som skal indgå i opgørelsen, medmindre andet er aftalt, så forekommer den stadig så 

kompleks, at det ikke findes godtgjort, at det formindsker parternes usikkerhed.  

 

I manualen til Schlüter kontrakten om opgørelsesmåden for parternes ideelle bidrag fremgår det 

af kommentarerne til bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.2, at ”foreligger der ikke aftale i 

anden retning, må en sådan forståelse lægges til grund, således at hver Parts ideelle andel af en 

Opfindelse gjort i fællesskab…”.162 Parterne har således en mulighed for at aftale en anden 

opgørelsesmåde end den, der angives i kommentarerne til klausulen. I hverken bestemmelsen 

eller kommentarerne dertil foreligger der et formkrav til, hvordan den aftalte opgørelsesmåde 

skal forekomme. I tvivlstilfælde om der foreligger en anden aftalt opgørelsesmåde, er det de 

almindelige aftaleretlige fortolkningsprincipper, som anvendes. Der er dog intet til hinder for, at 

parterne aftaler en uvildig sagkyndig tredjemand, der skal assistere parterne ved opgørelsen af 

den ideelle andel af den fællesejede forgrundsviden. 

 

Bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.2 indeholder også et dokumentationskrav for parternes 

respektive bidrag. Det fremgår, at ”Kan dokumentation for Parternes respektive bidrag ikke 

tilvejebringes...”.163 Ud fra bestemmelsens ordlyd kan der være usikkerhed om retsfølgen, hvis 

 
161 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
5-6. 
162 Ibid., side 5. 
163 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.2. 
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det kun er én part, som kan dokumentere sit bidrag. Ved at foretage en subjektiv fortolkning af 

manualen til Schlüter kontraktens ordlyd fremgår det, at det skal være muligt at fastsætte 

størrelsen af begge parters respektive bidrag.164 Begge parter skal således kunne dokumentere 

deres bidrag, før parternes ideelle andel kan opgøres. 

 

Hvor det ikke er muligt for kontraktparterne at dokumentere deres direkte bidrag til opnåelsen 

af den respektive forgrundsviden, fremgår det af Schlüter kontraktens § 5.2, at parterne opnår 

halvdelen af den respektive forgrundsviden.165 For at modvirke usikkerheden om at kunne 

dokumentere parternes direkte bidrag til opnåelse af den respektive forgrundsviden, indeholder 

bestemmelsen en fallback-løsning, som skal modvirke, at parterne ender i en situation hvor 

ejendomsretten til den respektive forgrundsviden ikke kan afgøres. For at modvirke usikkerheden 

om at kunne dokumentere parternes direkte bidrag til opnåelse af den respektive forgrundsviden 

indeholder bestemmelsen en fallback-løsning, som skal modvirke, at parterne ender i en 

situation, hvor ejendomsretten til den respektive forgrundsviden ikke kan afgøres. Retsfølgen er 

det, som i kontrakten beskrives som værende et formueretligt sameje. Det fremgår af Schlüter 

kontraktens § 5.2 sidste punktum, og følger den almindelige formueretlige regel, at dispositioner 

i et formueretligt sameje kræver enighed mellem parterne.166 Denne regel er også gældende 

efter kontraktens ophør.167 I tilfælde, hvor den ene part selvstændigt har skabt forgrundsviden i 

forskningskontrakten, vil parten have en fuld ejendomsret over den respektive forgrunds-

viden.168 Dette følger af bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.1. Undersøgelsen af allokering 

af rettighederne til den i forskningssamarbejde opnåede forgrundsviden er relevant ud fra et 

kommercielt synspunkt. En undersøgelse fra Danmarks statistik i 2016 viser, at 40 %-41 % af 

 
164 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
5. 
165 Ibid., side 5. 
166 Ibid., side 6. 
167 Ibid., side 25. 
168 Mortensen, P., Indledning til Tingsretten – tredjemandskonflikter vedrørende løsøre (2008), side 61. Fuld 
ejendomsret er ejerens eksklusive beføjelse til at råde over et formuegode. 
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samtlige virksomheder, som besidder intellektuelle rettigheder, ønsker at anvende disse 

rettigheder på et efterfølgende nyt anvendelsesområde.169 

 

Figur 3.1: Virksomheder med anvendelse af IP-rettigheder som input i forsknings- og udviklingssamarbejder. 

 

Figur 3.1 viser, at en stor del af alle virksomhederne ønsker at anvende den opnåede 

forgrundsviden på et efterfølgende udnyttelsesområde. Figuren viser samtidig, at jo større 

virksomhederne er, jo mere stiger ønsket om alternativ anvendelse af den opnåede forgrunds-

viden. Undersøgelsen viser nødvendigheden af, at kontrakten faciliterer muligheden for 

alternativ anvendelse af den erhvervede forgrundsviden.   

3.2.3 Overdragelse af rettigheder 

Forgrundsviden, som kontraktparterne i fællesskab har opnået, anses som et formueretligt 

sameje. Det medfører, at udnyttelse af den respektive forgrundsviden inden for et andet 

anvendelsesområde vil kræve accept fra modparten.170 Det vil medføre situationer, hvor en 

kontraktpart ønsker at anvende den fællesejede forgrundsviden på et andet anvendelsesområde, 

 
169 Danmarks Statistisk, Nyt Fra Danmarks statistik – Forskning og udvikling i erhvervslivet (tema) IP-rettigheder 
(2016), side 1. Hvis tallene i kolonnen som vedrører alle virksomheder summeres, giver det samlet 101 %, derfor 
angives usikkerheden på den ene procent i opgaven. 
170 Se afsnit 3.1.2 Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
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men modparten er uvillig til dette. Den oprindelige Schlüter kontrakt171 opstiller en række 

bestemmelser, som regulerer den private parts mulighed for erhvervelse af den fællesejede og 

den af instituttet ejede forgrundsviden. Disse bestemmelser har til formål at regulere et inter 

partes forhold, hvor den ene part ikke har det samme formål som modparten. Instituttets formål 

er at skabe videre forskning og sikre en offentliggørelse af forskningsresultaterne, hvorimod 

virksomhedens formål er en kommerciel udnyttelse af den erhvervede forgrundsviden.172 Når 

Schlüter kontraktens bestemmelser analyseres, vil bestemmelserne i §§ 6.2-6.4 ikke inddrages, 

da de har til formål at understøtte de oprindelige parters formål med kontrakten. Begge parter 

anses som værende to private parter, og deres formål med indgåelse af kontrakt er dermed ens.  

 

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at erhvervelsen af en anden parts forgrundsviden sker 

på markedsvilkår og sikrer kommerciel anvendelse af den pågældende forgrundsviden.173 Disse 

bestemmelser er nødvendige, når den ene part ikke har et kommercielt formål. Når begge parter 

har til formål at udnytte den dannede forgrundsviden kommercielt, er der ikke samme behov for 

bestemmelserne. Overdragelse af den respektive forgrundsviden vil således blive anset som en 

overdragelse af et immaterielt gode. Det er væsentligt, at kontrakten klarlægger, i hvilket omfang 

og på hvilke vilkår en part kan anvende forgrundsviden skabt af den anden part. I et scenarie, 

hvor det ikke er klarlagt i kontrakt, vil det ofte medføre udfordringer mellem kontraktparterne.174 

 

Bestemmelsen i § 6.1 i Schlüter kontrakten angiver, at ”parterne har en vederlagsfri, ikke-

eksklusiv ret til at benytte den gennem Projektet skabte forgrundsviden, der ikke kan beskyttes 

efter patentloven eller anden særlovgivning om immaterialretligheder.”175 Kontraktparterne kan 

på den baggrund benytte den i kontrakten opståede forgrundsviden vederlagsfrit i det omfang, 

 
171 Se bilag 2: Schlüter kontrakten. Den oprindelige Schlüter kontrakt referer til den i bilaget vedhæftede kontrakt, 
som ikke er modificeret i henhold til parterne. 
172 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
6-7. 
173 Ibid., side 9-10. 
174 Ibid., side 6-7. 
175 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 6.1, 1 pkt. 
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at den omtalte forgrundsviden ikke er patenterbar eller beskyttet af immateriel særlovgivning.176 

Ud fra bestemmelsens ordlyd er anvendelse af den omfattede forgrundsviden ikke begrænset til 

det i kontrakten aftalte udnyttelsesområde. Bestemmelsens anvendelsesområde er reguleret af, 

hvad der i patentloven177 eller anden immateriel særlovgivning anses som værende patenterbart. 

Den forgrundsviden, som efter denne regel frit kan benyttes, vil kunne karakteriseres som 

værende know-how, som i dansk ret ikke har nogen særskilt immateriel beskyttelse.178 

Bestemmelsen i § 6.1179 er relevant for forskningskontrakter, da der opstår meget forgrunds-

viden, som er af en karakter, som ikke kan beskyttes inden for et givet immaterielt særområde.180 

Bestemmelsen indeholder en beskyttelse af den frit anvendelige forgrundsviden. Det følger af 

bestemmelsen, at offentliggørelse af en anden parts forgrundsviden kræver partens samtykke.181 

Beskyttelsen modvirker, at en kontraktpart kan bruge Schlüter kontraktens § 6.1 til at udøve 

opportunistisk adfærd ved at offentlige gøre modpartens forgrundsviden. Det fremgår ikke af 

bestemmelsen men af manualen til kontrakten, at bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 6.1 

også er gældende efter kontraktens ophør.182  

3.2.4 Adgang til kontraktuelle ændringer 

Formålet med Schlüter kontrakten er at erhverve forgrundsviden, som kan udnyttes inden for et 

bestemt område.183 En stor del af de virksomheder som indgår forskningskontrakter, ønsker dog 

at anvende den erhvervede forgrundsviden på et nyt udnyttelsesområde.184 Det skal derfor 

undersøges, om Schlüter kontrakten giver hjemmel til dette. 

 
176 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
7. 
177 Lovbekendtgørelse 2019-01-29 nr. 90 Patentloven. 
178 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret (2018), side 256-259. 
179 Se bilag 1: Schlüter kontrakten. 
180 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
7. 
181 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 6.1, sidste pkt. 
182 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
25. 
183 Se afsnit 3.1.1 Formålet med Schlüter kontrakten. 
184 Danmarks Statistisk, Nyt Fra Danmarks statistik – Forskning og udvikling i erhvervslivet (tema) IP-rettigheder 
(2016), side 1. 
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Schlüter kontrakten indeholder hjemmel til, at parterne kan foretage ændringer i kontrakten. 

Denne ændring modificerer således det aftaleretlige grundprincip pacta sunt servanda. Denne 

reaktive bestemmelse giver parterne en mulighed for at ændre kontrakten i det omfang, at 

væsentlige og grundlæggende forudsætninger er ændret.185  Formkravet om, at ændringerne 

skal være skriftlige og underskrevet af begge parter, giver ligeledes parterne incitament til 

løbende kommunikation i kontraktforholdet. Bestemmelsen i § 17.2 inkorporerer også et krav til 

parternes villighed til at blive enige om at genforhandle kontrakten i det omfang, at de 

forudsætninger, som har svigtet, er godtgjort som værende væsentlige og kendelige.186 Kravet 

om væsentlighed og kendelighed ved de bristede forudsætninger er ikke uddybet i kontrakten 

eller i kontraktmanualen. Det vil således være den almindelige aftaleretlige forudsætningslære, 

som skal finde anvendelse i denne vurdering.  

 

Hvis en part ønsker at anvende den dannede forgrundsviden inden for et nyt udnyttelses-

område, vil det kræve en ændring af kontrakten i overensstemmelse med bestemmelsens § 17. 

Betingelsen om parternes villighed i § 17.2 vil ikke finde anvendelse på sådanne ændringer, da 

de ikke er grundet i et svigt af væsentlige og kendelige forudsætninger.187 Ud fra bestemmelsens 

ordlyd vurderes det, at hardship-klausulen udelukkende kan anvendes i kontraktens levetid. Det 

er således ikke muligt for parterne ex post at anvende bestemmelsen til at forhandle om ændring 

af udnyttelsesområdet eller genoptagelse af kontraktforholdet. Parterne skal således indgå en ny 

kontrakt, hvis de ønsker at anvende den fællesejede forgrundsviden. 

 

 

 
185 Bilag 1: Schlüter kontrakten § 17. 
186 Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
24-25. 
187 Ibid., side 24-25: Kommentarerne til fortolkning af bestemmelsen i §§ 17.1 og 17.2 anvendes modsætningsvist.  
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3.2.5 Opsummering af kontraktens bestemmelser 

Kontrakten regulerer parternes ageren i den kontraktuelle fase. Efter kontraktens ophør vil 

kontraktparterne ikke længere have mulighed for at anvende kontraktens bestemmelser om 

overdragelse af viden.188 Ønsker parterne at foretage en overdragelse af rettighederne af den 

opnåede forgrundsviden, skal de indgå i et nyt kontraktuelt forhold. Det følger ligeledes af 

Schlüter kontrakten, at parterne har adgang til at foretage kontraktuelle ændringer. Den 

proaktive klausuls mulige anvendelse ophører samtidig med kontrakten. 

3.3 Baggrundsretten efter kontraktens ophør 

Schlüter kontrakten er som nævnt i indledningen en standardkontrakt, der udgør et bindende 

retsgrundlag for kontrahenterne. Som redegjort for i ovenstående afsnit finder ikke alle af 

kontraktens bestemmelser anvendelse efter kontraktens ophør. Nedenstående analyse vil på 

den baggrund undersøge, i hvilket omfang baggrundsretten regulerer parternes mulige ageren i 

forhold til den erhvervede forgrundsviden. Når der indgås kontratrakter om 

fællesforskningsprojekter, er der ingen almen ydelse som altid karakteriserer kontrakten. 

Kontrakten kan kræve, at en part leverer en specifik ydelse for et monetært beløb eller at begge 

parter involverer sig i et forskningsprojekt.189  

Formålet i Schlüter kontrakten er opnåelse af forgrundsviden, ydelsen i kontraktforholdet er, at 

parterne stiller relevant baggrundsviden og personale til rådighed for at kunne opfylde 

kontraktens formål.190 

3.3.1 Obligationsrettens almindelige del 

Når det skal undersøges, hvilken del af obligationsretten som udgør kontraktens baggrundsret 

gøres det på baggrund af kontraktens ydelse.191 Obligationsrettens almindelige og specielle del 

kan fremgå som to skarpt opdelte områder, men grænsen mellem de to områder forekommer 

 
188 Se afsnit 3.2.3 om Overdragelse af forgrundsviden. 
189 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
190 Bilag 1: Schlüter kontraktens § 2. 
191 Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen Beføjelser (2015), side 19. 
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ofte uklar, og reglerne anvendes ofte i et samspil.192 Den specielle del af obligationsretten er en 

samlet betegnelse for en række særregler, som finder anvendelse på enkelte kontrakttyper.193 

Den almindelige del af obligationsretten beskriver derimod almindelige principper og regler, som 

gælder for alle kontrakttyper og udspringer af almene hensynsafvejninger.194 

 

Der findes ingen obligationsretlig lex specialis, som regulerer en forskningskontrakt, hvor ydelsen 

er at parterne stiller viden til rådighed for hinanden, og i fællesskab søger at opnå en højere viden 

inden for et givet område. Det er derfor den almindelige del af obligationsretten, som finder 

anvendelse på kontraktforholdet. Denne del af obligationsretten består primært af almindelige 

retsgrundsætninger, købeloven og aftaleloven.195 Et forskningsprojekt som angivet i Schlüter 

kontrakten vil i obligationsretten blive anset som et gensidigt skyldforhold, hvor begge parter i 

kontrakten forpligter sig til at bidrage med baggrundsviden til opnåelse af forgrundsviden.  

En forskningskontrakt vil typisk indeholde både resultatforpligtelser og indsatsforpligtelser inden 

for samme forskningsprojekt.196&197 Ophævelse af et kontraktuelt forhold kan ske på en række 

forskellige baggrunde. Det kan skyldes, at kontrakten anses for at være opfyldt, den ene part kan 

have misligholdt kontrakten væsentlig, det kan ske med hjemmel i kontrakten, eller parterne kan 

blive enige om at lade aftalen ophæve. Udgangspunktet, som følger af den almindelige 

obligationsret er, at når kontrakten ophører, så ophører parternes forpligtelser også.198  

 

 

 
192 Ibid., side 21 
193 Ibid. side 21. 
194 Ibid. side 19. 
195 Ibid., side 22. 
196 Ibid., side 46. Resultatforpligtelse defineres som en forpligtelse til at tilvejebringe et bestemt resultat. 
Indsatsforpligtelser defineres som at forpligte parterne til at yde deres bedste, uanset at det tilsigtede mål for 
disse bestræbelser ikke bliver realiseret. 
197Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget, Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter) (2008), side 
1. 
198 Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen Beføjelser (2015), side 212. 
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Aftaleloven 

Ethvert aftaleforhold i dansk ret reguleres i et vist omfang af aftaleloven. I kontraktforhold er en 

af de mest centrale grundsætninger den om parternes aftalefrihed. Denne grundsætning følger 

også af den Danske Lov 5-1-1 og 5-1-2.199 Grundsætningen foreskriver, at parterne selv kan 

afgøre, hvem parten vil indgå i et kontraktforhold med, samt hvad der skal indgå i kontrakten, så 

længe dette ikke strider mod andre præceptive bestemmelser. Aftaleloven i samspil med 

bestemmelserne i Danske Lov binder også parterne til at overholde en gyldigt indgået aftale.200 

Efter aftaleloven § 36 har en domstol mulighed for at urimelige kontraktvilkår bliver lempet eller 

skærpet.201 Aftalelovens § 36 har følgende ordlyd:202 

Þ Stk. 1: En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt 

eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre 

retshandler. 

Þ Stk. 2: Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdende ved aftales indgåelse, 

aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. 

Aftalelovens § 36 er særlig relevant, når man anser Schlüter kontrakten som en standardkontrakt, 

hvor kontraktbestemmelserne dermed er standardiserede. Kontrakter med standardiserede 

bestemmelser, som ikke tager højde for parternes individuelle situationer, vil oftere blive 

reguleret af aftalelovens § 36.203 Det følger af bestemmelsen, at det også er efterfølgende 

omstændigheder, der tages hensyn til, jf. aftalelovens § 36, stk. 2. Det er parternes indbyrdes 

stilling, som er af afgørende karakter, når der foretages en rimelighedsvurdering. Parternes 

interne magtstilling ved kontraktens indgåelse er dermed af afgørende karakter.204  Formålet 

med bestemmelsen er at inddrage eksterne hensyn i vurderingen af et aftalevilkår for at 

 
199 Kong Christian Den Femtis Danske Lov (*1) (*2). 
200 Andersen, L. L., Aftaler og Mellemmænd (2017), side 19. 
201 U.2004.2518.V, hvor Landsretten fandt at en lejeaftale, som ikke indeholdte bestemmelser om ophør eller 
lejeregulering, med en varighed på 200 år med en aftalt leje på 10 kr. pr. år, at lejen i dag var urimeligt lav. Aftalen 
blev ikke tilsidesat, men lejebeløbet blev forhøjet efter Aftalelovens § 36. 
202 Lovbekendtgørelse 2016-03-02 nr. 193 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 
203 Andersen, L. L., Aftaler og Mellemmænd (2017), side 204. 
204 Ibid., side 227. 
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undersøge de typeantagelser, som ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er relevante.205 Der 

udøves en vis tilbageholdenhed med anvendelsen af aftalelovens § 36, når det omhandler en 

aftale mellem to erhvervsdrivende, når kontrakten har været til forhandling mellem parterne.206 

Loven pålægger ikke parterne nogen krav udover, hvad der forekommer af kontraktens ordlyd 

eller anden lov. 

 

Loyalitetsgrundsætningen 

I forbindelse med den forgrundsviden, som er fællesejet af parterne, er spørgsmålet, i hvilket 

omfang baggrundsretten regulerer dette. Her er det relevant at undersøge omfanget af 

loyalitetspligten.207 Loyalitetspligten pålægger parterne “en vis pligt at tage rimeligt hensyn til 

hinandens interesser”.208  

 

Parterne er på baggrund af retsgrundsætningen forpligtet til i en vis grad at samarbejde og tage 

hensyn til medkontrahenten, hvilket sætter en minimumsgrænse for opportunistisk adfærd.209 

Loyalitetspligten gælder ligeledes i kontrakter, hvor forpligtelsen ikke udtrykkeligt eller 

tilstrækkeligt fremgår i kontraktgrundlaget.210 Denne pligt til varetagelse af modpartens 

interesser behøver ikke være fastlagt i kontraktforholdet, da den følger af kontraktens naturalia 

negotii. Omfanget af pligten påvirkes i væsentlig grad af kontraktens varighed, og den 

kontraktuelle intensitet mellem parterne.211  

 
205 Schovsbo, J., Immaterialretsaftaler – Fra kontrakt til status i kontraktsretten (2001), side 37-38. 
206 U.2012.3007.H (Pandora-dommen), fandt Højesteret, at aftalelovens § 36 i et aftaleforhold mellem 
professionelle erhvervsdrivende ikke fandt anvendelse. Hertil må det understøttes i retspraksis indenfor 
standardkontrakter, at erhvervsdrivende ikke kan påberåbe sig Aftalelovens § 36 med fokus på ophør af 
kontrakten, som en let udvej. 
207 Madsen, C. F. & Østergaard, K., Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), side 1: Loyalitetspligten er en obligationsretlig grundsætning, som er kendetegnet ved at 
den pågældende grundsætning går på tværs af alle, eksisterede og formodentligt fremtidige kontrakttyper. 
208 Andersen, L. L., Aftaler og Mellemmænd (2017), side 423. 
209 Ibid., side 413. 
210 Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen Beføjelser (2015), side 69-70. 
211 Andersen, L. L., Aftaler og Mellemmænd (2017), side 423. 
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Det klare udgangspunkt er, at loyalitetsgrundsætningen ophører samtidig med kontrakt-

forholdet.212 Samarbejdets karakter kan dog forpligte parterne til at opretholde en forholdsvis 

loyal adfærd. Loyalitetspligten efter kontraktens ophør har til formål at beskytte parterne ved at 

sikre, at der ikke sker misbrug af oplysninger, som er overdraget i forbindelse med det ophørte 

kontraktforhold. Loyalitetspligten udledes af konkurrencereglerne og ikke af kontraktretten. Dog 

kan kontraktens omfang være en kvalificerende omstændighed.213 

Loyalitetsgrundsætningen betyder, at parterne ikke kan anvende patenterbar baggrundsviden, 

de har fået adgang til af modparten, efter kontrakten er ophørt.214  

Der opstår således efter kontraktens ophør en særlig inter partes immaterialretlig beskyttelse, 

som ikke gælder over for tredjemand.215 Det fremgår dog tydeligt, at loyalitetsgrundsætningen 

ikke pålægger parterne en samarbejdsforpligtelse efter kontraktens ophør. 

