
De mest brugte rettighedstyper er varemærker, patenter, designrettigheder og ophavsret – hvad de kan beskytte og hvordan, er 
forskelligt for hver rettighedstype, og reglerne kan også variere fra land til land. Rettighederne gælder kun i de lande, hvor de er ansøgt.

SØRG FOR, AT DER ER ”FRI BANE”
Hvert år bruges der masser af ressourcer på at definere og udvikle idéer til produkter, som andre allerede har rettighederne til. 
Det er vigtigt at undersøge, om der er ”fri bane” på de markeder, hvor din virksomhed ønsker at sælge, markedsføre og producere 
produkter. Ellers risikeres retssager og tilbagetrækning af produkter, fordi virksomheden krænker andres rettigheder. 
Husk – det kan være ulovligt at kopiere, selvom du ikke gør det bevidst.

UNDGÅ KOPIERING
Det kan være dyrt at blive kopieret. Fx kan din virksomhed miste troværdighed, hvis kunder forveksler virksomhedens produkter 
med konkurrentens, og du kan miste indtjening, hvis konkurrenten sælger kopier af din vare. Er din virksomhed derimod allerede 
videre med et nyt produkt, når kopierne kommer på markedet, er konsekvenserne måske til at overse. Vil du beskytte dig mod 
kopiering, så er registrering af rettigheder et godt sted at starte, men det kan kræve mange ressourcer at håndhæve og 
vedligeholde rettighederne, så det bør du have med i dine overvejelser. Husk – tænk over hvordan din virksomhed vil gøre sin 
ret gældende, inden der investeres i rettigheder.

FART PÅ UDVIKLINGSPROCESSEN OG STØRRE INDTJENING
Rettigheder kan spille en stor rolle i samarbejder, og din virksomhed skal ikke nødvendigvis gøre alt selv. Nogle virksomheder 
udvikler hurtigere ved at købe sig til teknologi (licensaftaler eller udviklingssamarbejder), og der kan også være fordele i at gå 
sammen med et kendt brand, eller løfte sit produkt med et godt design. Virksomhedens egne rettigheder kan måske give ekstra 
indtjening, uden at den mister markedsandele. Husk – rettigheder giver mulighed for at købe og sælge idéer og løsninger. 

NÆSTE SKRIDT
Din virksomhed kan få generel information om rettigheder og muligheder hos Patent- og Varemærkestyrelsen (www.dkpto.dk, 
tlf.: 43 50 83 01). Her er der også mulighed for at købe sig til vejledning hos en ekspert, der bl.a. kan hjælpe med at søge i eksisterende 
rettigheder og forklare reglerne på området. Hvis du vil søge en rettighed eller har brug for rådgivning i en konkret sag, kan du 
få hjælp af en privat rådgiver med speciale inden for immaterielle rettigheder (liste over rådgivere findes på www.dkpto.dk). 

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE 
MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER?



SPØRGEGUIDE
HVAD ER DET, DER GIVER JERES VIRKSOMHED EN KONKURRENCEFORDEL?

PRODUKTDESIGN
» Hvad vil det betyde for jeres forretning, 
hvis andre kopierer jeres produktdesign? 

» I hvilken grad er der risiko for, at 
andre anvender jeres produktdesign? 

» Er I opmærksomme på, om andre 
har registreret/beskyttet design, 

der ser ud som jeres?

» Når I evt. laver samarbejdsaftaler, hvordan 
må partnerne så anvende jeres design?

» Har I overvejet, om der kan være en 
forretningsfordel i, at udnytte andres design 

i jeres fremtidige produkter?

PRODUKTIONSPROCES
» Hvad vil det betyde for jeres 
konkurrencefordel, hvis jeres 

produktionsproces bliver kopieret?

» Hvor let er det for andre, at kopiere 
jeres produktionsproces? 

» Har I undersøgt, om andre har 
rettighederne til de 

produktionsprocesser I anvender?

» Når I evt. laver samarbejdsaftaler, 
hvordan må partnerne så anvende jeres 

produktionsprocesser?

» Kan der være en økonomiske fordel i at 
sælge licens til jeres produktionsprocesser 

eller købe retten til at udnytte andres 
produktionsprocesser?

Dette materiale er et resultat af projektet IPR Business Insight, der er udviklet af Industriens Fond og Patent- og Varemærkestyrelsen. Informationerne udgør 
udvalgte overvejelser om immaterielle rettigheder, og er ikke udtømmende for de regler, der gælder på området. Det kan ikke erstatte vejledning eller rådgivning.

FUNKTIONALITET
» Hvad vil det betyde for jeres 

konkurrencefordel, hvis den tekniske 
løsning, i jeres produkt, bliver kopieret?

» Hvor let er det for andre, at kopiere 
den tekniske løsning i jeres produkt?

» Har I undersøgt, om andre har 
rettighederne til tekniske løsninger I 

anvender eller er ved at udvikle?

» Har I overvejet, om der er en 
forretningsfordel i at sælge licens til 

jeres tekniske løsninger?

» Kan I øge jeres innovationshastighed 
ved at anvende eksisterende 

tekniske løsninger?

OMDØMME
» Hvad vil det betyde for jeres forretning, 

hvis andre laver produkter, der kan 
forveksles med jeres?

» I hvilken grad er der risiko for, at andre 
anvender navn, logo eller design, 

der ligner jeres til forveksling? 

» Har I overvejet, om andre har 
rettighederne til navn, logo eller design 
I påtænker at eller allerede anvender?

» Når I evt. laver samarbejdsaftaler, 
hvordan må partnerne så anvende jeres 

navn, logo eller design?

SERVICEKONCEPT 
» Hvad betyder det for jeres forretning, 

at/hvis andre leverer samme eller 
lignende servicekoncept?

» Har I undersøgt, om andre har 
rettighederne til det navn eller logo I 
påtænker at eller allerede anvender?

» I hvor høj grad vil det være et 
problem, hvis I bliver forvekslet 

med jeres konkurrenter? 

