
- Gode Grunde til at bruGe intellektuelle 
ejendomsrettiGheder når du skal udvikle 
oG beskytte dine idéer.

Få din 

idé 
til at 
vokse



RealiseR dine 
idéeR med iPR
En opfindelse eller en god idé kan være mange penge værd, og evnen 
til at skabe, udnytte og dele viden kan være afgørende for succes. 
Når du realiserer din opfindelse eller idé, er det derfor vigtigt, at du 
overvejer, om du kan bruge intellektuel ejendomsret – også kaldet IPR 
(Intellectual Property Rights) – til at beskytte din viden og udvikle dine 
idéer. Ved at registrere din rettighed, får du eneret til brugen, og din 
registrering kan dække patenter, varemærker, design og brugsmodeller. 
Derudover kan dit produkt være beskyttet af ophavsret, som beskytter 
kunstneriske og litterære værker. Ophavsretten kan ikke registreres.



Gode GRunde 
til at bRuGe iPR

tjen penGe  -  skab eksklusivitet om dit produkt  
opbyG tillid oG identiFikation  -  tiltræk investorer

Gør din idé bedre  -  del dine idéer



Øg værdien af din opfindelse 
Thomas Gadegaard ville løse et problem: 
En undersøgelse viste, at hybridbilerne var 
overrepræsenterede i ulykker, der involverede 
bløde trafikanter. Han gik derfor i gang med 
at brainstorme på at udvikle intelligent lyd til 
elbiler, så man kan høre elbilerne, men så de 
samtidig støjer mindst muligt.

Inden Thomas og hans kollega mødtes 
med potentielle investorer, foretog de en 
nyhedsundersøgelse af deres grundidé - 
kunstig motorlyd. På baggrund af den fandt 
de en række patenter. I samarbejde med 
deres rådgiver, konkluderede de, at udover et 
patent ejet af Honda gældende i USA, havde 
de med stor sandsynlighed handlefrihed i 
resten af verden. 

tjen PenGe
bRuG dit Patent, desiGn elleR vaRemæRke som et stRateGisk aktiv oG tjen PenGe. 
du kan enten maRkedsføRe det, bRuGe det som led i din eksPoRt, sælGe det 
elleR blot sælGe licens til andRe.

”Rettigheder er nødvendige for 
ectunes, fordi de øger værdien 
af virksomheden, og fordi de er 
gode at have, når vi skal tiltrække 
samarbejdspartnere eller investorer” 
     
              – ECTunes

få din idé til at vokse 
- realiser dine idéer med ipr



tiltrækningsplaster for investorer  
Martin Wenckens idé er enkel: En indbygget 
sukkerknald i et plaster, som trækker giften 
ud af huden, når man er blevet stukket af 
en bi. Netop fordi idéen er så simpel, var det 
vigtigt at få patent på opfindelsen, så andre 
ikke kunne producere og sælge præcis det 
samme produkt.

Bee-Patch, som plastret hedder, kom hurtigt 
ud i mange danske butikker, men Martin 
ville også gerne have det til udlandet. 
Patentet viste sig i den forbindelse at være 
alfa og omega for, at Martin kunne tiltrække 
samarbejdspartnere og investorer.

tiltRæk 
investoReR
dokumenteR at din idé kan beskyttes oG bevis Potentialet i din viRksomhed 
oveR foR din bank elleR andRe investoReR, du søGeR finansieRinG iGennem.  
heR eR det viGtiGt at vise, at du haR oPfundet noGet, deR eR nyt oG beskyttet.