 

Købeloven 

Det fremgår af købelovens anvendelsesområde, at den finder anvendelse på alle typer køb, 

bortset fra køb af fast ejendom.216 Dette betyder, at den som udgangspunkt vil finde anvendelse 

på aftaler om køb af immaterielle rettigheder. I forskningssamarbejder vil begge parter være at 

anse som handlende.217 Aftalen vil i overensstemmelse med definitionen i købelovens § 4, stk. 1 

derfor blive anset som et handelskøb.218 Købeloven er hovedsageligt deklaratorisk, hvilket følger 

af købelovens § 1.219 I tilfælde af parterne ønsker at overdrage den dannede forgrundsviden, så 

vil Købeloven finde anvendelse, hvis ikke andet er aftalt. En efterfølgende overdragelse af en 

 
212 Madsen, C. F. & Østergaard, K., Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), side 10. 
213 Madsen, P. B, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten (1982), side 170. 
214 U.1960.1042 H, hvor Højesteret fandt, at en fabrikant som fremstiller et produkt til en forhandler, hvor 
fabrikanten med rimelig tid kunne opsige aftalen, ikke efter kontraktens ophør kunne fremstille og sælge et 
produkt, som var identisk eller let lod sig forveksle med det til forhandleren fremstillede produkt. 
215 Madsen, P. B., Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten (1982), side 170-171. 
216 Lovbekendtgørelse 2021-09-24 nr. 1853 Købelov § 1 a, stk. 1. 
217 Lovbekendtgørelse 2021-09-24 nr. 1853 Købelov § 4, stk. 2. 
218 Lovbekendtgørelse 2021-09-24 nr. 1853 Købelov § 4, stk. 1. 
219 Lovbekendtgørelse 2021-09-24 nr. 1853 Købelov § 1. 
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immaterialret vil som udgangspunkt blive betragtet, som en species vare efter købelovens § 3 

modsætningsvis. Købeloven finder som udgangspunkt ikke anvendelse i henhold til Schlüter 

kontraktens bestemmelser, da ydelserne ikke skal anses som køb af et gode, der er omfattet af 

lovens anvendelsesområde. 

3.3.2 Immaterialretten 

Ved siden af den almindelige del af obligationsretten er immaterialretten. Immaterialretten 

tilhører formuerettens specielle del, og har sit primære virkemiddel i tildeling af eneret.220 Når 

kontraktforholdet har skabt forgrundsviden, er det de immaterialretlige regler, som giver den 

skabte forgrundsviden en juridisk beskyttelse. Normalt behandles erhvervshemmeligheder ikke 

inden for immaterialretten.221 I nedenstående gennemgang af de immaterialretlige love vil lov 

om erhvervshemmeligheder, være inkluderet. Dette gøres for overblikkets skyld. Formålet med 

at analysere immaterialretten er at klarlægge, i hvilket omfang den erhvervede forgrundsviden 

er beskyttet af denne, efter kontraktens ophør. 

 

Patentloven 

Formålet med patentloven er at fremme og sikre innovation i samfundet. Dette gøres ved at give 

de virksomheder, der har oppebåret omkostninger i forbindelse med innovationen en 

beskyttelse, som sikrer, at de kan tage en højere pris for deres patentbeskyttede gode.222 Udover 

partshensynet om beskyttelse af godet har de immaterielle beskyttelsesregler også et samfunds-

mæssigt hensyn, som er at fremme innovation i samfundet.223 Patentbeskyttelsen giver således 

en juridisk monopolsituation i patentets levetid. Patentet giver ikke selv en økonomisk gevinst 

for virksomheden, men giver virksomheden mulighed for at sikre en økonomisk gevinst. 

 
220 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, 
varemærkeret (2018), side 27. 
221 Ibid., side 28. 
222 Ibid., side 227. 
223 Ibid., side 227. 
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Patentbeskyttelse er vigtigt i forskningssamarbejder i den farmaceutiske industri, da det er 

omkostningstungt at frembringe patenterbar forgrundsviden.224  

Det er muligt for den part, som har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller ejer 

retten til opfindelsen, at opnå patentbeskyttelse, jf. patentlovens § 1, stk. 1.225 Dansk patentret 

er internationaliseret og bl.a. baseret på et nordisk samarbejde, som er tilrettet Den Europæiske 

Patentkonvention. Den danske Patentlov vil skulle fortolkes konformt med Den Europæiske 

Patentkonvention.226& 227 

Det følger af ordlyden til bestemmelsen, at det er nødvendigt, at godet kan anses som en 

opfindelse. Loven indeholder ikke en eksplicit definition af opfindelsesbegrebet.228 Patentloven 

§ 1, stk. 2, nr. 1-4, oplister følgende negative afgræsning af opfindelsesbegrebet:229 

1) Opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder 

2) Kunstneriske frembringelser 

3) Planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed 

4) Fremlæggelse af information 

Et immaterielt gode, som kan karakteriseres som tilhørende en af ovenstående kategorier, kan 

ikke få patent, men kan danne grundlag for en patenterbar opfindelse. Når det skal afgøres, om 

en opfindelse er patenterbar, vurderes det ud fra patentlovens kriterier (nyhed, industriel 

udnyttelse, beskrivelighed).230 Patentlovens § 2 beskriver, at nyhedskriteriet betyder, at 

opfindelsen skal adskille sig væsentligt i forhold til, hvad der allerede er kendt, før ansøgningen 

indleveres. Nyhedskriteriet har også betydning i forhold til patentlovens § 1, stk. 2, nr. 1. At der 

gøres en opdagelse, som uomtvisteligt vil anses for ny, vil ikke kunne medføre et patent. I 

 
224 Tvarnø, C. D., Ølykke, G.S. & Østergaard, K., Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder 
og partnerskaber (2013), side 35-36. 
225 Lovbekendtgørelse 2019-01-29 nr. 90 Patentloven. 
226 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, 
varemærkeret (2018), side 229. 
227 76/76/EØF: Konventionen om det europæiske patent for fællesmarkedet (Fællesskabets Patentkonvention). 
228 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, 
varemærkeret (2018), side 261. 
229 Lovbekendtgørelse 2019-01-29 nr. 90 Patentloven. 
230 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, 
varemærkeret (2018), side 262-265. 
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forskningssamarbejder i medicinalindustrien vil opdagelsen af en ny sygdom ikke kunne 

patenteres, men et farmaceutisk redskab til at bekæmpe sygdommen kan godt patenteres.  

 

Nyhedskriteriet indeholder altså et krav om, at opfindelsen skal have et konstruktivt element.231 

At opfindelsen skal kunne udnyttes kommercielt forudsætter, at det skal være en praktisk 

realitet, hvor det skal være muligt at angive mindst en praktisk anvendelsesmulighed for 

opfindelsen.232 Beskrivelighedskravet medfører, at det skal forklares, hvordan opfindelsen virker 

og sandsynliggøre, at den faktisk løser det angivne tekniske problem.233 En fremgangsmåde til at 

behandle en sygdom er ikke patenterbar, og har karakteristika som værende know-how. Know-

how anses for at være ikke patenterbar viden og nyder ikke beskyttelse efter patentloven. 

Patentlovens beskyttelsen sker på baggrund af en ansøgning om patent. En patenteret opfindelse 

som er skabt i fællesskab, vil immaterialretligt ikke føre til andet end at parterne i fællesskab 

beskyttes af patentet. 

 

Patentet giver parten en eneret til at udnytte det specifikke gode. Det vil dog anses for at være 

et formueretligt gode, hvorfor det kan overdrages helt eller delvist til en tredjepart.234 En 

overdragelse af rettigheden til godet vil ofte udformes som en patentlicensaftale. En 

patentlicensaftale giver den overdragende part mulighed for at opstille betingelser for 

tredjepartens udnyttelse af det patenterede gode.235 

 

Opfinderloven 

Opfinderloven regulerer forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere i forbindelse med 

gjorte opfindelser. En stor del af patenterbare opfindelser udarbejdes af medarbejder, som er 

 
231 Ibid., side 262. 
232 Ibid., side 264. 
233 Ibid., side 265-266. 
234 Lovbekendtgørelse 2019-01-29 nr. 90 Patentloven Kapitel 6. Licens, overdragelse mv. 
235 Schovsbo, J., Immaterialrets aftaler - fra kontrakt til status i kontraktretten (2001), side 71. 
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under et ansættelsesforhold. I Schlüter kontrakten, er det også de to parter, som i fællesskab 

allokerer medarbejder til at deltage i forskningsprojektet. Det er derfor relevant at få klarlagt 

retsforholdet mellem de to parter.236 

 

Begrebet opfindelser skal forstås i overensstemmelse med definitionen af samme begreb i 

patentloven. Det er det klare udgangspunkt i loven, at en opfindelse, en arbejdstager gør i 

forbindelse med sin tjeneste, tilhører arbejdsgiveren, jf. opfinderlovens § 5.237 For at hovedreglen 

finder anvendelse, skal opfindelsen falde inden for arbejdsgiverens arbejdsområde. 

Arbejdsområdet skal fortolkes bredt og vedrører ikke blot virksomhedshedens hovedproduktion. 

I tilfælde af at en gjort opfindelse ikke falder inden for arbejdsgiverens arbejdsområde, vil det 

alligevel tilfalde denne, hvis opfindelsen sker på baggrund af en opgave stillet til arbejdstageren 

af arbejdsgiveren. Det fremgår, at en medarbejder, som har gjort en opfindelse som er omfattet 

af bestemmelsen i lovens § 5, uden ubegrundet ophold skal informere arbejdsgiveren herom, jf. 

opfinderlovens § 6.  

 

Det følger dog af opfinderlovens § 8, at en medarbejder som gør en opfindelse, som er reguleret 

af Opfinderloven, har krav på en godtgørelse, hvis arbejdsgiver vælger at benytte sig af sin, efter 

loven, tildelte ret. Værdien af opfindelsen skal dog overstige, hvad arbejdstager i rimelighed kan 

forudsætte medarbejderen, præsterer i ansættelsesforholdet, jf. opfinderlovens § 8, stk. 1.  

 

Lov om forretningshemmeligheder 

Forretningshemmeligheder skal ses som oplysninger, der er hemmelige og værdifulde, hvorfor 

de er blevet underkastet rimelige hemmelighedsholdende foranstaltninger.238 Det fremgår af 

præamblen til direktivet som loven inkorporerer, at know-how, som opfylder definitionskravene, 

 
236 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, 
varemærkeret (2018), side 317. 
237 Lovbekendtgørelse 2012-01-24 nr. 104 om arbejdstagerens opfindelser § 5. 
238 Lov 2018-04-25 nr. 309 om forretningshemmeligheder § 2, nr. 1-4. 
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vil være at anse for forretningshemmeligheder.239 Før det kan betragtes som en forretnings-

hemmelighed, er der et betydelighedskrav, som foreskriver, at en ulovlig erhvervelse skal kunne 

skade interesserne hos den part, som normalt besad forretningshemmeligheden.240 Reglerne om 

forretningshemmeligheder skaber ikke en eneret hos parten, da lovens bestemmelser skal 

anvendes som en supplerede beskyttelse til reglerne om ejendomsretlige intellektuelle 

ejendomsrettigheder.241 Lov om forretningshemmeligheder baserer sig på EU-direktivet om 

forretningshemmeligheder, og skal således fortolkes direktiv konformt. 

 

Delt baggrundsviden i et kontraktforhold vil ikke konstituere ulovlig erhvervelse af en 

forretningshemmelighed, jf. lov om forretningshemmeligheder § 3. Parten, som erhverver 

forretningshemmeligheden, må trods lovlig erhvervelse ikke videregive eller forretnings-

hemmeligheden, hvis det tilsidesætter en kontraktuel forpligtigelse.  Efter kontraktens ophør vil 

loyalitetsgrundsætningen begrænse muligheden for videregivelse af erhvervede forretnings-

hemmeligheder.242 

 

  

 
239 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse, 
præamblen, nr. 14. 
240 Forslag til lov om forretningshemmeligheder, fremsat den 10. januar af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen), 
LFF 2018-01-10 nr. 125 Forretningshemmeligheder, bemærkninger til lovforslagets § 2. 
241 Forslag til lov om forretningshemmeligheder, fremsat den 10. januar af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen), 
LFF 2018-01-10 nr. 125 Forretningshemmeligheder, bemærkninger til lovforslagets § 1. 
242 Se afsnit 3.2.1 Obligationsretten om Loyalitetsgrundsætningen. 
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3.4 Delkonklusion 

Når parterne indgår en kontrakt, har de aftalefrihed til at indgå denne. Kontrakten forpligter 

parterne til at overholde, hvad der er anført i kontrakten. Kontrakten er den primære retskilde, 

som regulerer forholdet mellem parterne. I situationer, hvor kontrakten tier, vil baggrundsretten 

udfylde det juridiske tomrum. 

I ovenstående analyse bliver Schlüter kontrakten modificeret, så den kan anvendes af to private 

virksomheder i medicinalbranchen. Formålet med Schlüter kontrakten er at udvide parternes 

viden inden for et bestemt område og anvende den erhvervede viden kommercielt. Parterne skal 

arbejde sammen og med deres indskudte baggrundsviden danne forgrundsviden. Schlüter 

kontrakten allokerer rettighederne til den respektive forgrundsviden på baggrund af parternes 

bidrag til opnåelsen af denne. Forgrundsviden opnået af parterne i fællesskab vil ejes af parterne 

i et formueretligt sameje. Dannes der forgrundsviden udelukkende på baggrund af en parts 

bidrag, tildeles denne part fuld ejendomsret over den respektive forgrundsviden.  

Der foreligger en del usikkerhed ved opgørelsen af parternes faktiske bidrag til den dannede 

forgrundsviden. Parterne skal kunne dokumentere deres bidrag. Hvis dette ikke er muligt, vil 

parternes andel i den dannede forgrundsviden blive ligeligt fordelt. Ingen af kontraktens 

klausuler, som regulerer forholdet mellem parterne, har retsvirkning, efter kontrakten er ophørt. 

Baggrundsretten er opdelt i den almindelige del og den specielle del. Den almindelige del består 

af den almindelige obligationsret, og den specielle del reguleres af immaterialretten. Det 

obligationsretlige udgangspunkt er, at når kontrakten ophører, så ophører parternes forpligtelser 

også. Loyalitetsgrundsætningen pålægger dog parterne, at de ikke må anvende modpartens 

baggrundsviden efter kontraktens ophør. 

Den opnåede forgrundsviden kan beskyttes af patentloven i det omfang, den respektive 

forgrundsviden opfylder kravene fremsat i loven. Know-how er ikke patenterbart, men nyder 

beskyttelse i det omfang, det kan betragtes som værende en forretningshemmelighed. 
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Kapitel 4 – Parternes ageren efter kontraktens ophør 

Som redegjort for i kapitel 3 allokeres den erhvervede forgrundsviden på baggrund af parternes 

bidrag. Denne allokering sker på baggrund af bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5. En part 

kan tildeles fuld ejendomsret over den pågældende forgrundsviden, jf. Schlüter kontraktens § 

5.1. Eller hvis begge parter har bidraget til den respektive forgrundsviden, vil de have et 

formueretligt sameje, jf. Schlüter kontraktens § 5.2.243 Kontraktens allokeringsbestemmelser 

giver parterne enten fuld eller delvis ejendomsret over den dannede forgrundsviden. 

Ejendomsret defineres som en hånhævelig ret til at foretage handlinger, som relaterer sig til ting 

eller immaterielle goder.244 

 

Efter kontrakten er ophørt, er der ingen bestemmelser, som pålægger dem en pligt til at 

samarbejde.245 Formålet med strategisk kontrahering er gennem et relationelt samarbejde at 

opnå konkurrencemæssige fordele. Hvis parterne ikke har incitament til at samarbejde efter 

kontraktens ophør, vil de konkurrencemæssige fordele ophøre samtidig med kontrakten. 

Strategisk kontrahering danner en teoretisk ramme om, hvordan kontrakten skal konciperes for 

at sikre, at parterne opnår konkurrencemæssige fordele. Dette sker ved at foretage relations-

specifikke investeringer, sikre vidensdelingsrutiner i kontraktforholdet, udnytte modpartens 

komplementære ressourcer og sikre effektive styringsmekanismer i kontraktforholdet.246 Ved 

kontraktens ophør følger det, at parterne ikke længere har mulighed for at udnytte hinandens 

komplementære ressourcer. Vidensdelingsrutinerne og de effektive styringsmekanismer 

ophører ligeledes samtidig ved kontraktens ophør. Det følger af obligationsrettens almindelige 

udgangspunkt.247 De relationsspecifikke investeringer, som parterne har foretaget, vil skulle 

benyttes alternativt og dermed miste værdi, sammenlignet med det ophørte kontraktforhold.248 

Det er derfor relevant at undersøge, hvordan den nuværende retsstilling giver parterne 

 
243 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
244 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 160. 
245 Se afsnit 3.2.5 om Opsummering af kontraktens bestemmelser. 
246 Se afsnit 2.3 om Relationsrente i forskningssamarbejder. 
247 Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen Beføjelser (2015), side 212. 
248 Se afsnit 2.3.1 om Relationsspecifikke investeringer. 
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incitament til at agere i forhold til at udnytte deres erhvervede forgrundsviden, og om denne 

ageren er optimal sammenlignet med teorirammen i strategisk kontrahering. 

 

For at klargøre hvordan parterne vil agere efter kontraktens ophør i forhold til at udnytte den 

erhvervede forgrundsviden, tages der udgangspunkt i de to forskellige allokeringsbestemmelser 

i Schlüter kontrakten. Dette gøres, da det er den allokerede forgrundsviden, som sætter 

rammerne for parternes mulige ageren. Der opstilles et scenarie, hvor den ene part har fuld 

ejendomsret over den forgrundsviden, der er dannet i forskningskontrakten, jf. Schlüter 

kontraktens § 5.1. Herefter opstilles det scenarie, hvor begge parter har bidraget til det samme 

formueretlige sameje.249 Disse scenarier vil repræsentere, hvordan parterne vil agere under den 

nuværende retsstilling. Det undersøges hermed, i hvilket omfang kontrakten skaber incitament 

for parterne til at agere foreneligt med teorirammen i strategisk kontrahering. Dette gøres ved 

at opstille parternes interaktion i et spil efter kontraktens ophør. Efterfølgende inddrages 

property right-teorien til at undersøge de grundlæggende karakteristika ved fuld og delt 

ejendomsret. 

4.1 Parternes ageren ud fra nuværende retsstilling i en spilteoretisk 
henseende 

Den kommercielle anvendelse af den erhvervede forgrundsviden betyder, at parternes formål er 

at give virksomheder et payoff. Spillerne er rationelle, hvilket medfører, at de vil vælge den 

strategi, der giver det højeste payoff.250 I nedenstående spilteoretiske analyse undersøges 

parternes incitament til at samarbejde, efter kontrakten er ophørt. Analysen vurderer parternes 

ageren i forbindelse med anvendelse af den erhvervede forgrundsviden udenfor det aftalte 

udnyttelsesområde. Når parterne har indgået den oprindelige kontrakt, har de gjort det med 

kommerciel udnyttelse for øje. Selvom Schlütter kontrakten ikke specificerer kontraktens ophør 

i forhold til den kommercielle anvendelse af den erhvervede forgrundsviden, antages det, at 

 
249 Se bilag 1: Schlüterkontraktens § 5.2. 
250 Baird, D. G., Gertner, R. H. & Picker R. C., Game Theory and the Law (1998), side 9-11. 
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parterne udnytter den erhvervede forgrundsviden, inden kontrakten ophører, eller at de har 

aftalt, hvordan den pågældende forgrundsviden skal udnyttes. Kontraktparternes formål med 

kontraktindgåelsen anses for at være at opnå en højere viden inden for et bestemt område og 

udnytte denne viden kommercielt.251 Analysen tager udgangspunkt i to fiktive private 

virksomheder.  

4.1.1 Fuld ejendomsret 

Efter bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.1 vil den part, som egenhændigt har skabt al 

forgrundsviden i kontrakten, have fuld ejendomsret over det immaterielle gode.252 Da parten har 

ejendomsretten over det immaterielle gode, er det også den ene part, som har mulighed for at 

udnytte den erhvervede forgrundsviden kommercielt. Når en part har erhvervet en eneret til den 

skabte forgrundsviden, er det ligeledes denne part, som træffer beslutningen om, hvordan denne 

forgrundsviden skal udnyttes kommercielt. Der er i parternes retsstillingen intet, der regulerer 

deres ageren efter kontraktens ophør.253 Det undersøges derfor, hvordan parterne vil agere efter 

kontraktens ophør, og intet regulerer deres ageren, samt om dette er foreneligt med strategisk 

kontrahering. 

 

Anvendelse af forgrundsviden udenfor det aftalte udnyttelsesområde 

Efter udnyttelsen af den erhvervede forgrundsviden inden for det aftalte udnyttelsesområde kan 

det forekomme, at en af parterne opdager, at den dannede forgrundsviden kan udnyttes på et 

andet end det aftalte udnyttelsesområde.254 Det er derfor relevant at undersøge, hvordan 

parterne vil agere i det pågældende scenarie. Når parterne ønsker at anvende forgrundsviden 

udenfor det i aftalen bestemte udnyttelsesområde, vil det kræve en ændring af kontrakten, jf. 

Schlüter kontrakten § 2.  

 

 
251 Se bilag 1: Schlüter kontrakten § 2. 
252 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
253 Se afsnit 3.4 om Delkonklusion om Paternes retsstilling efter kontrakten ophør. 
254 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
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Da der ikke er noget i den oprindelige kontrakt, som regulerer parternes ageren, vil de ved den 

alternative udnyttelse være nødsaget til at koncipere en ny kontrakt. Der er transaktions-

omkostninger forbundet med at kontrahere en kontrakt.255 I den prækontraktuelle fase vil 

transaktionsomkostningerne være kontakt-, forhandlings- og affattelsesomkostninger. I 

kontraktens løbetid vil der i forbindelse med affattelse af en kontrakt inden for teorirammen 

strategisk kontrahering være yderligere kontrol-, justerings- og kommunikations-

omkostninger.256 I dette opsatte scenarie vil søgeomkostningerne primært relatere sig til, at 

parten, som har den erhvervede forgrundsviden, undersøger, om den tidligere modpart har den 

nødvendige baggrundsviden. Hvis modparten har dette, vil det medføre, at 

kontraktforhandlingsomkostningerne og kontraktudfærdigelsesomkostningerne vil være lavere 

end ved at affatte en kontrakt med en udefrakommende part.257 

 

Parterne har ikke nødvendigvis samme baggrundsviden258 at indskyde i forholdet, idet den 

erhvervede forgrundsviden fra den oprindelige kontrakt er tildelt den ene part. Det er ikke 

sikkert, at den oprindelige part, som ikke er tildelt noget forgrundsviden, har relevant 

baggrundsviden. I det omfang at parten med den erhvervede forgrundsviden skal bruge et sæt 

specifikke ydelser for modparten og ikke har behov for en anden parts baggrundsviden, vil 

kontraktforholdet have karakteristika tilsvarende et principal-/agentforhold.259&260 Der vil dog 

ikke foretages en dybere analyse af de omkringliggende omstændigheder, som gør sig gældende 

ved et sådan forhold. Det antages, at parten, som har fået fuld ejendomsret over den dannede 

forgrundsviden, vil kunne anvende modpartens baggrundsviden som en komplementær 

ressource, men at dette ikke er et krav for at kunne anvende den erhvervede forgrundsviden.  