» Når I evt. laver samarbejdsaftaler, 
hvordan må partnerne så anvende 

jeres navn og logo?



OMDØMME
En virksomheds navn, logo og produktudtryk adskiller 
virksomheden fra konkurrenterne og er med til at give 
virksomheden en klar identitet. Nogle virksomheder lægger 
mange ressourcer i skabe genkendelighed og sørge for, at 
kunderne knytter de rette værdier til netop deres produkter 
og virksomhed. I så fald bør virksomheden sætte sig ind i, 
om og hvordan de forskellige kendetegn kan beskyttes og 
udnyttes ved hjælp af rettigheder.
 
HVILKE RETTIGHEDER ER RELEVANTE?
Navne, logoer, farve og lyd kan man beskytte som et 
varemærke. Eksempler på beskyttede varemærker er Adidas’ 
tre striber og Grundfos’ røde farve på deres pumper. 
Form eller udseende på et produkt kan man beskytte med 
designrettigheder. Ophavsret og regler om god markeds-
føringsskik kan også være relevante, når det handler om 
at beskytte virksomhedens kendetegn. 

VAREMÆRKER
For at få eneret til et varemærke kræver det bl.a. at mærket:
Ikke blot er beskrivende – ord og vendinger, der kun 
beskriver en vare eller ydelse, kan ikke beskyttes, som fx 
”slidstærke tæpper”, hvis der er tale om tæpper eller 
”SOFT-LOTION”, hvis der er tale om cremer. Ordet ”æbler” 
kan dog godt registreres for eksempelvis computere, da det 
derved ikke beskriver noget ved varen.
Ikke vildleder forbrugeren, eller er i strid med dansk 
lovgivning – fx et varemærke for uægte smykker, der 
indeholder ordet ‘guld’. 
Ikke ligner eksisterende varemærker – medmindre det 
bruges for varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkeligt 
forskellige fra det, som det eksisterende varemærke bruges 
for. Fx kan varemærkerne FØNIX og FØNIKS godt eksistere 
sammen, hvis det første er for neglelak, og det andet er for 
cykelsadler. Hvis et varemærke er meget kendt, kan det opnå 
en særstatus. Fx må man ikke bruge varemærker, der ligger 

tæt på Coca Cola varemærket, selvom det er for en anderledes 
varetype.

Ansøgningsgebyret for en varemærkeansøgning er i Danmark 
2.350 kr., og registreringen gælder kun i Danmark. Et registreret 
varemærke gælder i 10 år og kan fornyes hvert tiende år. 

Reglerne for varemærker er forskellige fra land til land. Som 
virksomhed bør man især være opmærksom på, at man i 
nogle lande kun kan få retten til et varemærke, hvis man er 
først til at registrere det. I Danmark kan man få eneret til sit navn 
eller logo uden at registrere det, hvis man kan dokumentere, 
at man har brugt det og har skabt bredt kendskab til det. 
Omvendt er der flere eksempler på virksomheder, der 
erblevet forhindret i at sælge og producere deres varer 
i Kina, fordi andre har været først til at indlevere en 
varemærkeansøgning på produktets navn eller logo. 

KEND MULIGHEDER OG POTENTIELLE 
KONSEKVENSER FRA STARTEN
Det vil altid være en konkret vurdering, hvordan man som 
virksomhed bør forholde sig til rettigheder, men det er en 
god idé at sætte sig ind i muligheder og potentielle 
konsekvenser fra starten. Fx. havde Johan Bülow ikke fokus 
på at beskytte sine produkters væsentligste kendetegn 
fra starten, og han er nu udfordret af, at nogle forbrugere 
tror, at han også står bag produkter af en anden kvalitet, 
end den han producerer. Den emballage han bruger 
til sin lakrids, er ikke unik nok til, at han kan forbyde 
konkurrenter at efterligne den, selvom han var den første 
til at sælge lakrids på denne måde. 
Navnet ”Lakrids” kan ikke beskyttes 
som varemærke, og logoerne 
tænkte han ikke på at beskytte i 
første omgang. Han har nu hyret 
en advokat, så han kan beskytte 
sig fremadrettet.
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NÆSTE SKRIDT
BESKYTTELSE
Hvis virksomheden vil søge om design- eller varemærke- 
registrering, findes en vejledning på Patent- og 
Varemærkestyrelsens hjemmeside, www.dkpto.dk. Her findes 
også en liste over private rådgivere med speciale inden for 
immaterielle rettigheder, hvis virksomheden ønsker hjælp. 

EKSISTERENDE RETTIGHEDER
På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside findes links 
til en række åbne databaser, hvor man kan se registrerede 
varemærker og design. Hos Patent- og Varemærkestyrelsen 
kan man også få en dialog med en ekspert om sine muligheder 
og få hjælp til søgninger (betales på timebasis), men som 

myndighed på området, kan styrelsen ikke tilbyde en 
vurdering af, hvordan virksomheden står overfor fx en 
konkurrent, eller komme med anbefalinger til hvilken vej, den 
bør gå. Har virksomheden et behov for konkret rådgivning, 
bør den kontakte en privat rådgiver med speciale inden for 
immaterielle rettigheder. 

I TVIVL?
Patent- og Varemærkestyrelsens Kundeservice kan vejlede 
og forklare regler – det er gratis (tlf.: 43 50 83 01). Hvis 
Kundeservice ikke selv kan hjælpe, guider de virksomheden 
videre til en af styrelsens eksperter.

OVERVEJELSER OM VAREMÆRKER OG ANDRE MULIGHEDER
EN VAREMÆRKEREGISTRERING GIVER DISSE MULIGHEDER
Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer et varemærke, 
har styrelsen vurderet, at det opfylder en række formelle krav. 
Styrelsen undersøger også, om andre har registreret mærker, 
der ligner. Som ansøger bliver man gjort opmærksom på, 
hvis der findes lignende registrerede mærker, men det er 
ansøgerens eget valg, om man vælger at registrere mærket. 
Hvis man vælger at registrere mærket – uanset om der findes 
lignende mærker – så udsteder styrelsen et registreringsbevis 
til ansøgeren. En registrering betyder derfor ikke nødvendigvis, 
at man har ”fri bane” til at bruge et logo eller et navn, men med 
et registreringsbevis, står man langt stærkere, hvis andre senere 
finder på at kopiere eller bruge mærker, der ligner ens eget.