”Ingen samarbejdspartnere vil gå ind 
i dette projekt og investere mange 
millioner af kroner, hvis ikke patentet 
er der. For ellers kan der jo komme ti 
forskellige produkter med et andet navn 
om to år, og så er den investering tabt.”
   – Bee-Patch

”Sidste år havde vi plastret på prøve i ti 
europæiske lande. Godt hjulpet på vej 
af et firma, der tror på patentet og de 
indtjeningsmuligheder der ligger.” Siger 
Martin. ”Desuden har eksempelvis et firma 
i Benelux investeret i fire gange så meget 
som sidste år. Hvis hvert af de ti andre lande 
gjorde det samme, ville det være vældig 
sjovt” tilføjer Martin.





Undgå at andre Udnytter din sUcces
I et studieprojekt på Danmarks Designskole havde Josefine Bentzen 
systematisk indsamlet viden om småbørns spisevaner og konstateret, at det 
typiske børnebestik slet ikke fungerede efter hensigten. På baggrund af sine 
studier udviklede hun børnebestikket Toddler.

Toddler har ikke opfindelseshøjde til et patent, men Fabrikators har valgt at  
få produktets design, navn og logo beskyttet.

Ved tydeligt at markere, at produktet er beskyttet, håber Fabrikatos på  
at kunne skræmme ni ud af ti potentielle kopister væk. 

skab  
eksklusivitet 
om dit 
PRodukt 
ReGistReR dit desiGn, så andRe ikke baRe kan koPieRe dit 
PRodukts udseende. byGGeR din idé På foRm oG æstetik,  
eR dette sæRliGt viGtiGt.

”for os er det lige så naturligt at  
tænke i iPR som i design, produktion  
og markedsføring.”
   - Fabrikators

få din idé til at vokse 
- realiser dine idéer med ipr



kUnderne fØlte sig snydt
Siden hun fik interessen for naturkosmetik, har Tina Munkholm langsomt 
bygget sin virksomhed op. Da virksomheden for alvor tog fart, glemte Tina at 
beskytte sit varemærke. Det har hun fortrudt flere gange siden.

Pludselig begyndte flere af hendes kunder at fortælle, at de var stødt på et 
andet firma, der også solgte sæbe og shampoo under navnet Munkholm.  
Flere af kunderne forvekslede Tina Munkholms produkter med det andet  
firmas og følte sig snydt, da kvaliteten var ringere. 

Tina kæmpede herefter i to år om retten til varemærket, hvor der blev brugt 
mange penge og ressourcer på at finde dokumentation for, at varemærket 
var taget i brug af Tina Munkholm. Det endte med, at Tina fik retten til 
varemærket, men hun fortryder i dag, at hun ikke fik registreret sit varemærke 
fra start, så hun havde haft lettere ved at dokumentere sin ret.

oPbyG tillid  
oG  
identifikation 
ReGistReR dit vaRemæRke oG oPbyG identiteten om din 
viRksomhed, så dine kundeR kan Genkende dit PRodukt oG  
dets kvaliteteR.

få din idé til at vokse 
- realiser dine idéer med ipr



”dengang havde jeg den opfattelse, at 
varemærkeregistrering var noget, der 
hørte kellogg’s og coca cola til og ikke 
sådan en lille en som mig.”
                           - Munkholm





UndersØg hvad der eksisterer af lignende opfindelser.
I sit arbejde som sygeplejerske har Signe Bjørn flere gange oplevet problemer, 
når små børn efter en operation skal have ilt. De bryder sig nemlig ikke om at 
have iltmasker stukket op i næsen og er derfor tilbøjelige til at rive dem ud. 
Får børnene ilt nok, heler deres sår hurtigere, og de bliver hurtigere raske. 
Derfor kom Signe Bjørn på idéen at udforme en sut, der fører to slanger med 
ilt op til barnets næsebor. 

Inden hun gik videre med at udvikle idéen, undersøgte hun, hvad der i 
forvejen var af lignende opfindelser. Gennem patentdatabaserne fandt hun 
en række patenter på dette område. De var dog alle komplekse og dyre at 
producere. Der var derfor grundlag for at opfinde en sut, der var brugervenlig, 
nem at producere og som kunne løse problemet med at give småbørn ilt 
gennem næsen. Det endte med Iltsutten. 