 
255 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 129. 
256 Østergaard, K., Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder (2016), side 440. 
257 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
258 Den forgrundsviden den ene part har erhvervet efter bestemmelsen i Schlüter kontrakten § 5.1, vil i et nyt 
kontraktuelt forhold anses som værende baggrundsviden. 
259 Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær. 
260 Bergen, M., Dutta, S. & Walker O., C., Agency Relationsships in Marketing: A Review of the Implications and 
Applications of Agency and Related Theories (1992), side 1: Et Principal-/agentforhold er karakteriseret, når en part 
(principalen) er afhængig af modparten (agenten) til at foretage nogle bestemte handlinger på vegne af principalen 
(egen oversættelse). 
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Det er selvfølgelig nødvendigt for parterne at kunne benytte deres komplementære ressourcer 

for at opnå relationsrente i det nye kontraktforhold.261 Det antages ydermere, at parterne har 

mulighed for opnåelse af relationsrente ved den alternative anvendelse i kontraktforholdet. Der 

introduceres to variabler, som har indflydelse på, hvordan parterne vil agere efter kontraktens 

ophør. Transaktionsomkostningerne er en variabel, som har en negativ indflydelse på parternes 

payoff. Relationsrenten er en variabel, der positivt påvirker parternes payoff: 

- Transaktionsomkostninger 

+ Relationsrente 

Det antages, at der er én part, som opdager muligheden for at anvende den oprindelige kontrakt 

skabte forgrundsviden. Dette introducerer et element af usikkerhed hos modparten, da denne 

ikke har information omkring det alternative udnyttelsesområde, da der ikke er noget, som 

juridisk pålægger parterne at dele information med hinanden.262 Spillet anses på den baggrund 

at have ukomplet information. For at simplificere analysen vil usikkerheden om det alternative 

udnyttelsesområde, manifestere sig i den respektive parts forventning til de mulige payoffs. Der 

er således asymmetrisk information mellem parterne. 

For at modellere denne usikkerhed i spillet vil den part, som har ukomplet information have 

beliefs. Beliefs er spilteoretiske scenarier, som en part forventer, der kan ske. Parten har 

forventninger omkring sandsynligheden for, at scenarierne forekommer.263 Parten, som har 

komplet information, kan dele sin viden om det alternative udnyttelsesområde med modparten, 

og dermed fjerne den asymmetriske information.264 Denne informationsdeling har dog en 

omkostning for parten.265 For at parten har incitament til at dele denne information, skal det 

skabe en værdi for parten, som er større end den omkostning, der er ved at dele informationen. 

 

 
261 Se afsnit 2.3.3 om Komplementære ressourcer.  
262 Se afsnit 3.4 om Delkonklusion på Parternes retsstilling efter kontraktens ophør. 
263 Baird, D. G., Gertner, R. H. & Picker R. C., Game Theory and the Law (1998), side 83. 
264 Ibid., side 89. Informationen i spillet er således verificerbar. Det betyder, at den kan verificeres af modparten, 
hvis informationen deles. 
265 Knudsen, C., Økonomisk metodologi - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 209. 
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Virksomhed 1 opdager alternativt udnyttelsesområde 

I dette scenarie, er det Virksomhed 1, som opdager at den erhvervede forgrundsviden kan 

anvendes på et andet udnyttelsesområde, end det, som fremgik af aftalen (dette vil i det 

efterfølgende blive kaldes det ’alternative udnyttelsesområde’). I forbindelse med udnyttelse af 

dette område har parten et udefinerbart antal strategier, som kan vælges. For at spillet kan 

illustrere parternes ageren, antages det, at Virksomhed 1 har to strategier. Virksomhed 1 kan 

enten vælge at samarbejde med den tidligere modpart omkring anvendelse af sin forgrundsviden 

på det alternative udnyttelsesområde, eller Virksomhed 1 kan selv udnytte sin forgrundsviden på 

det alternative udnyttelsesområde. Hvis Virksomhed 1 vælger at samarbejde med Virksomhed 2, 

så kan Virksomhed 2 vælge enten at samarbejde med Virksomhed 1 eller ikke at samarbejde med 

Virksomhed 1.  

 

Da det er Virksomhed 1, som har opdaget det alternative udnyttelsesområde, har Virksomhed 2 

ukomplet information i spillet. Virksomhed 2 kan have et utælleligt antal beliefs omkring det 

alternative udnyttelsesområde. De to, som forekommer mest relevante, er de beliefs, der 

vedrører det forventede payoff. For at simplificere spillet antages det, at Virksomhed 2 forventer, 

at den alternative udnyttelse enten giver et højt payoff eller et lavt payoff. Det antages, at 

Virksomhed 2 forventer, at der er 50 % for, at det alternative udnyttelsesområde vil medføre et 

højt payoff og at der er 50 % for, at det alternative udnyttelsesområde vil medføre et lavt payoff.  

 

De to beliefs i spillet skal anses som værende to ekstremer, som udgør de to yderpunkter, 

spilleren forventer. Det er altså hhv. højeste og laveste profit, spilleren forventer. I et best case 

scenarie, vil Virksomhed 2 forvente, at den alternative udnyttelse er ekstremt profitabel og vil 

medføre et stort payoff, hvorimod det lave payoff vil medføre en lille grad af profit. Dette 

illustreres ved, at et højt payoff samlet vil give partnerne en værdi på 2𝜋. Et lavt payoff vil 

medføre en samlet værdi på !
"
𝜋. Hvor 𝜋 repræsenterer den mulige profit på markedet. 
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 Højt payoff Lavt payoff 

Payoff 2𝜋 1
2𝜋 

Sandsynlighed 50 % 50 % 
Tabel 4.1: Oversigt over beliefs. Egen tilvirkning. 

Virksomhed 1 har komplet information og ved, at værdien ved at anvende sin forgrundsviden på 

et alternativt område vil give en profit på 𝜋. Hvis Virksomhed 1 og Virksomhed 2 vælger at 

samarbejde, vil de skulle koncipere en ny kontrakt, hvilket medfører, at parterne får 

transaktionsomkostninger. Hvis denne strategikombination ikke vælges, udarbejdes ingen 

kontrakt, og parterne har ikke transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger påvirker 

parternes samlede payoff negativt. De samlede transaktionsomkostninger ved at indgå en 

kontrakt repræsenteres af ’∁’. Transaktionsomkostningerne oppebæres af både Virksomhed 1 og 

Virksomhed 2.  

Ved at vælge strategikombinationen samarbejde/samarbejde har parterne dog mulighed for at 

opnå relationsrente. Relationsrente i forskningskontrakter repræsenterer muligheden for 

opnåelse af viden. Parterne kan også drive forskning uden at indgå i et samarbejde men opnår 

ikke viden som giver konkurrencemæssige fordele.266 For at illustrere, at parterne kan opnå 

konkurrencemæssige fordele ved indgåelse af forskningssamarbejder, repræsenteres 

relationsrenten som en variabel (𝑟), som positivt påvirker parternes payoff. Relationsrente 

opstår samlet i det kontraktuelle forhold og deles dermed mellem parterne. Det er Virksomhed 

1, som først vælger strategiform. Da spillet har perfekt information, kan Virksomhed 2 observere, 

hvilken strategi Virksomhed 1 vælger. Spillet illustreres i nedenstående: 

 
266 Se afsnit 2.3 om Relationsrente i forskningssamarbejder. 
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Figur 4.1: Anvendelse af forgrundsviden udenfor udnyttelsesområdet (Virksomhed 1). Egen tilvirkning. 

For at spillet kan illustrere parternes ageren, er det nødvendigt at benytte sig af Bayes regel.267 

Spillet indeholder ukomplet information. For at se hvordan to rationelle parter vil agere, kræver 

det, at ligevægten opfylder kravet om sekventiel rationalitet. Dette ligevægtskrav indeholder to 

delelementer. Partens strategi skal være optimal, givet modpartens strategi valg, og partens 

strategi skal stemme overens med partens sandsynlighedsvurdering af hver spilnode.268 Spillet 

kan løses gennem baglæns-induktions-metoden. Først er det dog nødvendigt at udregne 

Virksomhed 2s forventede payoffs (𝐸𝜋). Dette er nødvendigt for at undersøge, hvordan 

Virksomhed 2 vil agere: 

𝐸𝜋 = *	𝜋 − ∁ +
1
2 𝑟- ∗ 50% + *

1
4𝜋 − ∁ +

1
2 𝑟- ∗ 50% =

5
8𝜋 − ∁ +

1
2 𝑟	

Ligning 4.1: Forventet payoff (Virksomhed 2). 

Den forventede værdi viser, at uanset om det er et højt payoff eller et lavt payoff, så er det mere 

profitabelt for Virksomhed 2 at vælge at samarbejde med Virksomhed 1, end ikke at samarbejde 

 
267 Agresti, A. & Finlay, B., Statistical Methods for the Social Sciences (2013), side 80. Bayes regel er en 
sandsynlighedsteoretisk regel, som beskriver den betingede sandsynlighed.  
268Baird, D. G., Gertner, R. H. & Picker R. C., Game Theory and the Law (1998), side 87. 

Virksomhed 1

Ikke samarbejde

Samarbejde

Højt payoff
!
"
𝜋 − ∁ + !

"
𝑟 ,

𝜋 − ∁ + !
"
𝑟

Lavt payoff

!
"
𝜋 − ∁ + !

"
𝑟 , 

1
4𝜋 − ∁ +

1
2 𝑟

Ikke samarbejde 𝜋,0

Ikke samarbejde 𝜋,0
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5#
$
𝜋 − ∁ + !

"
𝑟 > 07, hvis betingelsen #

$
𝜋 + !

"
𝑟 > ∁ er opfyldt. Virksomhed 1 kan derefter vælge 

mellem at samarbejde eller ikke at samarbejde. Virksomhed 1 vælger strategien ’ikke 

samarbejde’, da 𝜋 > !
"
𝜋 − ∁ + !

"
𝑟. Hvis betingelsen 𝜋 − !

"
𝜋 + ∁	> !

"
𝑟 er opfyldt. 

 

Det, der illustreres i ovenstående er, at, ved anvendelse af den erhvervede forgrundsviden på et 

alternativt udnyttelsesområde, så afhænger spillernes strategivalg, af størrelsen på de 

konkurrencemæssige fordele, de kan opnå ved den alternative anvendelse. Relationsrenten, som 

repræsenterer den konkurrencemæssige fordel, afhænger af diverse delelementer Det er 

nødvendigheden for disse delelementer som definerer størrelsen af relationsrenten.269 Scenariet 

viser, hvordan parterne vil agere i forhold til at anvende den erhvervede forgrundsviden, når en 

part har ejendomsretten til den respektive forgrundsviden, og det er denne part, som opdager 

et alternativt udnyttelsesområde. Når den erhvervede forgrundsviden er allokeret efter Schlüter 

kontraktens § 5.1, og den skal anvendes på et alternativt udnyttelsesområde, så er parternes 

ageren reguleret af størrelsen og muligheden for at opnå relationsrente. Hvis parten ikke ønsker 

at samarbejde efter kontraktens ophør, vil investeringerne i kontrakten gå tabt. Eftersom, at den 

dannede forgrundsviden er allokeret efter Schlüter kontrakten § 5.1, har den ene part heller ikke 

bidraget aktivt i det oprindelige forskningssamarbejde.270 Når parten ikke bidrager, har den heller 

ikke mulighed for at udnytte den anden parts baggrundsviden, og der sker således ingen inter 

partes vidensdeling.271 Parten har ingen forudsætninger for at kunne opdage et alternativt 

udnyttelsesområde. 

 

 

 

 
269 Se figur 2.1: Processen fra den prækontraktuelle fase til relationsrente opnås i afsnit 2.3. 
270 Se afsnit 4.1 om Fuldstændig ejendomsret. 
271 Se afsnit 2.32 om Vidensdelingsrutiner. 
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4.1.2 Delt ejendomsret 

Når begge parter i kontraktforholdet bidrager til dannelsen af forgrundsviden, skabes der et 

formueretligt sameje.272 Bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.2 definerer ejendomsretten 

som værende delt mellem parterne, og enhver disposition over godet kræver overensstemmelse 

inter partes.273  

 

 At begge parter bidrager til dannelsen af forgrundsviden, er essentielt inden for teorirammen i 

strategisk kontrahering. Samarbejde er også nødvendigt i forskningssamarbejder, da parterne 

alene ikke altid har kompetencen til at foretage forskningsaktiviteten egenhændigt.274 I 

forbindelse med anvendelse af den dannede forgrundsviden har parterne to forskellige 

muligheder: De kan enten vælge at maksimere deres egennytte eller maksimere den kontraktens 

samlede værdi. Når den dannede baggrundsviden allokeres ud på parterne efter bestemmelsen 

i Schlüter kontraktens § 5.2, så har parterne aktivt bidraget til forskningsarbejdet og investeret i 

dette. Det følger af bestemmelsen, at jo mere en part bidrager til opnåelsen, jo større bliver 

denne parts andel i den dannede forgrundsviden. Bestemmelsen har samme funktion som en 

aflønningsmodel. Efter kontraktens ophør er der ikke noget juridisk, som forpligter parterne til 

at samarbejde. Bestemmelsen i Schlüter kontrakten § 5.2 pålægger parterne, at enhver 

disposition over den erhvervede forgrundsviden kræver accept.275 Det opdages dog 

efterfølgende, at en stor del af den skabte forgrundsviden kunne anvendes på et alternativt 

udnyttelsesområde.276 

 

Parterne foretager deres strategivalg samtidig. Spillerne kan vælge enten at egennytte-

maksimere, hvilket vil sige, at når de forhandler om udnyttelsen af den erhvervede 

forgrundsviden, udviser de opportunistisk adfærd på bekostning af den anden part. Spillerne kan 

 
272 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
273 Bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.2. 
274 Se afsnit 2.2.3 Komplementære ressourcer. 
275 Bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.2. 
276 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden.  
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også vælge at samarbejde og dermed maksimere den samlede værdi i kontrakten. Den marginale 

nytte ved at samarbejde med modparten er 𝑚%, hvilket er større end den marginale nytte, som 

spilleren vil få ved ikke at samarbejde. Hvis spilleren samarbejder, og modparten ikke 

samarbejder, vil spilleren, der ikke samarbejder, få 𝑚%, og spilleren, der samarbejder, taber 

marginalnytten (−𝑚&). Hvis begge spillere egennyttemaksimerer, vil der ikke genereres 

overskud i kontrakten, og spillernes payoff er 0. Hvis begge spillere samarbejder, får begge 

spillere 𝑚% −𝑚&. 

 

Spillet er således et simultant spil. Som redegjort for i afsnit 4.1.1, så vil der være asymmetrisk 

information mellem spillerne. For at illustrere interaktionen antages det dog, at spillerne har 

komplet og symmetrisk information. Der tages udgangspunkt i et prisoner’s dilemma til at 

illustrere parternes ageren: 

 

Virksomhed 2 

 Egennyttemaksimere Samarbejde 

Virksomhed 

1 

Egennyttemaksimere 0 , 0 𝑚% , −𝑚&  

Samarbejde −	𝑚&  , 𝑚% 𝑚% −𝑚&  , 𝑚% −𝑚&  

Tabel 4.2: Samarbejde ved delt sameje. Egen tilvirkning. 

For begge spillere gælder det, at strategien ’Egennyttemaksimere’ er dominerende. Det betyder, 

at begge spillere vil vælge denne strategi uagtet, hvad den anden spiller vælger. Spillet viser, at 

kontraktparterne skal have et incitament til at samarbejde, før de vælger at maksimere den 

fælles værdi. Ved at begge parter vælger at egennyttemaksimere, når de efterfølgende, skal 

anvende den erhvervede forgrundsviden på et alternativt udnyttelsesområde, medfører det at 

begge parter mister værdi i relationen, fordi de begge to forsøger at maksimere deres egen nytte 

på bekostning af hinanden og relationen. Hvis begge parter vælger at ’Samarbejde’ vil det 

maksimere kontrakten og dermed relationens værdi, og resultatet er, at det kun er når parterne 

samarbejder, at de kan opnå et Kaldor-Hicks efficient resultat.277 

 
277 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 110-111. Kaldor-Hicks efficiens er hvor det samlede payoff er 
størst. Det er ligegyldigt, om en part mister en del af sit payoff, så længe den samlede vinding er større. 
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4.2 Betydning af ejendomsretten 

Ud fra et spilteoretisk henseende er der to scenarier. Parten, som har fået allokeret den skabte 

forgrundsviden, efter Schlüter kontraktens § 5.1, vil kun samarbejde, når den konkurrence-

mæssige fordel af at samarbejde, er stor nok til at godtgøre for den mistede profit.  Hvis parterne 

har erhvervet den skabte forgrundsviden, efter Schlüter kontraktens § 5.2, vil de agere 

opportunistisk og egennyttemaksimere, når den skabte forgrundsviden, kan anvendes på et 

alternativt udnyttelsesområde. Det har indtil videre været antaget, at den erhvervede forgrunds-

viden direkte kan avendes på et alternativt udnyttelsesområde. Den erhvervede forgrundsviden, 

udgør dog alene en del af den viden, som er nødvendig for et fremtidigt forskningsarbejde.278 Det 

er derfor nødvendigt for en part, efterfølgende at opnå yderligere viden, for at kunne anvende 

den erhvervede forgrundsviden på et alternativt udnyttelsesområde. Mellem 40 %-41 % af 

samtlige virksomheder som besidder intellektuelle rettigheder, ønsker at anvende disse 

rettigheder på et efterfølgende nyt anvendelsesområde.279 

 

Patenterbar forgrundsviden, giver en part incitament til at investere i udviklingen, af et på 

markedet efterspurgt, produkt. Det er beskyttelsen, som sikrer, at parten kan tage en 

monopolistisk pris. I modsatte scenarie vil et ikke-patenteret immaterielt gode kunne kopieres af 

en konkurrerende part.280 Patenterbare immaterielle goder er ofte dyre at udvikle, men nemme 

at efterligne.281 Det er således nødvendigt, at der foreligger en ejendomsretlig beskyttelse for, at 

en part har incitament til at foretage forskning i medicinalbranchen. Forholdet mellem den fulde 

ejendomsret og den delte ejendomsret illustreres af Heller i artiklen ’The Tragedy of the 

Anticommons: Property in the Transition from Max to Markets’: 

 
278 Danmarks Statistisk, Nyt Fra Danmarks statistik – Forskning og udvikling i erhvervslivet (tema) IP-rettigheder 
(2016), side 1. 
279 Se afsnit 3.2.2 om Allokering af forgrundsviden. 
280 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 188. 
281 Schovsbo, J., Rosenmeier, M. & Petersen, C. S., Immaterialret (2018), side 227. 
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Figur 4.2: The Distinction Between Private and Anticommons Property.282 

Ejendomsrettigheder kan opdeles i 3 underkategorier: brugsret, retten til indtægter og en 

overførselsret.283 Ved erhvervelse af forgrundsviden dækker begrebet ejendomsret over alle 3 

underkategorier. Brugsretten tillader den relevante part en eneret til at anvende denne 

forgrundsviden inden for et område, parten finder passende. Retten til indtægter er muligheden 

for en part til at opnå en gevinst fra den erhvervede forgrundsviden. Ejendomsretten over et 

immaterielt gode, medfører som udgangspunkt, også en overførselsret, hvor parten har 

mulighed for at sælge sit immaterielle gode enten helt eller delvist. Det er ikke muligt for en 

tredjepart at anvende forgrundsviden, som en anden part har ejendomsretten til. Ejendoms-

retten skaber en værdi for den som indehaver rettigheden, dette beskrives som residual rights.284 

4.2.1 Fuld ejendomsret 

Værdien af den erhvervede forgrundsviden afhænger også af den ejendomsret, som er tilknyttet 

denne.285 Hvor en eneret til en patenterbar beskyttet forgrundsviden, er højere end 

forgrundsviden, der er ejendomsretligt delt. Dette skyldes, at ejendomsretten er allokeret til én 

part som frit og dermed efficient kan anvende den erhvervede forgrundsviden. I strategisk 

kontrahering er der fokus på, at kontraktparterne skal samarbejde og skabe merværdi.286 

Merværdien i kontrakten, er defineret som relationsrenten, som i forskningskontrakter er 

 
282 Heller, M. A., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Max to Markets (1998), side 
671. 
283 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 160. 
284 Grossman S. J. & Hart, O. D., The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration 
(1986), side 691. 
285 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 160. 
286 Se afsnit 2.2 om Strategisk kontrahering. 
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opnåelse af viden.287 Kompleksiteten forbundet med at danne forgrundsviden, inden for 

forskning i medicinalindustrien gør, at det er nødvendigt for parterne at indgå i samarbejder, da 

det ikke er muligt at internalisere de nødvendige kompetencer til at tilvejebringe denne 

forgrundsviden.288 

 

Allokeringen af den skabte forgrundsviden efter Schlüter kontraktens § 5.1 vil teoretisk medføre, 

at parten kan anvende den erhvervede forgrundsviden frit og rationelt, og dermed bliver 

anvendelsen efficient.289 Dette vises også i afsnit 4.1.1, hvor at parten, som har fuld ejendomsret 

over den erhvervede forgrundsviden kun vil samarbejde, hvis det er efficient for denne. Med 

henvisning til scenariet i afsnit 4.1.1 er det antaget, at det er muligt for parterne at opnå 

relationsrente, på et alternativt udnyttelsesområde. Det er dog ikke en antagelse, som bare kan 

påføres parterne. For at opnå relationsrente i forbindelse med at udnytte den erhvervede 

forgrundsviden på et alternativt udnyttelsesområde, kan det ikke antages, at den tidligere 

modpart har den nødvendige baggrundsviden, som påkræves, for at den erhvervede 

forgrundsviden, kan udvikles yderligere, og dermed kan anvendes på det alternative 

udnyttelsesområde. 

 

Fordelen ved at tildele parten en eneret medfører, at det er muligt at finde en modpart, som har 

den nødvendige baggrundsviden og den menneskelige aktivspecificitet, til at sikre, at det er 

muligt at anvende den erhvervede forgrundsviden, på det alternative udnyttelsesområde. 

Parten, som har fået allokeret den skabte forgrundsviden efter Schlüter kontraktens § 5.1 vil 

opleve de samme problematikker, ved anvendelsen af den erhvervede forgrundsviden på et 

alternativt udnyttelsesområde, som ved indgåelsen af den oprindelige forskningskontrakt.  