DESIGNREGISTRERING
For nogle virksomheder betyder produkters form og 
emballage meget for forbrugerens genkendelse af produktet. 
Her kan designregistrering være relevant, læs mere i infoarket 
”Produktdesign”. 

OPHAVSRET OG MARKEDSFØRINGSLOVEN
Disse regler giver nogle muligheder for at undgå kopiering, 
se mere i infoarket ”Produktdesign” og ”Servicekoncept”. 
 
 
 



PRODUKTDESIGN
For nogle virksomheder er produkternes design en stor del af 
deres værdi. Det kan fx være et specifikt produkt, der har en 
helt unik udformning, som forbrugeren efterspørger. Det kan 
også være et udtryk, der går igen i mange af virksomhedens 
produkter, som forbrugeren værdsætter, og som dermed er et 
væsentligt grundlag for virksomhedens indtjening. Når det er 
tilfældet, bør virksomheden undersøge, hvordan designet kan 
beskyttes og udnyttes ved hjælp af rettigheder.
 
HVILKE RETTIGHEDER ER RELEVANTE?
Udformning og udseende af fx emballage, møbler, tøj, skærm- 
billeder og skrifttyper kan beskyttes via designrettigheder, 
mens logoer og lignende kendetegn i nogle tilfælde kan 
beskyttes som varemærker. Andre gange kan man også 
opnå ophavsretlig beskyttelse, fx hvis produktet er ovre i 
brugskunst-kategorien. Der er også regler om god markeds-
føringsskik, som kan give en vis beskyttelse. 

DESIGNREGISTRERING
Det er muligt at registrere et design i Danmark, hvis det er: 
1) Nyt
Man kan ikke få beskyttet sit design, hvis der tidligere er 
offentliggjort et lignende design.
2) Særligt
For at kunne få beskyttet sit design, skal det have individuel 
karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket skal adskille sig 
klart fra andre kendte produkters udformning.

En dansk designregistrering gælder kun i Danmark og i 
maksimalt 25 år. En registrering skal fornys hvert 5. år. 
Grundgebyret er på 1.200 kr. I Danmark må man gerne 
offentliggøre sit design, fx teste det på markedet, inden 
man ansøger om at få det beskyttet. Ansøgningen skal dog 
indleveres senest 12 måneder efter, at designet er blevet 
offentliggjort første gang.

Når Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder et 
registreringsbevis, er det ikke undersøgt, om det er nyt og 
særligt. Det betyder, at en designrettighed alene viser, at 
man har gjort krav på sit design, men hvis en konkurrent 
efterfølgende kan bevise, at vedkommende var først med 
noget lignende, bliver ens registrering ophævet, hvis der er 
anmodet om det. 

Reglerne for designregistrering er forskellige fra land til land. 
Det er især relevant at undersøge, hvorvidt man i det 
pågældende land må offentliggøre sit design, inden det 
beskyttes med en designregistrering, så man ikke afskærer 
sig fra at kunne registrere det. 
 

ET LÆKKERT OG NYSKABENDE DESIGN ER POPULÆRT
Det vil altid være en konkret vurdering, hvordan man 
som virksomhed bør forholde sig til rettigheder, men det 
er en god idé at sætte sig ind i muligheder og potentielle 
konsekvenser fra starten. Fx oplevede designeren 
Karina Mundt Holst, at salget af hendes populære 
DECADENT tasker dalede, da markedet blev 
mættet med billige kopier. Hun havde 
glemt at designbeskytte sine tasker, 
og hendes advokat vurderede, at det 
ville blive for svært og dyrt at bevise, 
at hun kom først på markedet. 
Fremover vil hun designbeskytte 
sine nye produkter.
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NÆSTE SKRIDT
BESKYTTELSE
Hvis virksomheden vil søge om design- eller varemærke- 
registrering, findes en vejledning på Patent- og 
Varemærkestyrelsens hjemmeside, www.dkpto.dk. Her findes 
også en liste over private rådgivere med speciale inden for 
immaterielle rettigheder, hvis virksomheden ønsker hjælp. 

EKSISTERENDE RETTIGHEDER
På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside findes links 
til en række åbne databaser, hvor man kan se registrerede 
varemærker og design. Hos Patent- og Varemærkestyrelsen 
kan man også få en dialog med en ekspert om sine muligheder 
og få hjælp til søgninger (betales på timebasis), men som 

myndighed på området, kan styrelsen ikke tilbyde en 
vurdering af, hvordan virksomheden står overfor fx en 
konkurrent, eller komme med anbefalinger til hvilken vej, den 
bør gå. Har virksomheden et behov for konkret rådgivning, 
bør den kontakte en privat rådgiver med speciale inden for 
immaterielle rettigheder. 

I TVIVL?
Patent- og Varemærkestyrelsens Kundeservice kan vejlede 
og forklare regler – det er gratis (tlf.: 43 50 83 01). Hvis 
Kundeservice ikke selv kan hjælpe, guider de virksomheden 
videre til en af styrelsens eksperter. 

OVERVEJELSER OM DESIGNBESKYTTELSE OG ALTERNATIVER
DESIGNREGISTRERINGEN
At have registreret sit design kan stille virksomheden stærkere 
overfor kopister, da virksomheden kan bevise, hvornår den 
gjorde krav på sit design. Når det gælder design, er det ikke 
nemt at undersøge, om andre har registreret eller opnået 
retten til den udformning, der ønskes anvendt. Finder man 
som virksomhed lignende produkter på markedet, er det en 
god idé at få eksperter (fx en advokat) til at vurdere, hvordan 
man står i en evt. interessekonflikt. 