Den er udtænkt, så stort set alle slags sutter kan laves om til iltsutter.  
Dermed kan barnet beholde den sut, det er vant til, og samtidig få  
iltbehandling. 

GøR din idé 
bedRe
bRuG iPR-systemets manGe databaseR til at få GRatis 
infoRmation om teknikomRådeR, bliv insPiReRet af andRes 
oPfindelseR oG identificeR dine konkuRRenteR.  

få din idé til at vokse 
- realiser dine idéer med ipr

”du kan bruge iPR-databaserne til 
at blive klogere på, hvad andre har 
udviklet, og hvad din idé kan tilføre.”
  - Ideklinikken Aalborg Sygehus.



samarbejde er altafgØrende
Efter en Metallica-koncert, hvor publikum 
måtte vente halve og hele timer på at få 
serveret fadøl, kom den unge iværksætter 
Jens Kristian Andersen på idéen til den 
hurtigttappende øl-dispenser. Teknikken gør, at 
man kan skænke 30 store fadøl på ét minut.  

del dine idéeR 
bRuG iPR-systemet, nåR du skal netvæRke oG dele dine idéeR. find 
Potentielle samaRbejdsPaRtneRe via PatentdatabaseRne oG vaRemæRke- 
oG desiGnReGistRene. med din ReGistReRede RettiGhed kan du indGå i meRe 
forpligtende typer af netværk – uden at bekymre dig om, hvorvidt nogen 
stjæleR dine idéeR.

”samarbejde er altafgørende. man skal 
turde vise sin idé frem, så man kan blive 
klogere på, hvad det er for et produkt, 
markedet har brug for.” 
     
              – Event Dispense

få din idé til at vokse 
- realiser dine idéer med ipr

For at blive klogere på, hvilket produkt 
markedet havde brug for, viste Jens Kristian 
Andersen sit produkt frem til flere forskellige 
virksomheder. Det var afgørende for at finde 
ud af, hvad det præcist var, virksomhederne 
ville have og finde ud af, hvor stort behovet 
var. 

Inden han viste sin idé frem, fik han dog 
virksomhederne til at underskrive en 
hemmeligholdelsesaftale.

Aftalerne betød, at Jens Kristian Andersen 
med ro i sindet kunne vise sit produkt frem og 
sparre med andre om sin idé.



du kan bRuGe  
iPR til at udvikle 
dit PRodukt På 
tRe mådeR
du kan bRuGe iP-RettiGhedeR til at udvikle dit PRodukt På tRe mådeR:  
teknoloGi, navn/loGo oG udfoRmninG. dette GældeR uanset bRanche  
elleR PRodukt.

Skruelåg (teknologi)  
– patent og brugSmodel
Teknologi handler om de funktionelle og 
tekniske dele af dit produkt, fx innovation 
og sikkerhed ift. dit produkt. Hvis der er ny 
teknologi i dit produkt, kan du beskytte det 
ved brugsmodeller og patenter.

CoCa-Cola® (navn)  
- varemærkeregistret
Navn og logo handler om dit produkts image, 
brand og pålidelighed. Det er på den måde dit 
produkt markedsføres. 

FlaSke (udFormning) 
– deSignregiStreret
Udformningen er dit produkts visuelle 
identitet. Med en designregistrering kan 
du beskytte dit design, hvis fx dit produkt 
skal sælges på sit udseende. Derudover kan 
udformningen være beskyttet af ophavsret, 
hvis udformningen har karakter af et 
kunstnerisk værk.

De forskellige typer rettigheder kan hjælpe dig, når du etablerer en virksomhed eller udvikler og 
markedsfører et nyt produkt. Det er ikke sikkert, at det kan betale sig – eller at det er muligt  
- at registrere rettigheder til alle de tre dele af dit produkt. Men det er vigtigt, at du overvejer  
alle mulighederne, og hvad der skal adskille dit produkt fra dine konkurrenters. 