 

 
287 Se afsnit 2.3 om Relationsrente i forskningssamarbejder. 
288 Se afsnit 2.3 om Relationsrente i forskningssamarbejder. 
289 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 167. 
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4.2.2 Delt ejendomsret 

Når ejendomsrettigheden til den skabte forgrundsviden allokeres efter Schlüter kontraktens § 

5.2, har begge parter i kontraktforholdet bidraget til dannelsen af forgrundsviden af den 

erhvervede forgrundsviden. Bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.2 definerer ejendoms-

retten, som værende delt mellem parterne, og enhver disposition over godet kræver 

overensstemmelse inter partes.290 Når begge parter i kontraktforholdet bidrager til dannelsen af 

forgrundsviden, skaber det et formueretligt sameje.291 Dette formueretlige sameje er som 

udgangspunkt, mellem de to parter, som oprindeligt indgik i et kontraktforhold. I afsnit 4.1.2 viste 

en spilteoretisk tilgang, at parterne vil forsøge at egennyttemaksimere på bekostning af 

kontraktens samlede værdi. Ligesom ved fuld ejendomsret vil et formueretligt sameje i en perfekt 

verden uden asymmetrisk information, transaktionsomkostninger og med forenelige 

præferencer, medføre en efficient anvendelse af godet. Forholdet mellem separate parter er, når 

en værdi skal fordeles, dog præget af opportunistisk og inefficient adfærd, eftersom det ikke er 

reguleret i kontraktgrundlaget.292 Parterne er forbundet af deres delte ejerskab af den skabte 

forgrundsviden, men kontrakten tier på ophørssituationen, hvorfor det anses som værende den 

ultimative ukomplette kontrakt. Når en kontraktpart ikke får hvad parten føler den fortjener, så 

vil parten udøve opportunistisk adfærd.293 

Hvis en part opdager, at den erhvervede forgrundsviden kan anvendes på et nyt område, og det 

er nødvendigt, at udnyttelsen på dette område forudsætter, at der foretages yderligere 

forskning, så skal begge parter være enige om denne anvendelse.294 Her er der to forskellige 

scenarier, i det første har begge parter de nødvendige kompetencer til det at foretage den 

yderligere forskning. Det andet scenarie er, hvor kun den ene af parterne har kompetencen til at 

anvende den erhvervede forgrundsviden på et alternativt udnyttelsesområde. 

 

 
290 Bilag 1: Schlüter kontrakten § 5.2 
291 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
292 Grossman S. J. & Hart, O. D., The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration 
(1986), side 691. 
293 Hart., O. & Moore, J., Contracts as reference points (2008), side 2. 
294 Se afsnit 3.2.2 om Allokering af forgrundsviden. 



  Side 77 af 137  

Et formueretligt sameje er ofte underudnyttet og samejet har en samlet lavere værdi end, hvad 

ellers er muligt.295 Det er det som defineres som værende ’Tragedy of the Anticommons’.296 

Tragedien opstår, når flere parter har mulighed for at ekskludere dispositioner, hvilket medfører, 

at selvom begge parter har en de jure brugsret, så har ingen af parterne en de facto brugsret. Det 

er dette problem, der resulterer i, at den erhvervede forgrundsviden bliver underudnyttet. Jo 

flere parter, der er en del af samarbejdet, desto sværere bliver det for parterne at nå til enighed, 

om anvendelsen af den erhvervede forgrundsviden.297 Efter kontraktens ophør er der intet der 

regulerer, hvordan parterne skal agere i forhold den erhvervede forgrundsviden. Parterne har 

den erhvervede forgrundsviden i et formueretligt sameje, men ingen kontraktuelle forpligtelser. 

Inden for property rights anvendes begrebet ’residual right’. Begrebet er tilsvarende til en 

ejendomsret. Det er parten som ejer produktet, der har en residual right, over produktet.298 Efter 

kontraktens ophør er det ikke en kontrakt, som definerer paternes interne forhold, det er 

parternes fælles ejendomsret, over den erhvervede forgrundsviden. 

 

Når der ikke er en kontrakt, som regulerer parternes ageren, vil kontrakten anses for at være 

ukomplet.299 Når der foreligger en ukomplet kontrakt er parternes forhold præget af 

opportunistisk og inefficient adfærd, hvilket betyder, at det ikke er muligt at opnå en efficient 

anvendelse, af den erhvervede forgrundsviden.300 Forholdet mellem parterne er inefficient, da 

det efter kontraktens ophør, ikke er muligt for parterne at vide, hvordan den erhvervede 

forgrundsviden muligvis vil kunne anvendes på et alternativt udnyttelsesområde.  Begge parter 

vil forsøge at maksimere deres egen profit fremfor kontraktens samlede værdi.301 

Problematikken vedrørende ’Tragedy of the Anticommons’ er ofte relevant, når der er mange 

 
295 Erling, E. & Stavang, E., Rettsøkonomi (2013), side 169. 
296 Ibid., side 171. 
297 Heller, M. A., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Max to Markets (1998), side 
625. 
298 Hart, O., Incomplete Contracts and Control (2017), side 1732. 
299 Hart., O. & Moore, J., Contracts as reference points (2008, side 3. 
300 Ibid., side 2. 
301 Se afsnit 4.12 om Delt ejendomsret. 
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parter, som er en del af det formueretlige gode.302 Selvom hver part kan have incitament til at 

anvende den erhvervede forgrundsviden, vil der opstå konflikter i forbindelse med spørgsmålet 

om, hvordan denne kommercielle udnyttelse skal forløbe.  

 

Parternes interne ageren er relevant for muligheden for, at det formueretlige sameje udnyttes; 

parterne har mulighed for at etablere uformelle processer, som skal mindske sandsynligheden 

for, at der forekommer ’Tragedy of the Anticommons’.303 I forbindelse med allokeringen af 

forgrundsviden efter § 5.2, er det ofte sådan, at den erhvervede forgrundsviden ønskes anvendt 

på et alternativt udnyttelsesområde. I et scenarie, hvor en part opdager, at den erhvervede 

forgrundsviden vil kunne applikeres på et nyt anvendelsesområde, vil der være asymmetrisk 

information mellem parterne. Parten, som har opdaget det alternative udnyttelsesområde, vil 

have incitament til at udnytte den asymmetriske information og maksimere sin egen nytte på 

bekostning af modparten, og dermed minimere den samlede efficiens i kontrakten.304 Tragedien 

understreger problematikken ved et gensidigt afhængighedsforhold i en post kontraktuel 

sammenhæng.  

 

Det er ikke sikkert, at begge parter har kompetencen til at foretage den nødvendige yderligere 

forskning på det alternative udnyttelsesområde. Hvis det antages, at én af parterne ikke har de 

nødvendige kompetencer, vil det alligevel være nødvendigt for den anden part at skulle have 

tilladelse for at kunne anvende den erhvervede forgrundsviden. Parten, som ikke har 

kompetence til at anvende den erhvervede forgrundsviden på et alternativt udnyttelsesområde, 

har ikke incitament til at samarbejde og deres opportunistiske adfærd betyder, at forhandlingen 

vil blive inefficient, da der foreligger et hold-up problem. En hold-up situation opstår, når en part 

med deres bargaining power har en dominerende forhandlingsposition.305 

 
302 Heller, M. A., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Max to Markets (1998), side 
677. 
303 Ibid., side 679. 
304 Ibid., side 676-677. 
305 Hart, O., Incomplete Contracts and Control (2017), side 1731. 
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Det, som i ’Tragedy of the Anticommons’ fører til, at den erhvervede forgrundsviden udnyttes 

under det efficiente niveau, er en ikke-kontraktuel hold-up situation. Det medfører, at en part 

kan påføre modparten ufavorable termer ved en efterfølgende disposition, som ligeledes 

medfører, at en efterfølgende disposition vil betragtes som inefficient. Som det følger af 

bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.2, kan en part have 1 % i det formueretlige sameje, og 

blokere modpartens (som har 99 %) anvendelse af den erhvervede forgrundsviden. Den part, 

som i ovenstående scenarie kun har 1 % ideel andel af den skabte forgrundsviden, har et 

incitament til at sikre en større andel af profitten, end den faktiske andel af den erhvervede 

forgrundsviden berettiger. Der er således en profitfordelings-problematik, hvor begge parter har 

mulighed for at vælge en hold-up strategi, som medfører, at der ikke sker en efficient kommerciel 

anvendelse af den erhvervede forgrundsviden.  

4.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at når en part har fuldstændig ejendomsret over den skabte forgrunds-

viden, der er blevet dannet i kontraktforholdet, så afhænger partens villighed til at samarbejde 

af muligheden for at opnå relationsrente i forholdet. Hvis der ikke er incitament til at samarbejde, 

tabes de investeringer, som er skabt i kontraktforholdet. Når parterne får allokeret den skabte 

forgrundsviden efter Schlüter kontraktens § 5.2, opstår der et formueretligt sameje. Når parterne 

har mulighed for at samarbejde og dermed anvende den erhvervede forgrundsviden på et 

alternativt udnyttelsesområde, så har parterne incitament til at egennyttemaksimere fremfor at 

maksimere den fælles værdi.  

Property rights-teoremet anvendes efterfølgende for at klarlægge betydningen af ejendoms-

rettighederne. Når en part tildeles fuld ejendomsret efter bestemmelsen i Schlüter kontraktens 

§ 5.1, vil det i en verden uden transaktionsomkostninger medføre en efficient udnyttelse af den 

erhvervede forgrundsviden. 

Den delte ejendomsret medfører, at den erhvervede forgrundsviden underudnyttes. Det skyldes, 

at begge parter har en ekskluderingsret som medfører, at parterne de facto ikke har en brugsret. 

Ydermere opstilles der to scenarie, hvor det første scenarie antager, at begge parter har 
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kompetencer og kan anvende den skabte forgrundsviden. Her er det asymmetrisk information, 

som er skyld i, at anvendelsen bliver inefficient. I det andet scenarie har kun én part, den 

nødvendige kompetence, til at anvende den erhvervede forgrundsviden på et alternativt 

udnyttelsesområde, og den anden part har en ekskluderingsret. På den baggrund opstår der et 

hold-up problem, som medfører, at anvendelsen bliver inefficient.    
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Kapitel 5 – Loyalitet mellem parterne 

Som redegjort for i ovenstående kapitel er der et par forskellige udfordringer med parternes 

ageren, efter kontrakten er ophørt. Tildelingen af eneret medfører efter property rights-

teoremet, at den erhvervede forgrundsviden udnyttes inefficient. Baggrunden for at en part 

opnår den fulde ejendomsret er, at parten ikke har bidraget til dannelsen af forgrundsviden.306 

Dette kan opstå på baggrund af, at parten ikke besad komplementære ressourcer eller grundet 

Schlüter kontraktens primært reaktive regime, som har medført at den ene part ikke bidrog til 

dannelsen af den erhvervede forgrundsviden. Bestemmelsen sikrer, at en part ikke bliver udsat 

for en hold-up situation, efter kontrakten er ophørt af en part, som ikke har bidraget til dannelsen 

af den pågældende forgrundsviden og at denne kan udnyttes efficient.307 Bestemmelsen er 

således en beskyttelse, som sikrer, at den part, som har dannet den erhvervede forgrundsviden, 

får værdien efter kontrakten er ophørt.  

 

Bestemmelsen i Schlüter kontraktens § 5.1 kan dog ses som et økonomisk incitament til at 

modvirke en ’free-ride’ situation i kontraktforholdet. En anden problematik er når der foreligger 

et formueretligt sameje og der er flere parter som har residual rights og en ekskluderingsret 

omkring udnyttelsen af den erhvervede forgrundsviden. En manglende regulering af parternes 

ageren efter kontraktens ophør vil medføre, at den erhvervede forgrundsviden underudnyttes.308 

Samtidig medfører asymmetrisk information mellem parterne, at der er mulighed for at udvise 

opportunistisk adfærd. En kontrakt som alene regulerer parternes ageren i kontraktens løbetid, 

sikrer ikke, at den erhvervede forgrundsviden udnyttes efficient efterfølgende.  

 

I et strategisk kontraheringsøjemed betyder det, at parterne skal kommunikere og samarbejde 

efter kontrakten er ophørt. Inter-partes kommunikationen efter kontraktens ophør vil dog kun 

 
306 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
307 Se afsnit 4.2.1 om Fuld ejendomsret. 
308 Se afsnit 4.2 om Betydning af ejendomsretten. 
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forekomme i et begrænset omfang, da det er intet som pålægger parterne det.309 Kontrakten tier 

på området, og det står derfor parterne frit for at agere, så de kan maksimere deres egennytte 

på bekostning af kontrakts samlede værdi.310 For at modvirke den asymmetriske information bør 

parterne sikre, at der et juridisk incitament til at kommunikere, efter kontrakten er ophørt. Den 

almindelige obligationsretlige loyalitetsgrundsætning regulerer ikke parternes interne ageren, 

den lægger udelukkende rammerne for parternes mulighed for at anvende hinandens 

baggrundsviden over for tredjemand. Parterne vil under den nuværende regulering ikke have 

incitament til at samarbejde og dermed vil deres ageren medføre, at deres ageren ikke 

maksimere kontraktens samlede værdi.311 Kontrakten skal dermed sikre, at efter dens ophør, at 

den stadig har regulerer parternes ageren i forhold til den samejede forgrundsviden. 

 

Baggrunden for, at en part opnår den fulde ejendomsret er, at parten ikke har bidraget til 

dannelsen af forgrundsviden.312 Dette kan opstå på baggrund af, at parten ikke besad 

komplementære ressourcer eller grundet Schlüter kontraktens primært reaktive regime, som har 

medført, at den ene part ikke bidrog til dannelsen af den erhvervede forgrundsviden. 

Bestemmelsen sikrer, at en part ikke bliver udsat for en hold-up situation, efter kontrakten er 

ophørt af en part, som ikke har bidraget.313 Bestemmelsen er således en beskyttelse, som sikrer 

at den part, som har dannet den erhvervede forgrundsviden får værdien efter kontrakten er 

ophørt. En anden problematik er, når der foreligger et formueretligt sameje og der er flere parter, 

som har residual rights og ekskluderingsretter omkring udnyttelsen af den erhvervede 

forgrundsviden. En manglende regulering af parternes ageren efter kontraktens ophør vil 

medføre, at den erhvervede forgrundsviden underudnyttes.314 Samtidig medfører asymmetrisk 

information mellem parterne, at de har mulighed for at have en opportunistisk adfærd.  

 

 
309 Se afsnit 3.3.1 om Obligationsrettens almindelige del. 
310 Se afsnit 3.2.5 om Opsummering af kontraktens bestemmelser. 
311 Se afsnit 4.1.2 og 4.2.2 om Delt ejendomsret. 
312 Se afsnit 3.2.2 om Rettighedsallokering af forgrundsviden. 
313 Se afsnit 4.2.1 om Fuld ejendomsret. 
314 Se afsnit 4.2 om Betydning af ejendomsretten. 
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En kontrakt, som alene regulerer parternes ageren i kontraktens løbetid, sikrer ikke, at den 

erhvervede forgrundsviden efterfølgende udnyttes. I et strategisk kontraheringsøjemed betyder 

det, at parterne skal kommunikere og samarbejde, efter kontrakten er ophørt. Relationsrenten, 

som repræsenterer den konkurrencemæssige fordel, der opnås i kontraktforholdet, skal således 

vedvares, efter kontrakten er ophørt. Aktivspecificiteten i kontrakten forekommer på baggrund 

af relationsspecifikke investeringer.315 

 

Loyalitetsgrundsætningen indeholder mange forskellige delelementer, som primært finder 

anvendelse i den prækontraktuelle fase og i kontraktens løbetid, som regulerer parternes interne 

kommunikation.316 Loyalitetsgrundsætningen har til formål at sikre, at kontraktparterne 

varetager hinandens interesser. Anvendelsen af den obligationsretlige grundsætning efter 

kontraktens ophør er dog af et mindre omfang. Det foreslås, at delelementer af loyalitets-

grundsætningen inkorporeres i kontrakten og finder anvendelse, når der foreligger sameje om 

den erhvervede forgrundsviden.  

5.1 Samarbejdsforpligtelse efter kontraktens ophør 

For at modvirke at den asymmetriske information mellem partnerne i forhold til at udnytte den 

erhvervede forgrundsviden på et alternativt udnyttelsesområde, bør der i kontrakten indgå 

bestemmelser som pålægger parterne at dele information, som er af betydning for den 

erhvervede forgrundsviden, hvor parterne har delt ejerskab. Det skal således vurderes, hvorvidt 

en udvidelse af delforpligtelserne vil afhjælpe den asymmetriske information blandt parterne. 

Formålet med inkorporeringen er at sikre, at parterne efter kontraktens ophør agerer foreneligt 

og søger at maksimere den samlede værdi af den erhvervede forgrundsviden fremfor at 

egennyttemaksimere. 

 
315 Se afsnit 4.3 om Transaktionsomkostninger efter kontraktens ophør. 
316 Madsen, C. F. & Østergaard, K., Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), side 1. 
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Derfor foreslås det, at kontrakten skal indeholde en samarbejdsforpligtelse for parterne, som har 

virkning efter kontraktens ophør. Den skal bestå af 3-delforpligtelser. 

5.1.1 Oplysningspligt 

Når den erhvervede forgrundsviden efterfølgende skal anvendes, er der stor usikkerhed 

forbundet for den ene part, som ikke har information, om det alternative anvendelsesområde. 

Det følger af den store kompleksitet, som er forbundet med forskningskontrakter.317 

Delforpligtelsen vedrører, at parterne skal videregive oplysninger som har relevans for 

ydelsen.318 Oplysningspligten kendes også som grundsætningen caveat emptor. Den pålægger, 

at en part skal videregive oplysninger om forhold, der har betydning for bedømmelsen af 

ydelsen.319 Det skal i denne henseende anses som at være oplysninger om det alternative 

udnyttelsesområde, som mindsker den asymmetriske information og dermed faciliterer et 

efficient samarbejde. Forholdet skal medvirke til, at opdagelsen af et alternativt 

udnyttelsesområde til udnyttelse af forgrundsviden vil mindske den asymmetriske information, 

der præger forholdet og muliggør opportunistisk adfærd.320 

5.2.2 Samarbejdsforpligtelse 

Kravet til samarbejde er i forbindelse med kontraktens løbetid en forpligtelse, der sikrer, at begge 

parter skal arbejde loyalt til opnåelse af kontraktens formål.321 En udvidelse af samarbejds-

forpligtelsen skal ske, så parterne ikke ud fra kontraktens ordlyd har mulighed for at foretage et 

hold-up, og gennemtvinge ufavorable krav over på modparten. Udvidelsen af samarbejds-

forpligtelsen i dens nuværende form vil ikke føre til, at parterne er tvunget til at blive enige om 

anvendelse af den skabte forgrundsviden det medfører dog, at parterne skal forhandle loyalt når 

et alternativt udnyttelsesområde opdages. 

 
317 Se afsnit 2.2.1 om Definition af forskning og viden. 
318 Madsen, C. F. & Østergaard, K., Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), side 3. 
319 Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen, Beføjelser (2015), side 60. 
320 Se afsnit 4.2 om Betydning af ejendomsretten. 
321 Madsen, C. F. & Østergaard K., Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), side 1. 
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Samarbejdspligten skal forblive en dynamisk forpligtelse, hvorfra parterne i fællesskab kan 

klarlægge deres forpligtelser efter kontraktens ophør. Her skal de foretage en afvejning, om dette 

løbende skal tilpasses i kontraktens løbetid eller om den skal opdateres, når kontrakten er opfyldt 

lige inden kontrakten ophører. Det er utvivlsomt, at samarbejdsforpligtelsen og 

oplysningsforpligtelsen er udelelige og begge inkorporeres for at sikre, at parterne agerer loyalt 

efter kontraktens ophør.  

5.1.3 Gensidig kommunikationspligt 

Begge ovenstående klausuler har til formål, at parterne skal bidrage til at minimere den 

asymmetriske information i relationen mellem kontraktparterne, efter kontrakten er ophørt. 

Kommunikationspligten skal bygge videre på vidensdelingsrutinerne, som i løbet af kontrakten 

er dannet, og dermed sikre en effektiv udnyttelse af de relationelle investeringer.322 Løbende 

kommunikation har en positiv indflydelse på at øge parternes forenelighed i forhold til 

efterfølgende anvendelse af den erhvervede forgrundsviden.323 Asymmetrisk information i et 

formueretligt sameje medfører, at ’Tragedy of the Anticommons’ opstår.324 En gensidig 

kommunikationspligt minimerer den asymmetriske information og dermed sandsynligheden for, 

at tragedien opstår. Den gensidige kommunikationspligt skal forpligte parterne til at oplyse, om 

eventuelle manglende kompetencer i forbindelse med at anvende den erhvervede 

forgrundsviden kommercielt på det alternative udnyttelsesområde. En manglende kompetence 

hos en part vil føre til, at anvendelsen på det alternative udnyttelsesområde vil være inefficient, 

da parterne ikke vil have de nødvendige komplementære ressourcer. 

5.3 Forsættelsesklausul 

Som følge af at obligationsretlige udgangspunkt af kontraktophør medfører, at parternes 

forpligtelser ophører, vil det medføre, at der er en usikkerhed om hvordan parterne skal agere 

efter kontraktens ophør. I forbindelse med opdagelse af et nyt udnyttelsesområde er formålet 

med at udvide nogle af loyalitetsgrundssætningens delelementer, så der er symmetrisk 

 
322 Se afsnit 2.3.2 om Vidensdelingsrutiner. 
323 Brandts, J., Ellman, M. & Charnes, G., Let’s talk: How communication affects contract design (2016), side 964. 
324 Se afsnit 4.2 om Betydning af ejendomsretten. 
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information mellem parterne, og de på den baggrund har mindre mulighed for at udvise 

opportunistisk adfærd. Formålet med bestemmelsen er at mindske parternes asymmetriske 

information og sørge for, at parterne inden forhandlingen om det alternative udnyttelsesområde, 

får klarlagt om begge parter har de nødvendige kapabiliteter til at udnytte den erhvervede 

forgrundsviden på det alternative udnyttelsesområde efficient. 

 

Det foreslås, at parterne inkorporerer en forsættelsesklausul som parterne vil kunne påberåbe 

sig. Klausulens virkning vil betyde, at den oprindelige kontrakt finder anvendelse på det nye 

udnyttelsesområde, som regulerer parternes ageren efficient og mindsker transaktions-

omkostningerne. Der kan gå lang tid fra den oprindelige kontrakt ophører til, at en af parterne 

opdager det alternative udnyttelsesområde og parternes forudsætninger for kontraktindgåelsen 

kan have ændret sig. Her skal Schlüter kontraktens bestemmelse, om muligheden for at foretage 

kontraktuelle ændringer inddrages, så parterne har mulighed for at tilpasse kontrakten og sikre, 

at videreførelsen af relationen understøtter muligheden for opnåelse af relationsrente.  