UREGISTRERET EU DESIGN
I alle EU-medlemslande kan man beskytte sit design i 3 år 
uden registrering, og vil opnå beskyttelse fra den dag, 
designet bliver offentliggjort i et EU-medlemsland. Den første 
offentliggørelse skal dog være sket i et EU-medlemsland. Et 
uregistreret EU design skal opfylde de samme krav som et 
registreret design. Man skal dog være opmærksom på, at 
denne beskyttelse ikke er så stærk som en registrering. Den 
beskytter kun, hvis man kan bevise, at der er tale om, at andre 
bevidst har kopieret ens design, og man skal også kunne 
dokumentere, at man var først med sin offentliggørelse. 

DESDOC
DesDoc er et online-værktøj, man som virksomhed kan bruge 
til at dokumentere sit design uden at registrere det. Det kan 
gøres via Patent- og Varemærkestyrelsens database DesDoc. 
Det koster 625 kr., og gøres ved at indsende et antal billeder af 
virksomhedens design, der herefter lægges ind i en hemmelig 
database. Efterfølgende modtager virksomheden et brev, der 
kan anvendes som dokumentation for, hvornår designet blev 

skabt eller vist offentligt første gang. På den måde kan man 
dokumentere sit design øjeblikkeligt. 

OPHAVSRET
Hvis designet er skabt ved selvstændig, kreativ indsats og har 
en vis grad af originalitet, kan det også opnå ophavsretlig 
beskyttelse. Fx har mange af de danske designklassikere 
(møbler, lamper) opnået ophavsretlig beskyttelse. Ophavsret 
er en eneret, der gælder for kunstneriske og litterære værker, 
som f.eks. brugskunst, romaner, noder, skuespil malerier mm. 
Ophavsretten opstår i og med, at værket bliver skabt, og skal 
og kan ikke registreres. Et produkt kan godt være dækket 
af design- og ophavsret samtidig. Hvorvidt et produkt er 
omfattet og beskyttet af ophavsretten er dog noget, der 
skal afgøres i en retssag, og det kan være omkostningsfyldt.

VAREMÆRKE
Hvis et produkt har et godt design, kan man styrke beskyttelsen 
ved at finde et godt navn og arbejde på, at forbrugerne 
forbinder det med produktet. I nogle tilfælde kan navnet 
beskyttes som et varemærke. Læs mere om varemærker i 
infoarket ”Omdømme”. 

MARKEDSFØRINGSLOVEN
Både når det gælder navne, logoer og produkters udformning, 
kan markedsføringslovens bestemmelser om, at det ikke er 
tilladt at plagiere andres produkter eller vildlede forbrugerne 
være relevant. Læs evt. mere om markedsføringsloven i 
infoarket ”Servicekoncept”.



FUNKTIONALITET
Nogle virksomheder har en konkurrencefordel, fordi deres 
produkter kan noget andet eller bedre end konkurrenternes. 
De lægger ofte også stor energi i at tilpasse produkternes 
funktionalitet, så det passer til kundens behov, hvad enten 
produktet er en komponent solgt til andre virksomheder 
eller en ting, der ender på hylden hos en forbruger. Hvis 
virksomhedens primære konkurrencefordel bunder i udvikling 
af tekniske løsninger, bør den sætte sig ind i, hvordan disse 
løsninger kan beskyttes og udnyttes ved hjælp af rettigheder.
 
HVILKE RETTIGHEDER ER RELEVANTE?
Det er i nogle tilfælde muligt at opnå eneret til en teknisk 
løsning gennem patent- eller brugsmodelbeskyttelse. Det er 
de enkelte funktioner i et produkt, der kan søges patent på. 
Er produktet en cykel, kan den særligt effektive cykeldæk-ventil 
være dækket af ét patent, mens sadlens materiale, der har en 
særlig egenskab, kan være dækket af et andet patent. 

PATENT
Hvis virksomheden får patent på en funktion, kan den forbyde 
andre at bruge samme tekniske løsning. For at få et patent i 
Danmark, skal opfindelsen opfylde følgende 3 betingelser:
Den skal være ny: Opfindelsen må altså ikke være 
offentliggjort i Danmark eller resten af verden.
Den skal have ”opfindelseshøjde”: Opfindelsen skal 
adskille sig væsentligt fra eksisterende løsninger og 
opfindelser på området.
Den skal kunne udnyttes industrielt: Dvs. den skal kunne 
produceres i praksis. 

Når virksomheden indsender en ansøgning til Patent- og 
Varemærkestyrelsen, undersøges det, om opfindelsen 
opfylder de 3 betingelser, og dermed om ansøgningen kan 
lede til et patent. 

Ansøgningsgebyret for en patentansøgning er i Danmark 
3.000 kr. Patenter kan gælde i op til 20 år, hvis de fornyes 
hvert år. Patenter gælder kun i de lande, hvori de er udstedt, 
og der kan være variation i regler og priser fra land til land.

BRUGSMODEL – ”DET LILLE PATENT”
En brugsmodel er ligesom et patent en eneret til forretnings- 
mæssig udnyttelse af en idé, der løser et teknisk problem. 
For at få sin idé beskyttet som brugsmodel, er kravene til hvor 
meget ideen skal adskille sig fra allerede kendt teknik noget 
mindre end for patent. Det er nemmere og hurtigere at få sin 
opfindelse beskyttet som en brugsmodel end som et patent, 
og en brugsmodel kan beskytte en idé i op til 10 år.

Gebyret for at få en brugsmodel registreret i Danmark er 
2.000 kr. Som virksomhed skal man dog være opmærksom på, 
at når man indleverer en brugsmodelansøgning, så får man et 
registreringsbevis uden at det er undersøgt, om opfindelsen 
faktisk er ny og adskiller sig fra andre opfindelser, som det 
ellers undersøges ved patentansøgninger. En sådan prøvning af 
en brugsmodelansøgning koster 4.000 kr. udover registrerings- 
gebyret. Det er ikke alle lande, der registrerer brugsmodeller.