’Coca-Cola’, the ’Coca-Cola’ Contour Bottle and the Dynamic Ribbon device are registered trademarks of The Coca-Cola Company. © 2007 The Coca-Cola Company. 



du kan PatenteRe elleR  
bRuGsmodelbeskytte din teknoloGi 

fUnktion og innovation
Overvej på hvilken måde din teknologi er ny og adskiller sig fra andres. Benyt patentdatabaserne 
til at få brugbar information om dine konkurrenter. Her kan du se, hvilke andre løsninger 
der findes, og du kan få inspiration til nye idéer. Det giver dig også mulighed for at se, hvor 
udviklingspotentialet er, og hvor du kan tilbyde noget innovativt.

du kan vaRemæRkeReGistReRe  
navn oG loGo
branding og image
Overvej hvilke signaler du gerne vil sende med dit navn og dit logo. Er din virksomhed 
eksempelvis bygget op om goodwill eller har særlige kvaliteter, skal du medtænke det i din 
markedsføringsstrategi og dit valg af navn og logo.

Du kan finde ud af, hvilke konkurrenter der er på markedet, og deres aktiviteter via 
virksomhedsdatabaser og varemærke- og designregistrene.

du kan desiGnbeskytte udfoRmninG 
din visUelle identitet
Overvej hvordan dine produkter adskiller sig fra andre produkter og hvilke kendetegn, der 
skal være gennemgående for dit produkt. Designbeskyttelse dækker alt fra emballage, møbler, 
skærmbilleder til skrifttyper o.l. Du skal tænke din visuelle identitet hele vejen rundt, så fx 
produkt, emballage og skrifttyper er tænkt ens designmæssigt. Du kan bruge designregistrene 
til at se konkurrenternes produkter, og dermed om dit eget design adskiller sig, så du kan få en 
designregistrering.

dine kunstneRiske oG litteRæRe  
væRkeR eR oPhavsbeskyttet
kUnstneriske kendetegn  
Når du skaber kunstneriske eller litterære værker, hvad enten det er film, bøger, skuespil, 
malerier, brugskunst, computerspil eller EDB-programmer kan de være beskyttet af  
ophavsretten. Ophavsretten opstår, når værket bliver skabt, og kan ikke registreres.  
Ved at bruge © mærket kan du signalere, at du mener, dit produkt er beskyttet af ophavsretten.  
Du kan læse mere om ophavsret på Kulturministeriets hjemmeside www.infokiosk.dk



er min opfindelse ny?

hvad skal mine kUnder forbinde mit prodUkt med?

hvad er det særlige ved mit prodUkt?

hvilke lØsninger findes allerede?

hvem er mine konkUrrenter, og hvad Udvikler de?

hvordan kan jeg brUge mit design til at brande mit prodUkt?

hvilke kUnstneriske eller litterære kvaliteter har mit prodUkt?



få meRe infoRmation
Kontakt Patent og Varemærkestyrelsens 
kundecenter på 4350 8301 og få vejledning om de 
forskellige beskyttelsesformer. Du kan også få lavet en 
indledende undersøgelse af, om du har opfundet noget 
nyt. Se mere på www.dkpto.dk.

Kontakt en privat IP-rådgiver, der tilbyder 
rådgivning om patent, brugsmodel, varemærke og 
design. På www.dkpto.dk/ip-raadgiverliste kan du se 
en liste over danske rådgivere.

Er du virksomhedsejer, så kontakt dit regionale 
Væksthus og få gratis vejledning af en IP-coach 
om, hvordan du kan bruge IPR til at udvikle din 
virksomhed. Find dit regionale Væksthus på  
www.startvaekst.dk.

Er du opfinder, så kontakt opfind.nu, der giver gratis 
rådgivning til opfindere. Se mere på www.opfind.nu.