 

Det følger af det obligationsretlige udgangspunkt om kontraktens ophør, at parternes 

forpligtelser ophører, hvilket medfører, at der er en usikkerhed om, hvordan parterne skal agere 

i en post kontraktuel situation. I forbindelse med opdagelse af et nyt udnyttelsesområde vil det 

være usandsynligt, at udvidelsen af nogle af loyalitetsgrundsætningens delelementer vil 

medføre, at parterne ikke vil agere opportunistisk. De ovenstående delelementer medfører, at 

parterne løbende minimerer den asymmetriske information om deres forgrundsviden, og på 

hvilke områder denne kan udnyttes. Dette har tilvirkning af en yderst ukomplet kontrakt, som 

giver parterne et stort råderum at agere i. Skal der konciperes en ny kontrakt, vil det skabe 

yderligere transaktionsomkostninger.325 Det foreslås, at parterne inkorporerer en 

forsættelsesklausul som parterne vil kunne påberåbe sig. Klausulens virkning vil betyde, at den 

 
325 Se afsnit 4.3 om Transaktionsomkostninger efter kontraktens ophør. 
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oprindelige kontrakt finder anvendelse på det nye udnyttelsesområde, som dermed regulerer 

parternes ageren efficient og mindsker transaktionsomkostningerne.  

5.4 Efterfølgende komplementære ressourcer 

Det er i ovenstående antaget, at begge har den nødvendige baggrundsviden til at kunne anvende 

den erhvervede forgrundsviden på et andet udnyttelsesområde, uden at skulle have yderligere 

komplementære ressourcer. Medicinalbranchen er kendetegnet ved en høj grad kompleksitet.326 

Det er derfor usikkert, om de oprindelige parter alene kan anvende den erhvervede forgrunds-

viden på et nyt udnyttelsesområde. Det kan være nødvendigt for parten, der opdager det 

alternative udnyttelsesområde, at skulle benytte sig af en ny kontraktpartner. Ved salg af en 

andel fra et sameje vil det medføre, at parten, som skal sælge, har så stor en bargaining power, 

at denne kunne tage en pris for sin andel, som fra modpartens synsvinkel ikke vil kunne anses for 

hverken efficient eller fair. For at sikre at den erhvervede forgrundsviden ikke bliver låst til et 

sameje, som grundet forskellige faktorer ikke udnytter denne viden efficient, skal parternes 

mulighed for efterfølgende at anvende den erhvervede forgrundsviden sikres. Udover 

ovenstående udvidelse af delelementer fra loyalitetsgrundsætningen, foreslås det, at parterne 

inkorporerer en shoot-out klausul i kontrakten. Disse klausuler vil blive gennemgået i 

nedenstående analyse. 

 

 

 

 

 

 

 
326 Se afsnit 2.2.3. om Komplementære ressourcer. 
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5.5 Delkonklusion 

Efter kontraktens ophør vil parterne ikke have incitamenter til at samarbejde omkring 

anvendelsen af den erhvervede forgrundsviden. Det foreslås, at kontrakten indeholder en 

samarbejdsforpligtelse, som regulerer parternes adfærd efter kontraktens ophør. 

Samarbejdsforpligtelsen skal indeholde 3-delforpligtelser. Den første delforpligtelse er 

oplysningspligten som har til formål, at parten, som opdager et alternativt udnyttelsesområde, 

giver relevant information til medparten, så den asymmetriske information mindskes. Herefter 

skal der være en samarbejdsforpligtelse, der binder parterne til at samarbejde og tvinger 

parterne til at forhandle, når et nyt udnyttelsesområde opdages. Samarbejdspligten pålægger 

dog ikke parterne at skulle blive enige. Den sidste delforpligtelse er en gensidig kommunikations-

pligt, som pålægger parterne at viderebringe de relevante vidensdelingsrutiner, som blev 

etableret i den oprindelige kontrakt. 

 

Der introduceres en forsættelsesklausul, som skal sikre, at når parterne opdager et nyt 

udnyttelsesområde, kan de påberåbe sig den oprindelige kontrakt og lade den fortsætte uden at 

skulle oppebære transaktionsomkostninger i den henseende. Forsættelsesklausulen skal 

sammenkobles med en genforhandlingsklausul, som sikrer, at kontrakten griber elementer, som 

har ændret sig for parterne, efter den oprindelige kontrakts ophør. 

 

Til sidst redegøres der for, at ressourcer, som var komplementære i den oprindelige kontrakt, 

ikke nødvendigvis er komplementære i forhold til det alternative udnyttelsesområde. Derfor 

introduceres shoot-out klausuler som løsning, som sikrer, at parterne ikke kan agere 

opportunistisk.   
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Kapitel 6 – Shoot-out klausuler 

6.1 Introduktion til exitklausuler  

I nærværende kapitel anvendes exitklausulerne til at løse de deadlock-konflikter, der udspringer 

af Schlüter kontraktens § 5.2. Nærmere bestemt hvordan shoot-out klausulerne kan være med 

til at fordele al den skabte forgrundsviden til den part, som vælger at aktivere shoot-out klausulen 

med det formål at opnå al den skabte forgrundsviden. Shoot-out klausulerne anvendes i de 

tilfælde, hvor én af parterne aktiverer exit-klausulen ved at opkøbe den anden parts 

forgrundsviden med det formål at udforske et alternativt udnyttelsesområde. Når en af parterne 

aktiverer exit-klausulen, vil det ikke være muligt for parterne at samarbejde længere. For at 

udfordre shoot-out klausulernes anvendelighed i samfinansieret forskningssamarbejder, vil det 

blive analyseret, om de er efficiente at inkorporere i forskningskontrakter, når parterne har en 

forskelligartet værdiansættelse af den skabte forgrundsviden. 

6.1.1 Konfliktløsningsklausuler i forskningskontrakter 

Deadlock-situationer kommer i flere forskellige former, hvor parterne bliver nødt til at træffe en 

beslutning om, hvordan deadlock-situationen skal løses. Før en deadlock-situation kan løses, skal 

parterne have inkorporeret en proaktiv klausul, såfremt én af parterne ønsker at sælge sin andel 

af den skabte forgrundsviden. En deadlock-situation er karakteriseret ved, at parterne uagtet 

uenighedens størrelse ikke kan nå til enighed.327 Disse deadlock-situationer kan blive inddelt i to 

separate kategorier med henblik på at løse konflikterne 1) parterne har inkorporeret en 

konfliktløsningsklausul ex ante eller 2) parterne har ikke inkorporeret en konfliktløsningsklausul 

i kontraktgrundlaget. Ved gennemgang af de nedenstående shoot-out klausuler antages det, at 

parterne har inkorporeret en shoot-out klausul i kontraktgrundlaget. 

 

I nærværende kapitel anvendes exitklausulerne som en eller flere konfliktløsningsmekanismer ex 

ante i kontraktgrundlaget, der vil gå forud for baggrundsretten. En mekanisme som hyppigt bliver 

 
327 Andersen, M. B. & Lookofsky, J., Lærebog I, Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser (2020), side 19. 
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anvendt i joint ventures er den såkaldte ”Gin & Tonic ”-klausul, som afhandlingen benytter i 

forbindelse med at løse konflikten om værdiansættelsen af den skabte forgrundsviden328. En 

anden mekanisme kan være at benytte en beslutningskompetent tredjepart, som har kendskab 

til branchen og værdiansættelsen af den skabe forgrundsviden. 

6.1.2 Behovet for exitklausuler i forskningskontrakter 

En exitklausul er karakteriseret ved, at én af kontrahenterne foreslår en pris for den skabte 

forgrundsviden, idet medkontrahenten ikke ønsker at forfølge det nye udnyttelsesområde.329 

Disse exitklausuler har forskellige funktioner, idet de fungerer som en call- og/eller en put-option, 

som giver én af parterne retten til at købe eller sælge den skabte forgrundsviden. På baggrund af 

ovenstående antages det, at parterne i det samfinansierede forskningsprojekt får behov for at 

inkludere en shoot-out klausul i forlængelse af Schlüter kontraktens § 5.2. I afhandlingen antages 

det endvidere, at når én af parterne aktiverer en shoot-out klausul, vil det ikke længere være 

muligt at anvende den skabte forgrundsviden for den part, som har opgivet retten til sin 

forgrundsviden. 

 

De forskellige shoot out-klausuler vil indledningsvist blive præsenteret (6.2). Derefter uddybes 

forudsætningerne for anvendelsen af shoot-out klausuler under et asymmetrisk 

informationsniveau (6.3). Efterfølgende vil de forskellige shoot-out klausuler blive analyseret og 

vurderet på baggrund af deres konfliktløsningsmekanisme (6.4-6.7). Afslutningsvis vil det blive 

analyseret, om en loyalitets- og oplysningsforpligtelse vil være en løsning (6.8). 

6.2 Introduktion til shoot-out klausuler 

I terminologien eksisterer der ikke en klar definition af shoot-out klausuler, idet klausuler ændrer 

sig afhængigt af forskningsprojektet. I nærværende afhandling anvendes shoot-out klausuler som 

en bestemt klausul, hvor den ene part tilbyder en pris for den skabte forgrundsviden, som 

 
328 Singleton, S., Joint Ventures and Shareholders’ Agreement (2017), side 355. 
329 De Frutos, M. & Kittsteiner, T., Efficient partnership dissolution under buy-sell clauses (2008), side 184. 



  Side 91 af 137  

medkontrahenten er forpligtet til at købe for den givne pris. Dette skal ses som et paraplybegreb 

for de fleste klausultyper, der bliver præsenteret og analyseret i dette kapitel. Selvom shoot-out 

klausuler findes i forskellige former, har de alle sammen en ensartet struktur, hvor den første 

fase er defineret som en trigger eller deadlock event.330 Den anden fase består af en procedure, 

hvor parterne skal værdiansætte den skabte forgrundsviden. Denne del af forhandlingerne kan 

risikere at blive gennemført for hurtigt eller uden behørig overvejelse, hvorfor forhandlingerne 

har en mellemliggende eller efterfølgende cooling-off period, inden den sidste fase bliver 

gennemført.331 

 

I afhandlingen vil der ikke yderligere blive redegjort for trigger-fasen, idet parterne selv kan 

bestemme, hvornår klausulen skal aktiveres. Aktiveringen af klausulen afhænger af parternes 

potentiale for at finde nye udnyttelsesområder på baggrund af parterne fælles forgrundsviden. I 

samfinansierede forskningsprojekter skal shoot-out klausuler opfattes som en retfærdig og 

effektiv måde at værdiansætte parternes fælles forgrundsviden. Disse klausuler er mest 

effektive, når der indgår to kontrahenter i forskningsprojektet. Det kommer til udtryk i den 

velkendte proces:” cake-cutting rule: I cut, you choose332”, hvor én af parterne skærer et stykke 

af kagen, og medkontrahenten vælger det første stykke. I nærværende afhandling analyseres 

shoot-out klausulerne ud fra terminologien beskrevet i Fleischer & Schneiders artikel, som 

inddeler shoot-out klausulerne i fire forskellige kategorier. Afhandlingen anvender følgende 

shoot-out klausuler: Russian roulette, Texas shoot-out (Closed bid) og Deterrent approach til at 

analysere parternes ageren, efter kontrakten er ophørt.333 

 

 
330 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 3.  
331 Ibid., side 3-4. 
332 Ibid., side 6. 
333 Ibid., side 4-5. 
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6.3 Forudsætninger i et spil med ukomplet information og forskelligartet 
værdiansættelse 

6.3.1 Spillerne 

I indeværende afsnit bliver der redegjort for parternes forudsætninger, som skal danne grundlag 

for analysen, når én af parterne påberåber sig exitklausulen. Med henvisning til de tre 

ovenstående shoot-out klausuler vil det være Virksomhed 1 (𝑉!) og Virksomhed 2 (𝑉"), som kan 

vælge én af de fire strategier. De nævnte virksomheder skal i dette spil anses for at være to fiktive 

private virksomheder. De forskellige shoot-out klausuler bliver illustreret ud fra en figur, hvor 

Virksomhed 1’s valgmuligheder og payoffs er markeret med rødt, og Virksomhed 2’s er markeret 

med grøn af forståelsesmæssige hensyn. 

6.3.2 Parternes payoffs  

I følgende spil antages det, at Virksomhed 1 har en højere værdiansættelse af den skabte 

forgrundsviden ex post. Dette skyldes, at Virksomhed 1, efter kontrakten er ophørt, opdager et 

alternativt udnyttelsesområde. I den forbindelse vil Virksomhed 1 opkøbe Virksomhed 2’s 

forgrundsviden med det formål at udforske det nye udnyttelsesområde uden Virksomhed 2. I 

dette her tilfælde har Virksomhed 2 en lavere værdiansættelse, eftersom Virksomhed 2 

stadigvæk ser parternes forgrundsviden som værende komplementære. På baggrund af denne 

antagelse vil Virksomhed 1 ikke altid afgiver et bud, som reflekterer over den merværdi, de 

potentielt set kan erhverve ved at eje 100 % af den skabte forgrundsviden.334 

 

 

 

 

 
334 Moldovanu, B., How to Dissovle a Partnership (2002), side 67. 
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50 % andel af 

forgrundsviden 

Bud (Sælg) 100 % andel af 

forgrundsviden 

Virksomhed 1 5 𝜏! 5𝑐! − 𝜏" + 5 

Virksomhed 2 5 𝜏" 5𝑐" − 𝜏! + 5 

Tabel 6.1: Parternes intellektuelle bidrag og værdiansættelse af den skabte forgrundsviden. 

Det er indledningsvist essentielt at pointere, at der anvendes talværdier i ovenstående tabel af 

forståelsesmæssige årsager. De anvendte tal, hvor parterne hver især ejer 5/5 af den skabte 

forgrundsviden, er udelukkende teoretiske tal, som skal være med til at vurdere parternes værdi 

og spillets forskellige udfald. Ved at anvende disse eksakte værdier vil det ikke være et bevis for, 

at shoot-out klausulerne altid kan finde anvendelse.335 

6.3.3 Parternes adfærd 

Parternes adfærd baserer sig på præmissen fra den klassiske spilteori, hvor parterne forsøger at 

være økonomisk egenoptimerede med begrænset rationelle.336 Tankegangen bag egennytte 

maksimering og begrænset rationelle beror på, at én part vil vælge den handling, som bedst 

opfylder vedkommendes egen interesse og ikke samfundets interesse.337 Denne tankegang om 

parternes adfærd vil være med til at forudse, hvordan parternes adfærd er ud fra aktiveringen af 

de forskellige shoot-out klausuler. 

6.3.4 Parternes viden 

I nærværende afhandling vælger parterne deres strategi ud fra deres informationsniveau. I den 

klassiske spilteori sondres der mellem komplet information og ukomplet information. Komplet 

information er karakteriseret ved, at parterne kender til spillets struktur og dens payoffs, men 

nødvendigvis ikke til parternes valg af strategier. I afhandlingen vil ukomplet information 

 
335 𝑐*og 𝑐+ er variabler, der tager højde for den asymmetrisk værdiansættelse og kan dermed fortolkes som den 
faktor, den respektive virksomhed anslår, at den andens parts forgrundsviden er værd. 
336 Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi (1997), side 110. 
337 Eide, E., & Endre, S., Rettsøkonomi (2018), side 619. 
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redegøre for, at Virksomhed 2 ikke kender til den private information, som Virksomhed 1 har 

kendskab til, når Virksomhed 1 aktiverer shoot-out klausulen.338 Hertil vil spillet have 

informationsasymmetri, når de forskellige shoot-out klausuler bliver analyseret.339 

 

Når afhandlingen gennemgår Russian roulette-klausulen, Deterrent approach-klausulen og Texas 

shoot-out (closed bid), vil disse klausuler være underlagt perfekt information, idet parterne 

kender spillets historie op til det punkt, hvor tilbudsgiver afgiver et tilbud. I Texas shoot-out 

(closed bid) klausulen vil parterne være underlagt uperfekt information, idet Virksomhed 1 og 

Virksomhed 2 har afgivet et bud simultant.340 

6.3.5 Spillets asymmetriske værdisæt 

Med henvisning til afsnit 6.3.2 vil klausulerne være underlagt asymmetriske værdisæt, som vil 

påvirke shoot-out klausulerne på en særpræget måde i forhold til det symmetriske værdisæt. 

Den asymmetriske værdi kan tilvejebringe en række ulemper og fordele, når de forskellige shoot-

out klausuler analyseres. Spilteorien kan være behjælpelig med at få afklaret og tydeliggjort 

ulemperne og fordelene for de involverede parter. 

6.4 Russian roulette 

Ifølge terminologen bliver Russian roulette også kaldt en buy-sell procedure, men for at undgå 

nærmere forvirring vil begrebet Russian roulette blive anvendt fremadrettet.341 Fleischer & 

Schneider anskuer denne type af shoot-out klausul som den simpleste udgave med en 

kombination af en call/put-option, hvor den ene part overtager den andens forgrundsviden 

gennem én budrunde.342 Den part, som ønsker at forlade samarbejdet eller overtage al den 

skabte forgrundsviden, vil afgive et tilbud, som den anden part er forpligtet til at forholde sig til. 

 
338 Frank, R. & Cartwright, E., Microeconomics and Behavior (2016), side 63. 
339 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H. & Picker, Randal C., Game Theory and the Law (1998), side 305. 
340 Ibid, side 312. 
341 Brooks, R. R. W., Landeo, M. C. & Spier, K. E., Trigger happy or gun shy? Dissolving common-value partnerships 
with Texas shootouts (2010), side 649. 
342 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 4.  
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Modparten vil enten være forpligtet til: 1) at sælge sin andel af den skabte forgrundsviden eller 

2) at købe modpartens del af den skabte forgrundsviden. I henhold til ordlyden af Russian 

roulette-klausulen bør der være inkorporeret en tidsfrist i klausulen, således at modparten vil 

være bundet af passivitet ved manglende svar. Konsekvensen ved manglende svar vil være, at 

tilbudsgiveren kan konstituere en rabat, som de vil modtage, når de køber den skabte 

forgrundsviden.343 I lyset af tabel 6.1 vil denne klausul kun anvende to parter, idet der kan opstå 

problematikker, hvis der er mere end to parter i forhold til fordelingen af den skabte 

forgrundsviden. Selvom nedenstående analyse tager udgangspunkt i to parter, vil det være 

muligt at konstituere en Russian roulette-klausul budrunde med flere ejere af den skabte 

forgrundsviden. 

 

Som angivet i afsnit 6.3.2 har Virksomhed 1 en højere værdiansættelse af sin andel af den skabte 

forgrundsviden. I den forbindelse skal det undersøges, om Russian roulette-klausulen kan sikre 

et retfærdigt resultat, hvor parterne har forskelligartede værdiansættelser. Dette er illustreret i 

de nedenstående figurerer.  

 

 
343 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 4. 
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Figur 6.1: Russian roulette. 

I dette scenarie vil Virksomhed 1 opnå en merværdi ved at overtage 100 % af den skabte 

forgrundsviden, fordi Virksomhed 1 er villig til at afgive et højere bud. Parternes forskellige 

værdiansættelser ved at opnå 100 % ejerskab vil have forskellige outputs med hensyn til ”Køb” 

og ”Sælg”. Virksomhed 2 vil i denne situation mene, at 𝑐! = 𝑐"	, altså parternes viden, er lige 

meget værd og vil derfor være indifferent mellem at købe eller sælge sin andel, hvis 5𝑐" = 𝜏!. 

Hertil vil Virksomhed 1 byde 5𝑐" + 𝜎 ≤ 5𝑐!, hvorefter Virksomhed 2 vil sælge sin andel af den 

skabte forgrundsviden. 344 

 

Som nævnt i afsnit 6.3.3 indenfor den klassiske spilteori vil parterne være økonomisk egennytte 

maksimerende. I dette tilfælde vil Virksomhed 1 altid afgive det laveste tilbud til Virksomhed 2, 

som vil resultere i, at Virksomhed 2 vil sælge sin andel 0 ≤ 𝜎 < 5(𝑐! − 𝑐"). Russian roulette-

klausulen er til fordel for Virksomhed 1, der aktiverer klausulen. Ud fra et spilteoretisk synspunkt 

kan Russian roulette-klausulen tilnærmelsesvis sammenlignes med et ultimatumspil. Dette spil 

viser en simpel take-it-or-leave-it-forhandlingssituation mellem to parter, hvor Virksomhed 1 

afgiver et tilbud, og hvor Virksomhed 2 skal overveje, om de vil acceptere eller afvise tilbuddet. 

Hvis Virksomhed 2 ikke vælger at acceptere tilbuddet, vil virksomheden modtage 0 for sin andel 

 
344 𝜎 også kaldet sigma kan opfattes som en lille perturbation af prisen. Ofte er 𝜎 > 0. 
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af den skabte forgrundsviden. Virksomhed 2 vil derfor være nødsaget til at acceptere tilbuddet 

for ikke at modtage 0.345 

For at belyse indeværende eksempel hvor Virksomhed anvendes prospektteorien udviklet af 

Tversky & Kahnemans346 til at belyse i indeværende eksempel, at Virksomhed 2 ikke altid vil vælge 

at sælge sin andel af den skabte forgrundsviden, men derimod handle hævngerrigt ved at købe 

Virksomhed 1’s forgrundsviden. Tversky & Kahneman argumenterer for, at individer træffer 

beslutninger ud fra deres referencepunkt og ikke ud fra alle de tilgængelige informationer og 

strategimuligheder.347 Prospekt teorien anvender et grundlæggende begreb kaldet tabsaversion, 

hvor Virksomhed 2 vil have en mere voldsom reaktion på sit tab end på en tilsvarende gevinst 

mulighed for at opnå 100 % af den skabte forgrundsviden.348 Prospektteorien definerer endnu et 

begreb kaldet status quo bias, hvor individet foretrækker status quo, selvom parterne får 

tilkendegivet et alternativt tilbud.349 

Som det er vist i tabel 6.1, er parternes værdi af den skabte forgrundsviden hver især på 5. Denne 

værdi er parternes referencepunkt, efter kontrakten er ophørt. Når Virksomhed 1 aktiverer 

Russian roulette-klausulen, vil den opnå en signifikant højere værdi ved bruddet end Virksomhed 

2. Dette kommer til udtryk ved 𝑐! > 𝑐", eftersom Virksomhed 1 med sit first-mover-advantage 

og private information350 har en højere værdiansættelse af parternes skabte forgrundsviden.351 

I sidste ende bliver Virksomhed 1 nødsaget til at vurdere, inden den aktiverer klausulen, om 

hvorvidt Virksomhed 2 har mulighed for at opstille et credible threat352, således at de vil vælge 

”køb”, selvom tilbuddene er urimelige. Med henvisning til spilteoriens rationelle tilgang vil det 

 
345 Demiral, E. E. & Mollerstrom, J., The entitlement effect in the ultimatum game – does it even exist? (2018), side 
341. 
346 Kahneman, D. & Tversky, A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk., Prospect Theory: An analysis 
of decision under risk (1979). 