EN SIMPEL OG VÆRDIFULD LØSNING
Erling Vangedal-Nielsen opfandt en særlig udformning af 
en isterningepose, og valgte at søge patent på løsningen, 
hvor man ved at svejse små lommer ind i en plastpose, 
let kan lave mange isterninger, når man fylder den med 
vand. Han fik patentbeskyttet isterningeposen i mange 
lande og med det i hånden, har han ført og vundet 
sager mod de mange, der prøvede at kopiere hans idé. 
Erling Vangedal-Nielsen har solgt flere 
milliarder af sine isterningposer i hele 
verden. Hans patent gav samtidig 
mulighed for, at han kunne overlade 
produktion og salg af posen til en 
producent og selv tjene penge på 
licensaftalen.



OVERVEJELSER OM PATENTERING OG ALTERNATIVER
OMKOSTNINGER
Pris og tidshorisont for at patentere en teknisk løsning 
afhænger af flere forhold, herunder hvor mange lande, man 
patentansøger i. Fra at man ansøger om et patent, til det er 
udstedt, kan der gå mellem 1-4 år, og man skal betale for 
hvert land, der patentansøges i. Derudover kan der være 
udgifter til bistand fra en privat rådgiver med speciale inden 
for immaterielle rettigheder, til at udfærdige selve ansøgningen 
og hjælpe med ansøgningsprocessen. Ud over regler og frister 
er der mange overvejelser om, hvornår og hvor man ansøger, 
som en privat rådgiver kan hjælpe med. Dette gælder særligt, 
hvis man ønsker at søge patent i udlandet. Flere virksomheder 
vælger at starte med at få vurderet deres ansøgning i 
Danmark, før de træffer beslutning om at bevæge sig ud i 
et dyrere og mere kompliceret internationalt patentsystem. 

HÅNDHÆVELSE
Når virksomheden har sit patent, skal den selv opdage, hvis 
konkurrenter bruger den pågældende teknologi, og selv gøre 
sin ret gældende. Nogle konkurrenter stoppes nemt, og 
virksomheden kan opnå erstatning for tabt fortjeneste. 
I andre tilfælde kan det være dyrt at håndhæve sit patent, 
bl.a. kan der opstå strid om, hvorvidt patentet skulle have 
været udstedt.

“FRI BANE”
Hvis virksomhedens produkter har nye og specielle funktioner, 
er kendskab til patentprocessen og reglerne vigtige, uanset 
om virksomheden selv ønsker at patentere. Det kan være 
en god idé at undersøge, om man har ”fri bane”, da andre 
allerede kan have et patent på det, som virksomheden har 
udviklet. Hvis virksomheden ikke har offentliggjort eller ansøgt 
om patent til opfindelsen som den første, risikerer den at 
krænke andres rettigheder. 

HEMMELIGHOLDELSE
Når man ansøger om et patent, indebærer det en offentlig-
gørelse af ansøgningen 18 måneder efter, at den er indgivet. 
Dermed bliver det – alt andet lige – nemmere for andre at 
kopiere opfindelsen. I stedet for at patentere, kan man 
forsøge at hemmeligholde den tekniske løsning, bl.a. ved at 
sætte regler op for medarbejdere og samarbejdspartnere. 
Nogle produkter har dog funktioner, der kan være svære at 
hemmeligholde, bl.a. hvis funktionerne er nemme at kopiere 
ved at skille produktet ad (Reverse engineering). Hvis en 
virksomhed ønsker at beholde muligheden for at patentere sin 
tekniske løsning, er det vigtigt at hemmeligholde løsningen, indtil 
ansøgningen er indleveret. Nogle virksomheder offentliggør 
bevidst deres opfindelser, for derved at forhindre andre i at 
patentere dem. 

ØGET INNOVATION OG INDTJENING
Patenter handler ikke kun om beskyttelse. Når et patent 
udløber, kan andre frit udnytte teknologien til at forbedre 
egne produkter. For nogle virksomheder er det en fordel at 
købe licenser til en patenteret teknologi fremfor at udvikle 
selv. Fx kan teknologi opfundet til ét formål finde andre 
anvendelsesområder, bl.a. som det er kendt fra Kevlar. Kevlar 
er en patentbeskyttet opfindelse af et særligt materiale, som 
er lavet af syntetiske fibre, og som er 5 gange stærkere end 
stål. Det blev oprindeligt opfundet til brug for dæk, men har 
senere fundet anvendelse i lang række andre genstande, fx i 
flyskrog, cykelstel og skudsikre veste. En virksomhed kan også 
sælge sit patent, hvis det viser sig, at den alligevel ikke kan 
eller vil udnytte teknologien. 
 
 
 

NÆSTE SKRIDT
BESKYTTELSE
Hvis virksomheden ønsker at søge om et patent eller en 
brugsmodel, kan den henvende sig til en privat rådgiver med 
speciale inden for immaterielle rettigheder (liste findes på 
Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, www.dkpto.dk). 

EKSISTERENDE RETTIGHEDER
Virksomheden kan få kendskab til de patenter, der gælder på 
et specifikt teknologiområde på forskellige måder. Der findes 
bl.a. åbne databaser, hvor virksomheden selv kan søge. Hos 
Patent- og Varemærkestyrelsen kan man få en dialog med en 
ekspert om sine muligheder og få hjælp til søgninger (betales 
på timebasis), og herunder få afdækket hvilke patenter, der 

gælder indenfor et teknologiområde. Som myndighed på 
området kan Patent- og Varemærkestyrelsen ikke tilbyde 
en vurdering af, hvor stærkt virksomheden står overfor fx 
en konkurrent eller komme med anbefalinger til, hvilken vej 
virksomheden bør gå. Har virksomheden et behov for konkret 
rådgivning, bør den kontakte en privat rådgiver med speciale 
inden for immaterielle rettigheder. 