347 Tversky, A. & Kahneman, D., Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model (1991) side 1039. 
348 Ibid., side 1047. 
349 Ibid., side 1043. 
350 Private information er defineret som den type information andre virksomheder ikke direkte eller uden 
omkostninger har adgang til. Se: Knudsen, C., Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi 
(1997), side 106. 
351 First-mover-advantage-begrebet betyder I nærværende afhandling, at den part, som først aktiverer klausulen, 
vil opnå den højeste værdi. 
352 Dutta, P. K., Strategies and Games: Theory and Practice (1999), side 195. 
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ikke være muligt for Virksomhed 2 at tilvejebringe en troværdig trussel, da parterne med hensyn 

til de asymmetriske sæt vil handle egenoptimerende.  

6.5 Texas shoot-out (closed bid) 

En Texas shoot-out klausul i form af et closed bid indebærer, at parterne afgiver et skjult tilbud 

simultant til en uvildig tredjemand, som efterfølgende vurderer parternes bud.353 Den 

uafhængige vurderingsmand vil tildele virksomheden den skabte forgrundsviden på baggrund af 

forudbestemte aftalekriterier. I nedenstående eksempel antages det, at den part, der afgiver det 

højeste bud, får tildelt den anden parts forgrundsviden. Ifølge Fleischer & Schneider kan 

tildelingskriterierne være anderledes, idet vurderingsmanden kan tildele forgrundsviden til den 

part, som afgiver det mest fair skjulte bud, eller det skjulte bud, som kommer tættest på 

vurderingsmandens eget bud af den skabte forgrundsviden.354  

I figur 6.2 er parterne underlagt ukomplet information, og Texas shoot-out klausulen skal ses som 

en first price-auction. I en first price Texas shoot-out klausul vil det være den højstbydende part 

der vinder spillet, men den vindende part, skal også betale sit eget bud.355 

 
353 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 5. 
354 Ibid., side 5. 
355 Dutta, P. K., Strategies and Games: Theory and Practice (1999), side 371. 
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Figur 6.2: Texas shoot-out (closed bid). 

Eftersom parterne er underlagt ukomplet information, fjerner det muligheden for at forudsige 

hinandens strategivalg. Virksomhed 1 har private information, hvorfor de vil være villige til at 

byde over 𝜏! = 𝜏" + 𝜎, 𝜎 > 0, idet der kan være en chance for, at Virksomhed 2 har mulighed 

for at opstille en credible threat ved at overbyde Virksomhed 1. Med henvisning til antagelsen i 

afsnit 6.3.2 er Virksomhed 2 overbevist om, at deres forgrundsviden fortsat er komplementære, 

hvorfor de vil byde 𝜏". Under first price-auction vil parterne derfor afgive et bud på (𝜏! = 𝜏" +

𝜎; 𝜏"). 

En first price Texas shoot-out (closed bid) har den funktion, at ved en høj grad af vidensdeling vil 

parterne ikke kunne opnå et retfærdigt bud. Dette vil medføre en win-lose situation, som vil 

destruere parternes mulighed for at samarbejde fremadrettet. Denne type klausul vil ligeledes 

give parterne incitament til at kommunikere mindre, da dette vil resultere i et mere retfærdigt 

bud, både under kontraktens løbetid og efter kontraktens ophør. Den asymmetriske 

værdiansættelse resulterer i, at den part, som først opdager et nyt udnyttelsesområde, vil drage 

nytte ved at aktivere first price Texas shoot-out klausulen. 
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6.5.1 Fair tildelingskriterium vs. efficient tildelingskriterium  

I følgende afsnit skal det undersøges, om den uvildige tredjemand skal vurdere parternes skjulte 

bud ud fra et fair tildelingskriterium eller et efficient tildelingskriterium. I figur 6.2 blev parternes 

bud vurderet af en uvildig tredjemand på baggrund af det højeste bud. Den uvildige tredjemand 

kan også vælge at give den virksomhed med det mest retfærdige bud 100 % af den skabte 

forgrundsviden. I det tilfælde, hvor buddet gives ud fra et fair tildelingskriterium, vil det pålægge 

den uvildige tredjemand et stort ansvar, når tredjemanden skal vurdere parternes 

forgrundsviden.  

Udvælgelsesprocessen består af en række elementer, som den uvildige tredjemand bliver 

nødtaget til at tage højde for, inden den skabte forgrundsviden bliver tildelt den virksomhed med 

det mest retfærdige bud. Parterne skal allerede ex ante præcisere klausulens ordlyd om, hvordan 

den uvildige tredjemand retfærdigt skal vurdere parternes bud. Tredjemandsaftale-

konstruktionen kan afføde en række konsekvenser ex post, hvis parterne ikke ex ante har 

konstrueret shoot-out klausulen korrekt. I en situation med uklarheder vil fortolkningslæren 

falde tilbage på de almindelige retsregler, hvis det ikke er udtrykkeligt specificeret i 

forskningskontrakten.356 Det må antages, at fortolkningslæren ikke vil være en 

konfliktløsningsmekanisme ex post, eftersom parterne handler egenoptimerende. Parterne 

handler i erhvervsmæssigt øjemed, hvorfor kontrakten vil konciperes med det formål at opnå 

merværdi. 

Det vil være væsentligt for parterne at anvende en uvildig tredjemand, som har kendskab til 

branchen og til værdiansættelse af parternes fælles skabte forgrundsviden. Selvom parterne 

anvender en uvildig tredjemand til at regulere udvælgelsesprocessen, vil det være vanskeligt at 

afgive et retfærdigt tilbud, eftersom parterne udnytter hinandens baggrundsviden i form af 

know-how til at skabe ny forgrundsviden. I den situation, hvor det lykkedes parterne at finde den 

perfekte tredjemand til udvælgelsesprocessen og værdiansættelsesprocessen, vil det være 

forbundet med en række omkostninger. Disse omkostninger skal ses i sammenhæng med cake-

cutting rule-processen, idet parternes dele af kagen formindskes. I nærværende situation vil det 

 
356 Andersen, L. L. og Madsen, P. B., Aftaler og mellemmænd (2017), side 354. 
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være tildelingskriteriet med den højestbydende part, der vil være det mest fordelagtige. Den 

virksomhed, som aktiverer klausulen, har ikke et ønske om at udforske det nye 

udnyttelsesområde med sin daværende forskningspartner.  

6.6 Deterrent approach 

Deterrent approach-klausulen har en procedure tilsvarende Russian roulette-klausulen, men 

med den modifikation, at prisen i en Deterrent approach-klausul er fastsat efter en dagsværdi på 

det tidspunkt, hvor Virksomhed 1 aktiverer klausulen.357 Der vil ofte være aftalt på forhånd, at 

tilbudsmodtageren får en rabat på købsprisen eller en præmie på en procentdel af salgsprisen. 

Denne klausul tjener en afskrækkende tilgang ved at tilskynde parterne til at have en gensidig 

acceptabel løsning med det formål at afskrække parterne fra at indlede proceduren for 

skødesløst.358 Nedenstående tabel indfører notationen benyttet i det givne eksempel, hvor 𝜇 

symboliserer dagsprisen, og 𝜈 betegnes som rabatten/præmien i figur 6.3. 

 

 
50 % 100 % 

Virksomhed 1 5 5𝑐! 

Virksomhed 2 5 5𝑐" 

Tabel 6.2: Parternes intellektuelle bidrag og værdiansættelse af den skabte forgrundsviden i Deterrent approach-

klausulen. 

I nærværende klausulanalyse er det ikke en fejl, at klausulen har fået tildelt dette navn, eftersom 

den skal forsøge at afholde parterne fra at aktivere klausulen i første omgang. Spillet er underlagt 

ukomplet information med asymmetriske værdisæt, som indebærer, at parterne er vidende om 

 
357 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 5. 
358 Ibid., side 5. 
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deres egen værdiansættelse for rabatten og præmien, men ikke modpartens værdiansættelse 

herom.  

 

Figur 6.3: Deterrent approach. 

Når Virksomhed 1 aktiverer klausulen, vil de have en grænseværdi på 𝜇 > #
!'(

. Hvis 

værdiansættelsen ender med at være højere end grænseværdien, vil Virksomhed 1 miste den 

påtænkte merværdi ved at opkøbe Virksomhed 2’s forgrundsviden. Deterrent approach-

klausulen afføder dog et problem, hvor Virksomhed 1 ikke vil aktivere klausulen, hvis det er 

omkostningsfuldt. Det afhænger derfor af, om Virksomhed 1 er villig til at aktivere klausulen med 

den højeste grænseværdi. 

Virksomhed 2, som har en værdiansættelse på 5𝑐" = 100%, vil forsøge at presse dagsværdien 

så højt op som muligt, idet Virksomhed 2 ikke ønsker fuldt ejerskab for en dagsværdi, der er 

højere end 5𝑐" < 𝜈.Virksomhed 2 vil i dette scenarie være indifferent mellem ”Køb” eller ”Sælg”, 

hvis værdiansættelsen er 𝜇 ≥ #&,
"

. I nedenstående forhandlingssituation, vil Virksomhed 2 

formodentligt ikke acceptere en dagsværdi, som stiller virksomheden dårligere, end da parternes 

forgrundsviden var komplementære. I den forbindelse vil Virksomhed 2 ikke acceptere en 

dagsværdi således 𝜇 < #
!)(

, såfremt de vil sælge deres andel af forgrundsviden til Virksomhed 1. 
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6.6.1 Forhandlingen af dagsværdien 

Deterrent approach-klausulen er den eneste shoot-out klausul, som indeholder et 

forhandlingselement i forhold til dagsværdien (𝜇). I nedenstående figur repræsenterer ZOPA 

(Zone Of Possible Agreement) virksomhedernes grænseværdier på #
!)(

 og #
!'(

  under 

forhandlingen, såfremt parterne ender i en deadlock-situation. I modsætning til de ovenstående 

klausuler, vil det ikke være muligt for Virksomhed 1 med private information at tilbyde et take-

it-or-leave-offer, men skal derimod forhandle sig frem til en fordelagtig pris, når Virksomhed 1 vil 

anvende parternes forgrundsviden på et nyt udnyttelsesområde.  

 
Figur 6.4: Virksomhedernes bargaining zone i forhold til værdiansættelsen af dagsværdien (𝜇). Egen 

tilvirkning.359&360 

I en forhandling med asymmetrisk information vil det være vanskeligt at løse en potentiel 

deadlock-situation, idet virksomhederne kan tage fejl eller misforstå modpartens 

værdiansættelse af den skabte forgrundsviden. En sådan misforståelse kan afføde en høj grad af 

miskommunikation under forhandlingerne, hvor den samlede værdi af den skabte 

 
359 Inspiration fra Dahlin, K., Negotiation: Theory and Practice: Lektion 2 om Distributive bargaining (2021), slide 18. 
360 Begrebet ”Aspiration point” skal forstås som virksomhedernes foretrukne bud på den optimale dagsværdi. 
Begrebet "Reservation point” betyder det modsatte, idet det er virksomhedernes grænseværdi.  
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forgrundsviden vil reduceres i takt med, at forhandlingerne trækker ud. Med andre ord har tid 

en stor værdi for, om parterne kan at finde en grænseværdi, begge parter kan acceptere.  

Ovenstående forhandlingssituation kan ses som et Rubinstein bargaining game, hvor parterne 

skal forhandle med hinanden for at nå til enighed om, hvordan en dollar bill skal deles mellem 

parterne.361 For indeværende eksempel vil Virksomhed 1 byde en pris på 𝜇, som Virksomhed 2 

enten vil acceptere eller afvise. Hvis Virksomhed 2 vælger at afvise tilbuddet, har de mulighed for 

at komme med et modtilbud. Problematikken i dette tilfælde er, at værdien af den samlede 

forgrundsviden, vil reduceres efter hver budrunde. Det forholder sig sådan, at Virksomhed 2 ikke 

ønsker at opkøbe Virksomhed 1’s forgrundsviden, hvorfor Virksomhed 2 har incitament til at 

trække forhandlingerne ud. Det kan medføre et brud, som vil være en lose-lose situation for 

begge parter, fordi Virksomhed 2 i henhold til prospektteorien vil opnå tabsaversion.  

Tabsaversionen kommer til udtryk i denne forhandlingssituation, idet Virksomhed 2 vil have 

incitament til langsomt at øge buddet over flere budrunder. Hvis forhandlingerne ender med at 

strække sig over flere budrunder, kan Virksomhed 1 være tvunget til at informere Virksomhed 2 

om observationen af det nye udnyttelsesområde. Dette uønskelige scenarie afhænger dog af 

virksomhedernes likviditet, om hvorvidt de har råd til at trække forhandlingerne ud.  

Likviditetsproblematikken for de involverede parter adresseres i artiklen ’Trigger happy or gun 

shy’. Artiklen belyser det som deep-pocket-problematikken, hvor den part med deeper pockets, 

vil udnytte den økonomisk svage part, ved at aktivere klausulen med et first-mover-advantage. 

Hertil vil den stærke part forsætligt presse prisen ned, således at den svage part er tvunget til at 

sælge sin egen andel, selvom den svage part ønsker at opretholde status quo.362 Deep pocket-

problematikken kan ses i et eksempel fra artiklen, hvor Carlsberg i et joint venture med ølgiganten 

Scott & New Castle (S&N), valgte at ignorere deres shoot-out klausul. I stedet for at Carlsberg 

aktiverede shoot-out klausulen, som ville tvinge dem til at afgive et retfærdigt tilbud til (S&N), 

valgte de at indgå et konsortium med Heineken. Dette konsortium medførte en længerevarende 

og omkostningsfuld forhandlingsproces, som illustreret i et Rubinstein bargaining game. S&N 

 
361 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H. & Picker, Randal C., Game Theory and the Law (1998), side 314. 
362 Brooks, R. R. W., Landeo, M. C. & Spier, K. E., Trigger happy or gun shy? Dissolving common-value partnerships 
with Texas shootouts (2010), side 665 (Fodnote 55). 
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endte til sidst med at acceptere tilbuddet, idet Carlsbergs formål var at opnå 100 % kontrol over 

Baltic Beverages Holding.363 Selvom ovenstående deep pocket-problematik er i forbindelse med 

et joint venture, kan man sagtens drage paralleller til afhandlingens problemstilling om at 

anvende shoot-out klausuler i forskningskontrakter. Virksomhed 1 med sit first-mover-advantage 

og private information skal – inden de aktiverer Deterrent approach-klausulen – være særlig 

opmærksom på Virksomhed 2’s likviditet.  

6.7 Shoot-out klausulerne i retspraksis 

Ifølge Fleischer & Schneider er gyldigheden af shoot-out klausuler utroligt sjælden i Europa i 

forhold til USA, hvor klausulerne anvendes mere hyppigt i praksis.364 I dansk retspraksis har 

domstolene endnu ikke taget konkret stilling til retsvirkningen af shoot-out klausulerne. De 

østrigske domstol tog stilling til gyldigheden og lovligheden af en deadlock-klausul tilbage i 2009. 

Shoot-out klausulerne kan have ulemper for den virksomhed, der lider af asymmetrisk 

information, hvorfor den østrigske domstol vurderede parternes ”check and balances” for at 

tjekke om tilbudsgiveren handlede ud fra en opportunistisk adfærd.365  

Shoot-out klausulerne indenfor amerikansk retspraksis bliver behandlet ud fra et fair 

tildelingskriterium.366 Dette kan bevises ud fra en dom i Texas, hvor domstolene handlede ud fra 

et beskyttende instinkt, fordi en virksomhed udnyttede en af modpartens økonomiske 

svagheder, hvorfor domstolene tilsidesatte shoot-out klausulen med henblik på brud af 

loyalitetsgrundsætningen.367 En domstol i Minnesota tog stilling til en lignende sag, hvor 

domstolen ikke tilsidesatte tilbuddet på baggrund af et brud på loyalitetsgrundsætningen. 

 
363 Brooks, R. R. W., Landeo, M. C. & Spier, K. E., Trigger happy or gun shy? Dissolving common-value partnerships 
with Texas shootouts (2010), side 651. 
364 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 9. 
365 Ibid., side 9. 
366 Ibid., side 11. 
367 Johnson v. Buck, 540 S.W.2d 393, 411 (Tex. App 1976). 
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Domstolen fastslog, at handlingen var i overensstemmelse med vilkårene i partnerskabsaftalen, 

og parterne var bekendt med en potentiel erhvervsrisiko, inden de indgik aftalen.368 

Med henvisning til figur 6.4 må det antages, at forhandlingerne kan være frustrerende med 

tilstedeværelse af asymmetrisk information, fordi én af parterne udnytter deres bargaining 

power, ved at handle ud fra et bedre informationsniveau. Selvom shoot-out klausulerne har et 

fælles effektivt resultat, fordi parterne øjeblikkeligt opløser potentiale fremtidige 

samarbejdsmuligheder, vil den ene part få 100% ejerskab af den skabte forgrundsviden, og den 

anden part vil få kontanter i lommen. 369 Shoot-out klausulerne har potentiale for at indvinde en 

retsmæssig plads i forskningskontrakter i Danmark. De danske domstole vil dog besidde 

manglende præcedens på området, hvorfor de formodentligt vil vurdere, om shoot-out klausulen 

skal tilsidesættes med henvisning til opportunistisk adfærd og brud på loyalitetsgrundsætningen 

eller opretholdes med henvisning til at acceptere potentielle erhvervsrisici. Det vil være 

vanskeligt for en domstol at verificere en parts grad af opportunistisk adfærd, idet lovgivningen 

giver incitament til at handle egenoptimerende, når parterne ex ante skal koncipere en 

exitklausul.  

6.8 Loyalitets- og oplysningsforpligtelse 

Som angivet i ovenstående analyse vil en høj grad af asymmetrisk informationsniveau mellem 

Virksomhed 1 og Virksomhed 2 medføre, at shoot-out klausulerne vil have mindre betydning end 

ved komplet information.370 I belysning af strategisk kontraheringssynspunkt, skal kontrakten 

anvendes som et aktivt styringsværktøj til at opretholde og udbygge kontraktrelationen, så de 

kan opnå relationsrente i form af forgrundsviden.371 Shoot-out klausulerne skal derfor udbygges 

med en loyalitets- og oplysningsforpligtelse, som vil give parterne incitament til at aktivere shoot-

out klausulen, selvom parterne agerer på baggrund af et asymmetrisk informationsniveau. 

 
368 Fleischer, H. & Schneider, S., Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – An Approach from 
Comparative Law and Economic Theory (2013), side 13. 
369 Brooks, R. R. W., Landeo, M. C. & Spier, K. E., Trigger happy or gun shy? Dissolving common-value partnerships 
with Texas shootouts (2010), side 665. 
370 Dette er statueret i eksemplet med konsortiet mellem Carlsberg og Heineken ved at tilsidesætte shoot-out 
klausulen og opkøbe S&N. 
371 Se kapitel 2.2, hvor strategisk kontrahering anvendes som et kontraktparadigme. 
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For at regulere efterfølgende omstændigheder vil det være nærliggende at undersøge, om 

inkorporeringen af en loyalitets- og oplysningsforpligtelse vil give parterne incitament til loyalt at 

oplyse deres observation af et nyt udnyttelsesområde, inden Virksomhed 1 i dette tilfælde 

aktiverer klausulen. I forskningssamarbejder skal det være muligt for parterne at have et first-

mover-advantage ex post, hvis parternes erhvervede forgrundsviden samlet set, kan anvendes 

på et nyt udnyttelsesområde. I denne sammenhæng kan det være vanskeligt at tale om værdien 

af den samlede forgrundsviden, fordi parterne kan angive en forskelligartet værdiansættelse af 

den samlede forgrundsviden, som i sidste ende ikke stemmer overens med den oprindelige 

værdiansættelse. Hertil kan det diskuteres, om en loyalitets- og oplysningsforpligtelse vil tvinge 

parterne til at fremlægge deres opnåede private information, så de vil udarbejde en retfærdig 

værdiansættelse, som vil være en win-win situation for begge parter. En loyalitets- og 

oplysningsforpligtelse i shoot-out klausulen kan eksempelvis have følgende ordlyd: 

”Kontrahenterne forpligter sig til at optræde loyalt over for hinanden, når de i fællesskab skal 

blive enige om værdiansættelsen af den erhvervede forgrundsviden ex post på baggrund af 

opdagelsen af et alternativt udnyttelsesområde.”372 

Spørgsmålet er efterfølgende, om parterne stadigvæk vil handle loyalt og fremlægge alle 

informationer, eller handle opportunistisk ved at få deres medkontrahent til at sælge sin andel 

af den skabte forgrundsviden til en lav pris. Det ses dog i praksis, at kontrahenterne eksplicit skal 

aftale, at klausulen gælder i en længere periode efter kontraktens ophør, hvis én af parterne 

observerer et alternativt udnyttelsesområde.373  

 

 

 

 
372 Eksemplet er inspireret af dommen 2007.3027 H (Danfoss v. Bruntata), hvor Sø- og Handelsretten fastslog: ”At 
parterne inden for rammerne af det aftalte partnerskab skal optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af 
betydning for dispositioner i henhold til samhandelsaftalen.”  
373 Madsen, F. M. & Østergaard, K., Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved 
tilsidesættelse (2019), side 10. 
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6.9 Delkonklusion 

Det kan indledningsvist fastslås, at en deadlock-situation mellem parterne kan opstå ex post, når 

én af parterne ønsker at forlade samarbejdet ved at aktivere exit-klausulen og opkøbe 

modpartens forgrundsviden. Den centrale del af ovenstående analyse er at undersøge, om shoot-

out klausulerne kan anvendes i forskningskontrakter med et asymmetrisk informationsniveau. 

Med afsæt i teorirammen i strategisk kontrahering skal det yderligere undersøges, hvilken shoot-

out klausul der giver det bedste resultat med en win-win løsning for parterne. Russian roulette-

klausulen vil være den mindst anvendelige klausul i en ex post-situation. Klausulen strider imod 

tankegodset i strategisk kontrahering, idet parterne har incitament for ifølge prospektteorien at 

handle irrationelt i stedet for at handle ud fra parternes referencepunkt. Det er besynderligt, at 

denne klausul er den mest undersøgte i juridisk og økonomisk litteratur, da den skal anses for at 

være ex post inefficient.  

 

Deterrent approach-klausulen passer godt ind i teorirammen i strategisk kontrahering, hvis 

parterne er underlagt komplet information, hvor parterne har ens værdiansættelse af hinandens 

skabte forgrundsviden ex post. I nærværende afhandling med et asymmetrisk 

informationsniveau vil klausulen afføde en midlertidig deadlock-situation, såfremt parterne ikke 

kan blive enige om værdiansættelsen af dagsværdien under forhandlingerne. Hertil vil det 

konventionelle kontraktparadigme komme i spil, hvis parterne indleder en retssagsbehandling. 

Dette kan dog imødekommes, ved at inkorporere en cooling-off period, efter forhandlingerne er 

færdige. Texas shoot-out klausulen (closed bid) med inkorporering af en loyalitets- og 

oplysningsforpligtelse vil være det bedste valg for parternes ageren ex post, når de er underlagt 

asymmetrisk information. Det vil give parterne incitament til at afgive et retfærdigt bud til en 

uvildig tredjemand, som skal vurdere buddet. Hvis Texas shoot-out klausulen (closed bid) ikke 

indeholder en loyalitets- og oplysningsforpligtelse, kan parterne have incitament til at begrænse 

deres vidensdeling under kontraktens løbetid.  
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Kapitel 7 - Konklusion 

Denne afhandling har til formål at besvare problemformuleringen: ” Hvordan skal parterne agere, 

efter forskningskontrakten er ophørt, i forhold til ex post at udnytte den erhvervede 

forgrundsviden på et nyt udnyttelsesområde med afsæt i teorirammen i strategisk 

kontrahering?”.  

Dette er gjort med udgangspunkt i den danske medicinalindustri, hvor ofte dannet 

forgrundsviden efterfølgende ønskes anvendt på andre udnyttelsesområde. Forskning i 

medicinalindustrien er ofte så kompleks, at der i de forskellige virksomheder ikke er de fornødne 

kvalifikationer til alene at danne den forgrundsviden, som er nødvendigt for at skabe innovation 

og vækst. Ved at anvende strategisk kontrahering som teoriramme undersøger afhandlingen, 

hvordan det eksisterende kontraktgrundlag og baggrundsretten giver parterne incitament til at 

agere efter kontrakten er ophørt.  

 

Det eksisterende kontraktgrundlag fordeler den dannede forgrundsviden efter to forskellige 

bestemmelser. Første bestemmelse i Schlüter kontraktens § 5.1, angiver, at hvis en part alene 

har dannet al forgrundsviden i kontraktforholdet, opnår parten fuld ejendomsret over dette. Den 

anden bestemmelse medgiver, at hvis begge parter bidrager til dannelsen af forgrundsviden, vil 

de begge få en ideel anpart ud fra deres bidrag til dannelsen af den erhvervede forgrundsviden. 

Det nuværende kontraktgrundlag pålægger parterne i et formueretligt sameje, hvor der skal 

være enighed om alle dispositioner. Afhandlingen fastslår, at baggrundsretten ikke pålægger 

parterne nogen specifikke restriktioner i forhold til at udnytte den erhvervede forgrundsviden på 

et alternativt udnyttelsesområde.  

 

Afhandlingen konkluderer, at der ved tildeling af en eneret til den dannede forgrundsviden, jf. 

Schlüter kontraktens § 5.1, kun vil ske et efterfølgende samarbejde i det omfang det er 

økonomisk efficient for parten. Ydermere bliver det fastslået, at en part som har fuld 

ejendomsret til den dannede forgrundsviden vil anvende dette på en efficient måde. 
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Afhandlingen viser, at når den erhvervede forgrundsviden i et formueretligt sameje ønskes, at 

anvendes på et alternativt udnyttelsesområde, vil den asymmetriske information mellem 

parterne føre til at udnyttelsen er inefficient. Det primære problem ligger i, at begge parter er 

egennyttemaksimerende og udviser opportunistisk adfærd, hvilket medfører, at den 

efterfølgende anvendelse på et alternativt udnyttelsesområde er inefficient. Afhandlingen 

opstiller to scenarier og kommer med kontraktuelle løsningsforslag til begge scenarier. 

 

Det første scenarie vedrører, når parterne har komplementære ressourcer og har mulighed for 

sammen at anvende den erhvervede baggrundsviden på det alternative udnyttelsesområde, 

efficient. Her konkluderes det, at enkelte af loyalitetsgrundsætningens delforpligtelser skal 

fremgå af kontrakten, så parterne efter kontraktens ophør stadig er forpligtet til loyalt at 

samarbejde og mindske den asymmetriske information. Samtidig foreslås det, at der 

inkorporeres en forsættelsesklausul, som bevirker til, at parterne vil anvende den oprindelige 

kontrakt igen, i forbindelse med den efterfølgende udnyttelse af den skabte forgrundsviden. 

 

Det andet scenarie vedrører, når den ene parts efterfølgende deltagelse i forbindelse med det 

alternative udnyttelsesområde, vil være inefficient. Afhandlingen konkluderer, at der i dette 

scenarie kan forekomme en hold-up situation. Her foreslås det, at grundet den asymmetriske 

information skal parterne inkorporerer en Taxas shoot-out klausul, samt en loyalitets- og 

oplysningsforpligtelse. Texas shoot-out klausulen og loyalitets- og oplysningsforpligtelsen vil 

minimere det asymmetriske informationsniveau, som ellers ville medføre et inefficient resultat. 
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Bilag 

Bilag 1: Schlüterkontrakt – med to parter 

 

 

AFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING  

(to parter) 

 

Mellem 

 

[Universitetet 

CVR-nr. 

Adresse] 

(Herefter Institutionen) 

 

og 

 

[Virksomheden 

CVR.nr. 

Adresse]  

(Herefter Virksomheden) 

 

 

(Institutionen og Virksomheden benævnes også hver for sig som ”Part” og tilsammen ”Parterne”) 

 

 

 

 

 



  Side 119 af 137  

 

§ 1 Definitioner 

 

 Aftalen: Denne aftale om samfinansieret forskning med tilhørende bilag. 

 

 Baggrundsviden: Virksomhedens og Institutionens ikke offentliggjorte viden i form af 
knowhow, ikke offentliggjorte opfindelser eller anden særlig ikke offentliggjort viden, som 
Virksomheden og Institutionen har gjort hinanden bekendt med, eller som stilles til rådighed 
med henblik på udførelse af Projektet. 

 

 Forgrundsviden: Al den viden, som genereres under samarbejdet om Projektet, uanset om 
denne viden er skabt af Institutionen eller af Virksomheden. 

 

 Instituttet: [Navn på det institut, som udfører Projektet.] 

 

 Opfindelse: En nyskabelse der adskiller sig fra, hvad der er kendt på tidspunktet for 
nyskabelsen. I Aftalen dækker ”Opfindelse” også frembringelser, der eventuelt kan beskyttes 
efter lov om brugsmodeller. 

  

 Projektet: Det mellem Institutionen og Virksomheden under denne Aftale aftalte Projekt 
beskrevet i bilag 1. 

 

 Projektledelsen: Den til enhver tid udpegede ledelse af Projektet som anført i § 4.  

 

 Udnyttelsesområdet: Det af Virksomheden og Institutionen i bilag 2 til Aftalen definerede 
område for Virksomhedens forretningsmæssige udnyttelse af den gennem Projektet 
genererede Forgrundsviden. 

 

 Udstyr: Alle materialer, såvel tekniske som ikke tekniske, herunder data, apparater, maskiner, 
materialeprøver, forsøgsdyr, reagenser m.v. 

  

§ 2 Samarbejdets baggrund og formål 
 

2.1 Det udførende Institut og Virksomheden har hver for sig opbygget en særlig ekspertise inden 
for [indsæt fagområder]. Parterne har interesse igennem forskning at udvide deres viden inden 
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for [indsæt fagområder], og Virksomheden ønsker at udnytte den Forgrundsviden, der 
udspringer af forskningen inden for det i bilag 2 angivne Udnyttelsesområde. 

 

2.2 Parterne har på denne baggrund en fælles interesse i at samarbejde om Projektet, der vedrører 
[kort beskrivelse af Projektet] og at sikre Projektet økonomisk gennem samfinansiering, som 
angivet i § 3 og bilag 3. 

 

§ 3 Økonomi 
 

3.1 Parterne har sammen udarbejdet et budget for Projektet, jf. bilag 3 til Aftalen. Budgettet er 
udarbejdet i henhold til Finansministeriets budgetvejledning. 

 

3.2 Såfremt det mellem Parterne aftalte budget ikke kan overholdes, og det ikke skyldes fejl eller 
forsømmelser fra en af Parternes side, foretager Parterne i fællesskab en fornyet vurdering af 
Projektet og omkostningerne til Projektets færdiggørelse. Parterne træffer herefter beslutning 
om, hvorvidt Projektet skal føres til ende med en yderligere arbejdsindsats, et højere 
kontantbidrag m.v. eller indstilles på det foreliggende grundlag. 

 

3.3 Institutionen fakturerer Virksomheden for dennes kontante bidrag med tillæg af moms til de i 
bilag 3 angivne terminer.  

 

§ 4 Projektledelse 

 

4.1 Til at lede Projektet har Parterne hver især udpeget følgende personer: 

 

 Virksomheden: [indsæt navn] 

 

 Institutionen: [indsæt navn] 

 

 De øvrige af Parterne indsatte medarbejdere på Projektet er angivet i bilag 1. 

 

4.2 Projektledelsen har det overordnede ansvar for ledelsen og fremdriften af Projektet. Det er en 
væsentlig forudsætning for begge Parter, at medlemmerne af Projektledelsen deltager i 
gennemførelsen af Projektet. Parterne er ikke berettigede til at udskifte deres repræsentanter 
i Projektledelsen uden den anden Parts samtykke, medmindre udskiftningen skyldes en sagligt 
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begrundet opsigelse, eller at en repræsentant i Projektledelsen fratræder sin stilling hos Parten 
efter egen opsigelse, bliver uarbejdsdygtig i længere tid eller afgår ved døden.  

 

4.3 Bortset fra Projektledelsen skal Parterne være berettigede til at indsætte andre medarbejdere 
end nævnt i bilag 1, såfremt dette kan ske uden ulempe for Projektets gennemførelse og uden 
væsentlig overskridelse af fastsatte tidsfrister. Parterne skal tidligst muligt informere hinanden 
om de påtænkte udskiftninger. 

 

 

§ 5  Rettigheder 

 

5.1 Hver Part har ejendomsret til den Forgrundsviden, som Parten har skabt under samarbejdet 
om Projektet. 

 

5.2 Forgrundsviden, der er skabt af Parternes medarbejdere i fællesskab, tilhører Parterne i et 
formueretligt sameje, hvor hver Parts ideelle andel svarer til Partens forholdsmæssige 
intellektuelle bidrag til den skabte Forgrundsviden. Kan dokumentation for Parternes 
respektive bidrag ikke tilvejebringes, ejer Parterne lige store andele af samejet. Enhver råden 
over fællesejet Forgrundsviden, som Virksomheden ikke har købt eller har erhvervet eksklusive 
licens til jf. § 6.4, kræver enighed mellem Parterne. 

 

5.3 Parterne giver i Projektets løbetid hinanden vederlagsfri adgang til at benytte deres 
Baggrundsviden og Forgrundsviden med henblik på udførelse af Projektet. Adgangsretten er 
udelukkende knyttet til arbejdet i forbindelse med Projektet og må ikke udnyttes kommercielt 
eller overdrages til tredjemand. 

 

 

§ 6 Overdragelse af rettigheder  

 

6.1 Parterne har en vederlagsfri, ikke-eksklusiv ret til at benytte den gennem Projektet skabte 
Forgrundsviden, der ikke kan beskyttes efter patentloven eller anden særlovgivning om 
immaterialrettigheder. Offentliggørelse af den anden Parts Forgrundsviden kræver dennes 
samtykke, jf. § 12.1 

 

6.2 Virksomheden har en ikke-eksklusiv ret til inden for Udnyttelsesområdet at foretage 
kommerciel og forskningsmæssig udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden, der kan 
beskyttes, herunder patenterbare Opfindelser eller andel i patenterbare fælles Opfindelser 
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samt edb-programmer, der indgår i en Opfindelse eller en andel af en fælles Opfindelse. For 
sådan udnyttelse skal Virksomheden svare et vederlag som angivet i § 8.1. Virksomheden skal 
meddele Institutionen, om Virksomheden ønsker at gøre brug af sin ikke-eksklusive 
udnyttelsesret inden for den i § 7.1 angivne frist.  

 

6.3 Virksomheden har ret til inden for Udnyttelsesområdet og med respekt af tredjemands 
rettigheder at udnytte edb-programmer, der hører til den af Institutionen gennem Projektet 
skabte Forgrundsviden. De økonomiske vilkår herfor fastsættes i overensstemmelse med § 8.3.  

 

6.4 Virksomheden har ret til inden for Udnyttelsesområdet at købe alle rettigheder til 
Institutionens Forgrundsviden, der kan beskyttes, herunder patenterbare opfindelser og andel 
i patenterbare fælles Opfindelser. Virksomheden skal udnytte sin køberet med påkrav til 
Institutionen i overensstemmelse med § 7.1. Købesummen fastsættes i overensstemmelse 
med § 8.2. 

 

 [Alternativt (for eksempel i tilfælde af, at den patenterbare Opfindelse rækker væsentligt ud 
over Virksomhedens Udnyttelsesområde):  

 

 Virksomheden har ret til at erhverve eksklusiv licens til Institutionens Forgrundsviden, der kan 
beskyttes, herunder patenterbare opfindelser og andel i patenterbare fælles Opfindelser til 
udnyttelse inden for Udnyttelsesområdet. Virksomheden skal udnytte sin ret til erhvervelse af 
eksklusiv licens med påkrav til Institutionen i overensstemmelse med § 7.1. Licensafgiften 
fastsættes i overensstemmelse med § 8.2.] 

 

  I helt særlige tilfælde kan der ske en fravigelse fra hovedreglen i § 6.4 om 
en ubetinget ret for Virksomheden til køb eller licenserhvervelse. 
Virksomhedens adgang til at købe rettigheder eller erhverve licens kan da 
gøres betinget af Institutionens beslutning om at sælge eller give licens. I 
disse undtagelsessituationer anbefales den nedenfor anførte tekst. 
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6.5 Såfremt Virksomheden ikke udnytter den i § 6.4 tildelte ret til en af Institutionen gjort 
Opfindelse eller anden Forgrundsviden, der kan beskyttes, tilhørende Institutionen, skal 
Institutionen være berettiget til at overdrage den pågældende Forgrundsviden til tredjemand. 

 

6.6 Såfremt Virksomheden ikke udnytter den i § 6.4 tildelte ret til Institutionens andel af en fælles 
Opfindelse eller anden fælles Forgrundsviden, kan overdragelse af rettigheder til tredjemand 
kun ske efter Parternes fælles beslutning. 

 

6.7 Virksomheden afgør, om en Opfindelse, som Virksomheden har købt i henhold til § 6.4, skal 
søges patentbeskyttet. Institutionen og den eller de, der har skabt Opfindelsen, skal 
underskrive de for patentansøgningen nødvendige dokumenter. Institutionen vil være 
indstillet på mod betaling i henhold til Institutionens timetakster for videnskabelige 
medarbejdere at bistå med udarbejdelse af patentansøgningen. Virksomhedens beslutning om 
ikke at indgive patentansøgning må ikke hindre Institutionens offentliggørelse af 
forskningsresultaterne jfr. § 12. 

 

[Virksomheden har inden for Udnyttelsesområdet fortrinsret (first 
right of refusal) til at købe alle rettigheder til Institutionens 
Forgrundsviden, der kan beskyttes, herunder patenterbare 
Opfindelser og andel i patenterbare fælles Opfindelser. 
Virksomhedens accept af et tilbud fra Institutionen om salg af en 
patenterbar Opfindelse eller anden beskyttet Forgrundsviden skal 
være Institutionen i hænde senest 30 dage efter datoen for tilbuddets 
fremsendelse. Meddeler Virksomheden ikke accept inden fristens 
udløb, skal Institutionen være berettiget til at fremsætte tilbud til 
tredjemand på vilkår, der ikke er mere favorable for tredjemand end 
de vilkår, som Virksomheden er blevet tilbudt.] 

 

[Virksomheden har inden for Udnyttelsesområdet fortrinsret (first 
right of refusal) til at erhverve eksklusiv licens til alle rettigheder til 
Institutionens Forgrundsviden, der kan beskyttes, herunder 
patenterbare Opfindelser og andel i patenterbare fælles Opfindelser. 
Virksomhedens accept af et tilbud fra Institutionen om erhvervelse af 
eksklusiv licens på en patenterbar Opfindelse eller anden beskyttet 
Forgrundsviden skal være Institutionen i hænde senest 30 dage efter 
datoen for tilbuddets fremsendelse. Meddeler Virksomheden ikke 
accept inden fristens udløb, skal Institutionen være berettiget til at 
fremsætte tilbud til tredjemand på vilkår, der ikke er mere favorable 
for tredjemand end de vilkår, som Virksomheden er blevet tilbudt.] 
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6.8 Virksomhedens erhvervelse af rettigheder i henhold til § 6.4 afskærer ikke Institutionen fra at 
lade Forgrundsviden, der er genereret under Projektets gennemførelse, indgå i Institutionens 
videre forskning og undervisning efter Projektets ophør.  

 

 

§ 7 Rapportering om Opfindelser 

 

7.1 Såfremt der under det af Aftalen omfattede samarbejde gøres en Opfindelse helt eller delvist 
af Institutionens medarbejdere, der menes at kunne patentbeskyttes, skal 
opfinderen/opfinderne omgående informere Parterne og Projektledelsen herom. Anser 
Virksomheden en Opfindelse gjort helt eller delvist af Institutionens medarbejdere for at 
kunne beskyttes, og falder Opfindelsen inden for Udnyttelsesområdet, skal Virksomheden, 
senest [     ] dage efter at have modtaget information om Opfindelsen, meddele Institutionen, 
om man ønsker at gøre brug af den i § 6.2, jf. § 8.1, angivne ikke-eksklusive udnyttelsesret eller 
ønsker at købe [alternativt: erhverve eksklusiv licens til] Opfindelsen, jf. § 6.4, jf. § 8.2. 

 

 

§ 8 Vederlaget for overdragelse af rettigheder 

 

8.1 Vederlaget for Virksomhedens ikke-eksklusive ret til at udnytte Institutionens Opfindelse, jf. § 
6.2, andrager kr. [     ]. 

 

 [Alternativt: Vederlaget for Virksomhedens ikke-eksklusive ret til at udnytte Institutionens 
Opfindelse, jf. § 6.2, fastsættes af Parterne efter forhandling. Forhandlingen skal indledes 
senest [    ] dage efter Virksomhedens meddelelse i henhold til § 7.1.] 

 

8.2 Ved Virksomhedens køb af en af Institutionen gjort Opfindelse, jf. § 6.4, andrager 
købesummen DKK [     ]. Er opfindelsen en fælles Opfindelse, reduceres købesummen 
forholdsmæssigt i forhold til Virksomhedens andel af Opfindelsen. 

 

 [Alternativt: Virksomheden betaler for den i § 6.4 angivne eksklusive licens en afgift (royalty) 
på [indsæt procent] af Virksomhedens [indsæt beregningsgrundlag [alternativt: en stykafgift på 
[indsæt beløb]]] ved erhvervsmæssig udnyttelse af Opfindelsen og i øvrigt på vilkår i henhold 
til den af Parterne indgåede licensaftale.]  

 

 [Alternativt til begge: Købesummen for Virksomhedens erhvervelse af en af Institutionen gjort 
Opfindelse [alternativt: Licensafgiften ved Virksomhedens erhvervelse af en eksklusiv licens til 
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en af Institutionen gjort opfindelse], jf. § 6.4, fastsættes efter forhandling mellem Parterne. 
Forhandlingen skal indledes senest [     ] dage efter Virksomhedens meddelelse i henhold til § 
7.1. Kan Parterne ikke nå til enighed om prisvilkårene inden for en periode af [    ] dage efter 
dagen, hvor forhandling skal indledes, kan hver af Parterne forlange disse vilkår fastsat af en 
sagkyndig, uafhængig tredjemand, der udpeges af Parterne eller [Parternes 
brancheorganisationer] i forening eller, i tilfælde af uenighed herom, af Præsidenten for Sø- og 
Handelsretten efter høring af Parterne.] 

 

8.3 Vederlaget for Virksomhedens udnyttelse af edb-programmer, der hører til den af 
Institutionen gennem Projektet skabte Forgrundsviden, jf. § 6.3, andrager kr. [         ].  

 

 [Alternativt: Vederlaget for Virksomhedens udnyttelse af edb-programmer, der hører til den af 
Institutionen gennem Projektet skabte Forgrundsviden, jf. § 6.3, fastsættes af Parterne efter 
forhandling. Forhandlingen skal indledes senest [    ] dage efter Virksomhedens meddelelse i 
henhold til § 7.1. Kan Parterne ikke nå til enighed om prisvilkårene inden for en periode af [    ] 
dage efter dagen, hvor forhandling skal indledes, kan hver af Parterne forlange disse vilkår 
fastsat af en sagkyndig, uafhængig tredjemand, der udpeges af Parterne eller [Parternes 
brancheorganisationer] i forening eller, i tilfælde af uenighed herom, af Præsidenten for Sø- og 
Handelsretten efter høring af Parterne.] 

 

§ 9 Udstyr 

 

9.1 Udstyr, som en Part stiller til rådighed for den anden Part til brug for Projektet, forbliver 
førstnævnte Parts ejendom og må kun anvendes af den anden Part i forbindelse med 
Projektet. Efter Aftalens ophør bortfalder brugsretten, og Udstyret skal tilbageleveres til den 
Part, der har stillet Udstyret til rådighed. 

 

 

§ 10 Overdragelse 

 

10.1 Rettigheder og pligter i henhold til Aftalen kan ikke overdrages til tredjemand, bortset fra 
tilfælde af struktur- eller kompetenceomlægninger eller lignende inden for den offentlige 
forskningssektor, og bortset fra tilfælde af fusion eller spaltning eller overdragelse til anden 
virksomhed inden for samme koncern eller til tredjemand ved dennes overtagelse af 
Virksomhedens aktiver og passiver, helt eller delvis, alt under forudsætning af, at Parternes 
ydelser efter Aftalen ikke påvirkes heraf. 
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§ 11 Hemmeligholdelse  
 

11.1 Baggrundsviden, som en Part modtager fra den anden Part i forbindelse med Projektet, må 
udelukkende anvendes til udførelse af Projektet og må ikke uden skriftligt samtykke fra den 
anden Part videregives til andre end de personer, der deltager i projektet. 

 

11.2 En Parts pligt til at hemmeligholde Baggrundsviden, jf. § 11.1 er gældende for enhver, der 
gennem ansættelse eller anden tilknytning til Parten får adgang til den anden Parts 
Baggrundsviden. 

 

11.3 En Parts hemmeligholdelsespligt i henhold til § 11.1 og 2 omfatter ikke viden, som  

 

 -  på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig uden at dette 
skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten 

 -  er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har været 
berettiget til at viderebringe den pågældende viden 

 - skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, retsafgørelse 
eller anden bindende offentlig retsakt 

 - en Part selv har udviklet uafhængigt af deltagelse i Projektet 

 

11.4 I tilfælde af uenighed om pligten til hemmeligholdelse har den Part, der vil påberåbe sig en 
bestemmelse i § 11.3, bevisbyrden. 