I TVIVL?
Patent- og Varemærkestyrelsens Kundeservice kan vejlede 
og forklare regler – det er gratis (tlf.: 43 50 83 01). Hvis 
Kundeservice ikke selv kan hjælpe, guider de virksomheden 
videre til en af styrelsens eksperter.

Dette materiale er et resultat af projektet IPR Business Insight, der er udviklet af Industriens Fond og Patent- og Varemærkestyrelsen. Informationerne udgør 
udvalgte overvejelser om immaterielle rettigheder, og er ikke udtømmende for de regler, der gælder på området. Det kan ikke erstatte vejledning eller rådgivning.



PRODUKTIONSPROCES
En bestemt produktionsproces kan være hovedårsagen til, 
at virksomheden har en profitabel forretning. Produktions- 
processen kan være grundlaget for lavere omkostninger, 
højere kvalitet eller i det hele taget gøre egenskaber ved et 
produkt mulige, og der kan være investeret mange ressourcer 
i at udvikle en given produktionsproces. Er det tilfældet, bør 
virksomheden forholde sig til, at produktionsprocesser kan 
beskyttes og udnyttes ved hjælp af rettigheder.
 
HVILKE RETTIGHEDER ER RELEVANTE?
Hvis de metoder, der anvendes i en produktionsproces har 
tekniske elementer, kan det i nogle tilfælde beskyttes med et 
patent. Der kan fx være tale om en metode til forarbejdning af 
råvarerne, holde en temperatur jævn eller en særlig egenskab 
ved de produktionsfaciliteter, man udnytter. De muligheder og 
udfordringer, der er ved at hemmeligholde metoden, kan også 
være relevante at kende. 

PATENT
Hvis virksomheden får patent på en funktion, kan den forbyde 
andre at bruge samme tekniske løsning. For at få et patent i 
Danmark, skal opfindelsen opfylde følgende 3 betingelser:
Den skal være ny: Opfindelsen må altså ikke være 
offentliggjort i Danmark eller resten af verden.
Den skal have ”opfindelseshøjde”: Opfindelsen skal 
adskille sig væsentligt fra eksisterende løsninger og 
opfindelser på området.
Den skal kunne udnyttes industrielt: Dvs. den skal kunne 
produceres i praksis. 

Når virksomheden indsender en ansøgning til Patent- og 
Varemærkestyrelsen, undersøges det, om opfindelsen 
opfylder de 3 betingelser, og dermed om ansøgningen kan 
lede til et patent. 

Ansøgningsgebyret for en patentansøgning er i Danmark 
3.000 kr. Patenter kan gælde i op til 20 år, hvis de fornyes 
hvert år. Patenter gælder kun i de lande, hvori de er udstedt, 
og der kan være variation i regler og priser fra land til land.

HVIS METODEN ER BILLIGERE OG BEDRE, 
KAN DEN VÆRE MEGET VÆRD
Som eksempel på en revolutionerende produktionsproces 
kan nævnes Pilkingtons ”float glass”. I 1950’erne fandt 
Sir Alastair Pilkington på en metode til at producere 
glaspaneler ved at lade det smeltede glas flyde på 
smeltet metal. Ved at bruge denne metode skulle glasset 
ikke poleres efterfølgende, hvilket førte 
til en langt lavere produktionspris 
og bedre kvalitet. Processen blev 
patenteret, og virksomheden 
opnåede en god indtjening, også 
fra salg af licenser til andre 
glasproducenter.



OVERVEJELSER OM PATENTERING OG ALTERNATIVER
OMKOSTNINGER
Pris og tidshorisont for at patentere en teknisk løsning 
afhænger af flere forhold, herunder hvor mange lande, man 
patentansøger i. Fra at man ansøger om et patent, til det er 
udstedt, kan der gå mellem 1-4 år, og man skal betale for 
hvert land, der patentansøges i. Derudover kan der være 
udgifter til bistand fra en privat rådgiver med speciale inden 
for immaterielle rettigheder, til at udfærdige selve ansøgningen 
og hjælpe med ansøgningsprocessen. Ud over regler og frister 
er der mange overvejelser om, hvornår og hvor man ansøger, 
som en privat rådgiver kan hjælpe med. Dette gælder særligt, 
hvis man ønsker at søge patent i udlandet. Flere virksomheder 
vælger at starte med at få vurderet deres ansøgning i 
Danmark, før de træffer beslutning om at bevæge sig ud i 
et dyrere og mere kompliceret internationalt patentsystem. 

HÅNDHÆVELSE
Når virksomheden har sit patent, skal den selv opdage, hvis 
konkurrenter bruger den pågældende teknologi, og selv gøre 
sin ret gældende. Nogle konkurrenter stoppes nemt, og 
virksomheden kan opnå erstatning for tabt fortjeneste. I andre 
tilfælde kan det være dyrt at håndhæve sit patent, bl.a. kan 
der opstå strid om, hvorvidt det skulle have været udstedt. For 
produktionsprocesser kan det være særligt svært at opdage, 
hvis andre bruger ens teknologi.

“FRI BANE”
Hvis virksomhedens produkter har nye og specielle funktioner, 
er kendskab til patentprocessen og reglerne vigtige, uanset 
om virksomheden selv ønsker at patentere. Det kan være 
en god idé at undersøge, om man har ”fri bane”, da andre 
allerede kan have et patent på det, som virksomheden har 
udviklet. Hvis virksomheden ikke har offentliggjort eller ansøgt

om patent til opfindelsen som den første, risikerer den at 
krænke andres rettigheder. 
 
HEMMELIGHOLDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE
Når man ansøger om et patent, indebærer det en offentlig-
gørelse af ansøgningen 18 måneder efter, at ansøgningen 
er indgivet. Dermed bliver det – alt andet lige - nemmere for 
andre at kopiere opfindelsen. For nogle virksomheder er det 
en mulighed at holde deres produktionsprocesser hemmelige, 
frem for at patentere. Det kan bl.a. gøres ved at sætte regler 
op for medarbejdere og samarbejdspartnere, der sikrer 
hemmeligholdelsen. Hvis en virksomhed ønsker at beholde 
muligheden for at patentere sin tekniske løsning, er det 
ligeledes vigtigt at hemmeligholde den. Ved hemmeligholdelse 
af en produktionsproces risikerer man dog, at andre udvikler 
samme løsning og kommer først med at tage patent på denne. 
Dette kan man undgå, hvis man vælger at offentliggøre sin 
løsning, i stedet for at hemmeligholde den, hvilket dog medfører, 
at man mister muligheden for senere at patentere løsningen. 