 

11.5 Forpligtelsen til hemmeligholdelse er gældende også efter Projektets afslutning. 

 [Alternativt: ophører …. år efter Projektets afslutning]. 

 

 

§ 12 Offentliggørelse 

 

12.1 Hver Part er berettiget til at offentliggøre sin egen Forgrundsviden. Forgrundsviden, som 
Parterne ejer i fællesskab, kan offentliggøres af den ene Part alene, såfremt den anden Part 
ikke ønsker at deltage i offentliggørelsen.  

 

12.2 Den Part, der ønsker offentliggørelse af Forgrundsviden genereret gennem projektarbejdet 
som nævnt i § 12.1, skal mindst 30 dage før det påtænkte tidspunkt for offentliggørelsen 
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orientere den anden Part herom med fremsendelse af den tekst og eventuelt yderligere 
materiale, der ønskes offentliggjort. Indtil 30 dage efter modtagelsen af orienteringen kan den 
modtagende Part kræve, at offentliggørelsen udskydes i op til 4 måneder fra modtagelsen, 
såfremt Parten godtgør, at udskydelsen har betydning for Partens mulighed for at opnå 
immaterialretlig beskyttelse af den viden, der ønskes offentliggjort. 

 

12.3 Offentliggørelse af viden skal altid ske med respekt af pligten til hemmeligholdelse i § 11. 

 

 

§ 13 Misligholdelse 

 

13.1 I tilfælde af en Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse af sine forpligtelser efter Aftalen, 
kan den anden Part hæve Aftalen, såfremt misligholdelsen er blevet påtalt over for den 
misligholdende Part med opfordring til inden [   ] dage at bringe det forhold, der konstituerer 
misligholdelsen, til ophør, og dette ikke er sket inden udløbet af den nævnte frist.  

 

13.2 Såfremt en Part hindres i at opfylde sine forpligtelser efter Aftalen som følge af 
udefrakommende, ekstraordinære forhold, som Parten ved Aftalens indgåelse ikke burde have 
forudset (force majeure), anses dette ikke for misligholdelse, men den anden Part skal i 
sådanne tilfælde være berettiget til at opsige Aftalen, såfremt hindringen medfører væsentlig 
forsinkelse af Projektets gennemførelse. En forsinkelse på mere end [   ] måneder i forhold til 
den af Parterne aftalte tidsplan, jf. bilag [ 1 ] anses altid for væsentlig. 

 

13.3 Såfremt en Part hæver Aftalen, kan Parten kræve det af misligholdelsen følgende tab erstattet 
efter bestemmelserne i § 14. I tilfælde af Institutionens misligholdelse kan Virksomheden 
endvidere gøre sine rettigheder i henhold til § 6 gældende. 

 

 

§ 14 Erstatningsansvar 

 

14.1 Parterne giver ingen indeståelse og kan ikke gøres ansvarlige for, at deres ydelser til 
gennemførelse af Projektet fører til et bestemt resultat. 

 

14.2 Parterne skal udføre deres arbejde til Projektets gennemførelse efter bedste evne og under 
overholdelse af god skik for videnskabeligt arbejde. En Part er erstatningspligtig for sin groft 
uagtsomme eller forsætlige tilsidesættelse af pligter efter Aftalen.  
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14.3 Parterne er i øvrigt erstatningsansvarlige for egne medarbejderes skadegørende handlinger og 
undladelser og for farlige egenskaber ved Parternes ydelse (produktansvar) efter dansk rets 
almindelige regler.  

 

14.4 Ingen af Parterne er erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i 
henhold til Aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes force majeure som angivet i § 
13.2. 

 

14.5 Parternes erstatningspligt i henhold til § 14.2 og 3 er bortset fra groft uagtsomme eller 
forsætlige handlinger eller undladelser undergivet de begrænsninger, der fremgår af § 14.6 og 
7. 

 

14.6 Bortset fra tilsidesættelse af pligten til hemmeligholdelse, jf. § 11, omfatter en Parts 
erstatningspligt over for den anden Part ikke tab ved følgeskader så som 
produktionsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning / avance eller anden indirekte 
skade. 

 

14.7 Parternes erstatningspligt er maksimeret til  

 

 - for institutionen kr. [      ] 

 - for virksomheden kr. [      ] 

 

 

§ 15 Offentlighed om Projektet 

 

15.1 I det omfang Institutionen er retligt forpligtet til at offentliggøre oplysninger om privat 
medfinansiering af Institutionens forskning, accepterer Virksomheden, at de krævede 
oplysninger offentliggøres i overensstemmelse med det relevante retsgrundlag. 

 

15.2 Virksomheden må ikke uden skriftlig tilladelse fra Institutionen direkte eller indirekte henvise 
til Institutionen eller Institutionens medarbejdere i forbindelse med markedsføring af 
Virksomheden eller Virksomhedens produkter eller i øvrigt udnytte Institutionens navn i 
kommercielt øjemed. 
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§ 16 Aftalens karakter – konkurrencebegrænsninger 

 

16.1 Denne Aftale skaber ikke nogen juridisk person med Parterne som deltagere, og Parterne kan 
ikke forpligte hinanden over for tredjemand. 

 

16.2 Parterne påtager sig ikke andre begrænsninger over for hinanden, herunder 
konkurrencebegrænsninger, end de begrænsninger, der udtrykkeligt fremgår af Aftalen.  

 

 

§ 17 Ændring af Aftalen 

 

17.1 Ændringer af Aftalen skal være skriftlige og være underskrevet af begge Parter.  

 

17.2 Begge Parter vil være indstillet på en genforhandling af Aftalen, såfremt den anden Part kan 
godtgøre, at væsentlige og kendelige forudsætninger for Aftalens indgåelse er svigtet. 

 

 

§ 18 Meddelelser 

 

18.1 Meddelelser i henhold til § 7 skal sendes til  

 

 • Institutionen:  [navn, adresse, evt. e-mail-adresse] 

 • Virksomheden:  [navn, adresse, evt. e-mail-adresse] 

 

18.2 Øvrige meddelelser, der vedrører Aftalen, skal sende til 

 

 • Institutionen:  [navn, adresse, evt. e-mail-adresse] 

 • Virksomheden:  [navn, adresse, evt. e-mail-adresse] 

§ 19 Varighed 

 



  Side 130 af 137  

19.1 Bortset fra bestemmelser i Aftalen, som efter deres indhold rækker længere i tid, ophører 
Aftalen, når Projektet er afsluttet, jf. projektbeskrivelsen i bilag 1. 

§ 20        Tvistigheder 

 
20.1 Enhver tvist mellem Parterne om forståelsen og gennemførelsen af denne Aftale skal afgøres efter 

dansk ret. Før retsskridt tages jf. § 20, 2, 3 og 4 skal Parterne søge tvisten bilagt i mindelighed. 
 

20.2 Hver af Parterne kan forlange sager, der ikke vedrører Baggrundsviden eller immaterielle 
rettigheder, afgjort ved de almindelige domstole. Parterne har aftalt [       ] som værneting. 

 

20.3 Sager om Baggrundsviden eller immaterielle rettigheder kan hver af Parterne forlange afgjort 
endeligt ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler for behandling af voldgiftssager, 
idet hver Part udpeger en voldgiftsmand, og Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens 
formand.  

 
20.4 Voldgiftsbestemmelsen i § 20.3 er ikke til hinder for, at en Part kan anvende retsplejelovens 

regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler. 

 
 

 

[sted], den [sted], den 

 

 

 

_______________________ _________________________ 
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Bilag 1 - Projektbeskrivelse 

Bilagstekst står med almindelig skrift, mens manualtekst står med kursiv. 

1. Projektets udførelse 

Til at udføre Projektet har Parterne hver især udpeget følgende personer: 

 

Fra Virksomheden: (indsæt navne på alle personer, der er med til at udføre Projektet) 

 

Fra Institutionen: (indsæt navne på alle personer, der er med til at udføre Projektet)  

 

2. Projektets indhold 

(Udførlig beskrivelse af Projektet, og gerne uddybet med projektets enkelte milepæle) 

 

Det er vigtigt, at Projektet beskrives nøje, og at der i Projektet så vidt muligt er en klar afgrænsning af 
hver Parts bidrag og i forhold til Parternes øvrige forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

 

Parterne har begge interesse i gennem forskning at udvide deres viden inden for 

(indsæt fagområde). Virksomheden har endvidere interesse i, inden for sit Udnyttelsesområde, 
kommercielt at udnytte den Forgrundsviden, som opstår i Projektet. 

 

3. Tidsplan 

Projektet starter (indsæt startdato) og forventes afsluttet (indsæt dato). 

 

Afhængig af Projektets størrelse og varighed kan det være praktisk at inddele 

løsningen af Projektet i en række milepæle eller faser eksempelvis som gjort 

nedenfor: 

 

Fase 1: Indledende undersøgelser og opstilling af model for prototype 

 

Fase 2: Udførelse af diverse forskningsmæssige analyser og karakterisering af 
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materialeprøve, beregninger mv. 

 

Fase 3: Opbygning af prototype 

 

Fase 4: Udarbejdelse af rapport til Virksomheden. 

 

Tidsplanen vil ofte være knyttet til Projektets milepæle. 

 

4. Udstyr 

Ofte vil der skulle anvendes forskelligt Udstyr eller materialer til udføring af 

Projektet. Udstyret eller materialet bør angives i dette afsnit, herunder om det er 

Virksomhedens Udstyr, der er stillet til rådighed for Institutionen, eller om det er 

Institutionens Udstyr, der er stillet til rådighed for virksomheden. Eksempler på Udstyr er: Apparaturer, 
materialeprøver, forsøgsdyr, reagenser eller lign. 

 

Bilag 2 - Udnyttelsesområde 

 

Afgrænsning af Udnyttelsesområdet 

Udnyttelsesområdet bør beskrives meget nøje og velafgrænset, da det er afgørende for i hvilket omfang 
rettigheder kan overføres fra Institutionen til Virksomheden. Samtidig er en meget veldefineret 
afgrænsning af Udnyttelsesområdet væsentlig og nødvendig af hensyn til Institutionens muligheder for 
at forske videre og tiltrække forskningsmidler fra tredjemand.   

 

Parterne har sammen aftalt følgende Udnyttelsesområde for Virksomhedens kommercielle udnyttelse af 
den i Projektet genererede Forgrundsviden: 

 

(Indsæt beskrivelse af Udnyttelsesområdet, som bør beskrives meget præcist). 
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Bilag 3 - Budget 

 

Budgettet udarbejdes som et totalbudget indeholdende de samlede lønudgifter, 

materialer til Projektet mv. i henhold til Finansministeriets budgetvejledning, 

tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed,  

se http://www.fm.dk/Publikationer/2006/Budgetvejledning%202006.aspx. 

Budgettet udarbejdes endvidere således, at følgende forhold altid klart fremgår: 

 

- Ved tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed skal Institutionen have en forskningsmæssig interesse, og 
Institutionen kan ikke medfinansiere projekter, hvor tilskud fra statslige fonds- eller programbevillinger 
mv. i finansloven er forudsat at dække hele Projektudgiften 

 

- Hvis omkostningerne til Projektet delvist finansieres af statslige fonds - eller 

Programmidler, skal budgettet deles op i direkte lønudgifter og direkte materialeudgifter. Hertil lægges 
et bidrag på 35 pct. af de direkte udgifter. Budgettet opdeles således, at Parternes medfinansiering og 
det ansøgte tilskud holdes adskilt. 

 

Nedenstående budget er et eksempel på, hvordan et budget kan se ud, såfremt der indgår 
medfinansiering fra både Virksomheden, Institutionen og f.eks. et forskningsråd: 

 

Udgiftstype, f.eks. Virksomhedens  
medfinansiering 

Institutionens  
medfinansiering 

Ekstern finansiering, 
f.eks. fra et offentligt 
forskningsråd 

Lønudgifter  
(samtlige lønudgifter 
for VIP’ere og TAP’ere, 
ansat på institutionen 
og evt. lønudgifter til 
medarbejdere fra 
Virksomheden, som 
indgår i Projektet) 

(Der er situationer, hvor 
Virksomhedens 
medfinansiering består i 
løn til egne 
medarbejdere, og der 
kan være situationer, 
hvor medfinansieringen 
består i betaling af løn 
til de af Institutionens 
medarbejdere, som 
deltager i Projektet. 
Medfinansieringen for 
så vidt angår 
Virksomhedens egne 

(Institutionens 
medfinansiering vil 
oftest bestå af x antal 
timer, som 
Institutionens 
medarbejdere er 
tilknyttet Projektet).  

(Den eksterne 
finansiering kan for 
uden tilskud til 
materialeudgifter jf. 
nedenfor også bestå i 
tilskud til lønudgifter. 
Dette vil afhænge af de 
enkelte bevillingsvilkår).   
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medarbejdere vil – 
oftest – bestå i X antal 
timer for de 
pågældende 
medarbejdere).  

Materialeudgifter 
(samtlige udgifter til 
materialer, som indgår i 
Projektet, herunder 
tekniske, og ikke-
tekniske, f.eks. 
forsøgsdyr, forskellige 
apparaturer, 
materialeprøver, 
reagenser m)v. 

(Typisk vil 
Virksomheden have 
finansieret en del af 
materialeudgifterne. 
Anskaffelsessummen 
herfor anføres her).  

(Institutionen kan selv 
have stillet materialer 
til rådighed ligesom 
Institutionen kan have 
indkøbt materialer til 
Projektet). 

(Den eksterne 
finansiering kan også 
bestå i tilskud til 
erhvervelse af 
materialer til Projektet. 
Dette vil afhænge af de 
evt. bevillingsvilkår). 
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Bilag 2: Interview med Ulrik Ralfkiær 

Interview med Ulrik Ralfkiær, Cand.scient., Ph.d. i molekylærbiologi, ansat som Research Administrator 
ved COPSAC. 

Interviewere Nikolaj og Marcus. 

Tirsdag 19. april 2022.  

 

Marcus: ”Vi har et generelt spørgsmål til at starte med? Hvilke typer af samarbejder anvender I normalt, 
når I skal indgå et forskningssamarbejde med andre?” 

Ulrik: ”Der er jo ligesom to slags samarbejder. Der er samarbejder med andre videnskabelige enheder, 
og så er der samarbejder med industri. Og samarbejder med private virksomheder er meget 
håndslagsaftaler, og med industrien så er det mere konkret og kontraktbaseret” 

Marcus: ”Hvad er forskellen normalt i indholdet af det?” 

Ulrik: ”Det kommer som sagt meget an på, hvad vi samarbejder omkring. Er det noget 
personhenførtbart data, som vi deler med andre forskere, så laver vi kontrakter, hvor der står de skal 
behandle data sikkert, og ordentligt og de må ikke give det videre, uden vi giver dem lov til det. Det er 
ofte Datatilsynets standardkontrakt vi bruger. Så med industrien, så har de ofte en masse tavshedspligt, 
som er indbygget i kontrakten, så benytter vi os af det.” 

Nikolaj: ”Hvad gør I så, når det er med industrien, køber I så noget af dem eller omvendt?” 

Ulrik: ”Så er det typisk, at vi har en blodprøve, vi gerne vil have analyseret, så sender vi den ud til en eller 
anden industripartner, så analyserer de den, mod at vi betaler dem i kroner og ører.” 

Nikolaj: ”Har de så mulighed for at bruge de oplysninger, I giver dem der?” 

Ulrik: ”Nej, det har de ikke, så leverer de resultatet tilbage til os, så skal de ligesom slette alt, hvad de 
har haft med vores påførelse.” 

Marcus: ”Og hvordan er samarbejdet reguleret? Er det håndslagsaftaler og samtaler bare, eller er det 
kontrakter, der regulerer samarbejdet?” 

Ulrik: ”Videnskabelige partnere, det kan godt være håndslagsaftaler. Især hvis der ikke er deling af data, 
vi laver noget aggregeret data, så analyserer vi på det sammen, det skriver vi ikke nødvendigvis kontrakt 
på.” 

Nikolaj: ”Så der er sådan en gensidig respekt overfor hinanden om, at det bruger man ikke medmindre 
man…” 

Ulrik: ”Nej, det bruger man ikke. Hvis det er folk, man kender i forvejen, så er det bare håndslagsaftale. 
Det er klart, hvis det er helt nye mennesker, som man ikke rigtig ved noget om, så laver vi som regel 
også en samarbejdsaftale med dem. Og/eller en databehandleraftale, hvis der er behov for det.” 

Marcus: ”Har I nogensinde, som vi snakkede om tidligere, genoptaget samarbejder og brugt det?” 
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Ulrik: ”Vi har mange samarbejdspartnere, vi vender tilbage til og bruger igen og igen, også hvor vi holder 
pause og genoptager samarbejdet med dem igen, fordi de sidder inde med noget ekspertviden, vi har 
brug for i nogle perioder, og i andre perioder har vi ikke – så det er meget normalt.” 

Marcus: ”Og det er normalt smertefrit at køre igennem, når der ikke er kontrakt, eller?” 

Ulrik: ”Ja, stridigheder og sådan noget er virkelig sjældent, vi oplever det, syntes jeg.” 

Nikolaj: ”Så I har ikke prøvet at være i en situation, hvor den viden, I har dannet sammen, der har I stået 
en situation, hvor I var i tvivl om, hvem der skulle have rettighederne til det? Eller om den ene part 
skulle købe den anden ud, fordi I har tænkt, det her kan vi ikke bruge til noget fremadrettet?” 

Ulrik: ”Det er klart, der er nogle samarbejder, der ikke kører lige så smidigt som andre, men så ender det 
som regel med, vi terminerer de aftaler, når det, vi har aftalt at lave sammen, er færdigt, og så arbejder 
vi ikke sammen med dem igen. Vi har ikke været ude for at sætte advokater på og trække hinanden i 
retten og sådan noget. 

Marcus: ”Og så, har vi et spørgsmål om, når I generelt skriver kontrakt og klausul- og regelmæssigt, 
hvordan forløber det? Er det ved domstolene eller voldgift, det skal afgøres, eller hvordan siger man det, 
når kontrakter skal ophøre?” 

Ulrik: ”Altså, som regel er der nogle tidsfrister for, hvornår kontrakten naturligt løber ud, og så plejer der 
at være med, at man kan opsige kontrakten med en bestemt tidsfrist. Som jeg sagde, så plejer vi at flette 
ind, at eventuelle stridigheder skal løses mund til mund og i god ro og orden, så vidt det nu er muligt. 
Derefter, kommer det meget an på, hvor godt vi kender vedkommende, hvis det er nye parter, så står 
der typisk, at stridigheder skal afgøres ved domstol.” 

Marcus: ”Så det har også meget at gøre med, hvor godt I kender parten i forhold til, at det bliver 
nedskrevet, eller om det bare er håndslag og mængden og formkravene til det.” 

Ulrik: ”Ja det vil jeg sige, så længe… Hvis der er udveksling af personhenførbare data, så er der altid 
kontrakt.” 

Nikolaj: ”Hvor lang tid plejer de her forhold normalt at vare, altså de kontrakter her? Dem, hvor der er 
lidt mere, altså ikke bare dem, hvor de skal analysere noget.” 

Ulrik: ”Det ja det er typisk 1-3 år vil jeg sige. Der er nogle, som vi bare bliver ved med at forlænge den 
samme kontrakt igen og igen, ikke.” 

Nikolaj: ”Når I så forlænger den igen og igen, investerer I så også mere og mere i hinanden, altså penge 
på systemer, de kan bruge eller omvendt, eller er der noget, hvor I er villige til det?” 

Ulrik: ”Jamen altså som sagt er valutaen som meget ikke penge, når det er videnskabelige samarbejder, 
så er det mere, hvis den ene part skriver en artikel, så bliver man nævnt som medforfatter på den.” 

Nikolaj: ”Okay, så det er meget de nøglemedarbejdere I har, som er dem, der har den specialiserede 
viden, som I allokerer rundt, eller?” 

Ulrik: ”Ja, det kan man måske godt sige, vi prøver så vidt muligt at beholde ekspertviden i huset, og hvis 
folk de stopper herude, så prøver vi at få overdraget så meget af den viden, vi har, så vi hele tiden har 
den nyeste viden, ja så det kan man måske godt sige.” 
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Marcus: ”Ja, så det vigtigste, er når I indgår samarbejder, det er den viden den anden institution eller 
anden person, man indgår samarbejdet har, altså så det er den viden, der er afgørende?” 

Ulrik: ”Ja, ja det er helt klart viden! Og så de penge, vi får herude, er forholdsvist gennem private fonde.” 

Marcus: Så I har ikke finansiering, der ligesom er øremærket til det her bestemte område, det er mere 
generelt eller hvordan?” 

Ulrik: ”Ja, vi har jo denne her finanslovsbevilling, som meget støtter bredt hele virksomheden, ellers er 
de penge, vi får, typisk øremærket bestemte projekter. Så vi kan godt have et projekt, der hedder 
hospitalskrævende astma, og så er det et område, hvor vi prøver at behandle astmabørn med D-vitamin. 
Det er et andet område, og der kan vi ikke bare flytte penge mellem de projekter, hvis de er givet til 
specifikt til de projekter.” 

Nikolaj: ”Okay, okay, så det er meget bredt reguleret, så I har både noget hvor det er specifikt, og så 
noget, hvor det er meget bredt, hvor I ikke rigtig ved, hvad der kommer ud af det, men der kommer en 
akademisk artikel på baggrund af et eller andet?” 

Ulrik: ”Ja.” 

Marcus: ”Så tror jeg, at jeg kun lige har et spørgsmål tilbage. Der er den viden, som I får i samarbejdet, 
har I nogensinde taget den og brugt den i et andet samarbejde efterfølgende, eller er det sådan, når I 
afslutter projektet, så er det sådan set lukket?” 

Ulrik: ”Nej, viden, vi bruger i et samarbejde, kan også godt bruges i et andet samarbejde. Det gør man 
som regel heller ikke, uden at man snakker med de oprindelige samarbejdspartnere først. Siger - er det 
okay, vi lige involverer denne gruppe også og bygger videre på det arbejde, vi lavede sammen tidligere?” 

Nikolaj: ”Har I så oplevet, at en virksomhed er kommet og har sagt, det vil de gerne være med, i eller 
plejer de som regel at sige, det gør I?” 

Ulrik: ”Folk vil som regel godt være med, fordi nu er der flere artikler igen. Det er jo klart, spin-off for 
spin-off for spin-off, så kan man jo komme ud i sådan noget, som hedder forfatterfortyndning, til sidst 
har man ikke noget med projektet at gøre, men man får en forfatterplads. Det er jo klart, det skal man 
ikke gøre, det er jo videnskabelig uredelighed.” 

Nikolaj: ”Så når de kommer med, så har det ikke så meget med penge at gøre? Det har med viden at 
gøre?” 

Ulrik: ”Nej, præcis!” 

Nikolaj: ”Det var faktisk bare det. Tak for din tid” 

 

 