ØGET INNOVATION OG INDTJENING
Patenter handler ikke kun om beskyttelse. Når et patent 
udløber, kan andre frit udnytte teknologien til at forbedre 
egne produkter. For nogle virksomheder er det en fordel at 
købe licenser til en patenteret teknologi fremfor at udvikle 
selv. Virksomheder, der har patenteret en teknisk løsning, 
har også mulighed for at opnå en bedre indtjening ved at lave 
licensaftaler til teknologien. Fx lavede Sir Alastair Pilkington 
licensaftaler med andre glasproducenter, der mod betaling 
kunne anvende hans metode til at producere glaspaneler 
på. Man kan også sælge sit patent, hvis det viser sig, at man 
alligevel ikke kan eller vil udnytte teknologien.

NÆSTE SKRIDT
BESKYTTELSE
Hvis virksomheden ønsker at søge om et patent, kan den 
henvende sig til en privat rådgiver med speciale inden for 
immaterielle rettigheder (liste findes på Patent- og 
Varemærkestyrelsens hjemmeside, www.dkpto.dk). 

EKSISTERENDE RETTIGHEDER
Virksomheden kan få kendskab til de patenter, der gælder på 
et specifikt teknologiområde på forskellige måder. Der findes 
bl.a. åbne databaser, hvor virksomheden selv kan søge. Hos 
Patent- og Varemærkestyrelsen kan man få en dialog med en 
ekspert om sine muligheder og få hjælp til søgninger (betales 
på timebasis), og herunder få afdækket hvilke patenter, der 

gælder indenfor et teknologiområde. Som myndighed på 
området kan Patent- og Varemærkestyrelsen ikke tilbyde 
en vurdering af, hvor stærkt virksomheden står overfor fx 
en konkurrent eller komme med anbefalinger til, hvilken vej 
virksomheden bør gå. Har virksomheden et behov for konkret 
rådgivning, bør den kontakte en privat rådgiver med speciale 
inden for immaterielle rettigheder. 

I TVIVL?
Patent- og Varemærkestyrelsens Kundeservice kan vejlede 
og forklare regler – det er gratis (tlf.: 43 50 83 01). Hvis 
Kundeservice ikke selv kan hjælpe, guider de virksomheden 
videre til en af styrelsens eksperter.

Dette materiale er et resultat af projektet IPR Business Insight, der er udviklet af Industriens Fond og Patent- og Varemærkestyrelsen. Informationerne udgør 
udvalgte overvejelser om immaterielle rettigheder, og er ikke udtømmende for de regler, der gælder på området. Det kan ikke erstatte vejledning eller rådgivning.



SERVICEKONCEPT
For nogle virksomheder ligger deres styrke og konkurrence- 
fordel i den service, som er tilknyttet det produkt eller den 
ydelse, de tilbyder. Har virksomheden en konkurrencefordel 
pga. et godt servicekoncept, bør den overveje de muligheder, 
der er for at beskytte denne fordel.
 
HVILKE RETTIGHEDER ER RELEVANTE?
Man kan som udgangspunkt ikke få eneret til et koncept. 
Hvis virksomheden fx har udviklet en service, som består i 
at levere måltidskasser direkte til forbrugerens hoveddør 
eller en forretning, hvor man udlejer forskellige forbrugsgoder 
som fx biler, cykler, værktøj osv. fremfor at sælge dem, kan 
virksomheden ikke forbyde andre at udbyde et tilsvarende 
koncept. Det er dog muligt at beskytte deleelementer af 
konceptet gennem forskellige rettighedstyper, så kunderne 
kan skelne én fra konkurrenterne, og så andre ikke direkte 
plagierer ens idé. Hvis konceptet eller servicen har et navn 
eller andre kendetegn, kan varemærker være relevante. 
Nogle gange kan man også opnå ophavsretlig beskyttelse, og i 
markedsføringsloven er der regler om god markedsføringsskik, 
som kan give en vis beskyttelse imod fx produktefterligning og 
illoyal adfærd i forbindelse med markedsføring. 

VAREMÆRKER OG KONCEPTER
Virksomheden kan fra starten tænke over at brande konceptet 
under et navn, der kan varemærkebeskyttes. Det kan lykkes at 
gøre nogle koncepter næsten synonyme med ens varemærke, 
så andre får svært ved at udnytte samme koncept. 

Fitnesskoncepterne Zumba og Spinning er fx registrerede 
varemærker, så de der ønsker at udbyde en lignede form for 
træning, må bruge et andet navn. Læs mere om varemærker i 
infoarket ”Omdømme”. 

LYD, SERVICE OG OPLEVELSE GIVER INDTJENINGEN
Hjem-IS er et eksempel på en virksomhed med et unikt 
og succesfuldt servicekoncept. Produktet er is, men 
forretningen baserer sig på, at de kører rundt og sælger 
isen på villaveje, mens de ringer med en klokke. Det er 
lykkedes Hjem-IS at beskytte delelementer af deres 
koncept ved hjælp af immaterielle rettigheder. Bl.a. har 
Hjem-IS registreret en lang række varemærker, heriblandt 
deres virksomhedsnavn, produktnavne samt lyden på den 
klokke, de anvender. Derudover har Hjem-IS nedskrevet 
og hemmeligholdt de turlister og andre forretnings- 
oplysninger, der er hele fundamentet for deres koncept, 
og derfor blev de betragtet som erhvervshemmeligheder 
ifølge markedsføringsloven, og det var 
dermed ikke lovligt, da en konkurrent 
forsøgte at udnytte dem. Tilsammen 
har disse beslutninger gjort, at 
Hjem-IS har kunnet afholde en 
konkurrent fra at køre rundt og 
sælge is efter samme model.



OPHAVSRET 
Ophavsret er en eneret, der gælder for kunstneriske og litterære 
værker. Disse typer af værker omfatter også eksempelvis 
håndbøger, mundtlige fremstillinger, databaser m.v., som kan 
udgøre dele af et koncept. Ophavsretten opstår i og med, at 
værket bliver skabt, og skal ikke registreres. Kravet er, at 
værket skal være skabt ved en selvstændig, kreativ indsats, 
og har en vis grad af originalitet. 

Selve konceptet kan ikke beskyttes, men de enkelte elementer, 
der enten udgør dele af konceptet eller understøtter 
konceptet, kan være beskyttet. Eksempelvis vil et kortspils 
grundlæggende idé med de bagvedliggende regler, normalt 

ikke kunne beskyttes, men har spillekortene en særlig 
kunstnerisk udformning, kan disse måske beskyttes efter 
ophavsretsloven som kunstneriske værker.
 
HVAD KAN VIRKSOMHEDEN SELV GØRE
Dokumentation og ejerskab er også vigtigt, når det gælder 
ophavsret. Fx kunne Hjem-IS beskytte deres turlister, med 
informationer om stoppesteder og tidspunkter, gennem 
ophavsretsloven. Retten sidestillede disse med en database, 
der nød ophavsretlig beskyttelse, da de var opbygget over 
en længere årrække med mange specifikke oplysninger, der 
derfor ikke måtte anvendes af konkurrenten.

Dette materiale er et resultat af projektet IPR Business Insight, der er udviklet af Industriens Fond og Patent- og Varemærkestyrelsen. Informationerne udgør 
udvalgte overvejelser om immaterielle rettigheder, og er ikke udtømmende for de regler, der gælder på området. Det kan ikke erstatte vejledning eller rådgivning.

NÆSTE SKRIDT
BESKYTTELSE
Hvis virksomheden vil søge om varemærkeregistrering, findes 
en vejledning på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, 
www.dkpto.dk. Her findes også en liste over private rådgivere 
med speciale inden for immaterielle rettigheder. Læs mere 
om Ophavsretsloven på Kulturministeriets hjemmeside 
www.kum.dk og om markedsføringsloven på Forbrugerom-
budsmandens hjemmeside www.forbrugerombudsmanden.dk. 
Hvis beskyttelse via markedsførings- eller ophavsretsloven er 
vigtig for virksomheden, bør den kontakte en privat rådgiver 
med speciale inden for immaterielle rettigheder. 

EKSISTERENDE RETTIGHEDER
På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside findes links 

til en række åbne databaser, hvor man kan se registrerede 
varemærker. Hos Patent- og Varemærkestyrelsen kan man også 
få en dialog med en ekspert om sine muligheder og få hjælp 
til søgninger (betales på timebasis), men som myndighed på 
området, kan styrelsen ikke tilbyde en vurdering af, hvordan 
virksomheden står overfor fx en konkurrent, eller komme med 
anbefalinger til hvilken vej, den bør gå. Har virksomheden et 
behov for konkret rådgivning, bør den kontakte en privat rådgiver. 

I TVIVL?
Patent- og Varemærkestyrelsens Kundeservice kan vejlede 
og forklare regler – det er gratis (tlf.: 43 50 83 01). Hvis 
Kundeservice ikke selv kan hjælpe, guider de virksomheden 
videre til en af styrelsens eksperter.

MARKEDSFØRINGSLOVEN
Markedsføringsloven rummer bl.a. beskyttelse imod:
1) Slaviske produktefterligninger 
2) Illoyale handlinger i forbindelse med markedsføring

Det er primært beskyttelsen mod illoyal adfærd fra andre 
virksomheder, der er relevant, når det gælder koncepter. 
Fx kan brug af ensartede navne, lignende emballering, 
opstillingsmåder i kataloger, annoncering, kontakt til kunder, 
efterligning af udførelse m.v. i nogle tilfælde være ”snyltende 
adfærd”, som kan retsforfølges. Der er dog tale om en snæver 
beskyttelse, da det forudsætter, at den der snylter, er en 
direkte konkurrent og bevidst kopierer/vildleder. Hvorvidt et 
koncept er omfattet og beskyttet af markedsføringslovens 
regler, er i sidste ende noget, der skal afgøres i en retssag, 
og det kan være omkostningsfyldt. 

Det er lykkes at beskytte formatet til tv-quizprogrammet 
”Hvem vil være millionær” ved hjælp af markedsføringsloven. 
Udvikleren af programmet havde foretaget en række bevidste 

og konsekvente valg i forhold til quizzens udførelse, herunder 
måden udsendelsen startede på, deltagernes placering, den 
visuelle fremtoning m.v. Da DR relancerede programmet ”Kvit 
eller dobbelt”, blev de beskyldt for at gå for tæt på ”Hvem vil 
være millionær”. DR tabte sagen, da retten vurderede, at DR 
bevidst havde efterlignet tv-formatet og udnyttet producentens 
indsats og markedsposition. 

HVAD KAN VIRKSOMHEDEN SELV GØRE
Man kan ikke foretage en registrering ift. markedsføringsloven, 
men man kan øge sine chancer for at vinde en sag, hvis man 
tager ejerskab til de elementer, der understøtter ens koncept. 
Hjem-IS havde bl.a. sikret sig, at deres manualer, forretnings-
beskrivelser, instrukser og ruteplanlægninger m.v. i forbindelse 
med deres koncept ikke var offentligt tilgængeligt, og dermed 
blev anset som erhvervshemmeligheder. For tv-quizprogrammet 
var det de bevidste og konsekvente valg med hensyn til format 
og udførelse, der gjorde at programmet kunne siges at være 
særligt nok til at opnå beskyttelse.


