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Fri og risikovillig kapital er en mangelvare i Danmark, 
og det kan især være svært at rejse kapital til opstart 
af ny virksomhed. Crowdfunding kan derfor være en 
glimrende måde at skaffe den indledende kapital. 
Crowdfunding fungerer ved at man fremviser sit 
projekt på en crowdfundingplatform og anmoder om 
finansiel støtte i form af små bidrag fra sit netværk 
og platformens brugere efter princippet “mange 
bække små…”. 
 
Crowdfunding er en indlysende god idé og vokser 
eksplosivt over hele verden. Alle former for projekter 
kan i princippet crowdfundes; sociale og kulturelle 
projekter som f.eks. film, musikindspilninger, 
koncertturnéer, etc. Nødhjælp har været crowdfundet 
i mange år – bare tænk på Danmarksindsamlingen. I 
disse tilfælde er motivationen for den enkelte 
crowdfunder formentlig ønsket om at hjælpe og 
ønsket om at se et projekt blive realiseret.  
 
Udvikling af mere eller mindre skøre produkter kan 
også crowdfundes, så man kan få hjælp til f.eks. 
prototyper. Tilbagebetaling til den enkelte 
crowdfunder kan f.eks. være et eksemplar af det 
færdige produkt.  
 
Problemet opstår når man faktisk har begået en smart 
opfindelse med markedspotentiale og bruger 
crowdfunding til at rejse opstartskapital. Det helt 
fundamentale princip i crowdfunding er jo, at man 
offentliggør sin idé og fortæller om idéens fantastiske 
egenskaber og muligheder, og erfaringsmæssigt er 
det de projekter, der blotlægger flest detaljer på den 
mest overbevisende måde, der opnår størst funding.  
 

Allerede her opstår den første faldgrube: for 

hvordan forhindrer man andre i at stjæle idéen, når 
den først er blevet gjort tilgængelig i alle detaljer på 
en crowdfundingplatform? I normale tilfælde kan man 
sikre sine intellektuelle rettigheder (IPR) vha. 
patenter, varemærker og designs. Men hvis 
crowdfunding skal finansiere opstartskapital, har man 
jo typisk ikke mulighed for at afholde omkostninger 
til beskyttelse af IPR. Og uden IPR kan man ikke 
forhindre andre i at kopiere den smarte opfindelse så 
meget de lyster. 
 
Og her opstår den anden faldgrube: for når man 

først har offentliggjort sin idé i alle detaljer på en 
crowdfundingplatform, ødelægger man en af de 
grundlæggende forudsætninger for at opnå 
patentbeskyttelse, nemlig “nyhed”.  
 
For at opnå patent på en opfindelse er “nyhed” og 
“opfindelseshøjde” de to vigtigste forudsætninger, 

der skal opfyldes. Nyhed opnås når en opfindelse er 
ny i forhold til den kendte teknik. At fremvise sin idé 
på internettet i et åbent forum som f.eks. en 
crowdfundingplatform, er at betragte som en 
offentliggørelse. Med denne fremvisning for 
offentligheden, bliver den illustrerede og/eller 
beskrevne idé pludselig en del af “den kendte teknik”, 
og dermed fjernes en afgørende forudsætning for at 
opnå patent – og det selvom idéen netop kun er en 
idé. Selv hvis man ikke har afsløret alle detaljer i 
crowdfundingprospektet - netop mhb. på senere 
patentering - risikerer man først og fremmest en 
dårligere funding, men det kan faktisk også forhindre 
en senere patentering af idéen pga. manglende 



 

opfindelseshøjde, idet crowdfundingprospektet bliver 
en del af den kendte teknik.  
 
Den tredje faldgrube ved crowdfunding er, at man 

faktisk risikerer at krænke andres intellektuelle 
rettigheder, hvilket kan være decideret strafbart. Hvis 
et produkt er beskyttet af IPR i form af f.eks. 
patenter, varemærker eller design, må det ikke 
markedsføres, sælges eller importeres til et land, hvor 
denne IPR er i kraft. Og et crowdfundingprospekt kan 
netop sammenlignes med markedsføring af et 
produkt.  
 
Står man med en seriøs idé og en opfindelse med 
markedspotentiale og mangler finansiering, er 
crowdfunding altså næsten den dårligst mulige 
løsning til at rejse den indledende kapital. Afsøg 
derfor mulighederne for patent- eller anden IP-
beskyttelse som det første skridt. Det behøver ikke at 
være særlig dyrt, hvis IP beskyttelsesprocessen 
skræddersys til dine behov. Og netop de første skridt 
i en patentproces, der er nødvendige for at sikre sin 
rettighed inden crowdfunding, er økonomisk 
overkommelige. Søger man efterfølgende 
crowdfunding på baggrund af en IP sikret idé, er det 
jo kun et plus for potentielle crowdfundere. 
Spørgsmålet er derfor om man har råd til at lade 
være? 
 
En nyhedsundersøgelse kan afdække mulighederne 

for patentering og er ofte det første skridt i en 
patenteringsproces. En nyhedsundersøgelse kan 
forhindre, at man indleverer en patentansøgning, som 
senere afvises på grund af manglende nyhed. 
Samtidig kan resultatet af en nyhedsundersøgelse 
bidrage til at sikre det bredest mulige beskyttelses-
omfang ud fra kendskabet til relevante publikationer 
om tilsvarende teknologier 
 
Har man en patenterbar idé skal man indlevere en 

patentansøgning før crowdfunding starter. Når man 

først har indleveret en patentansøgning, bliver det 
der fremvises efter indlevering ikke en del af den 
kendte teknik, dvs. har man indleveret en 
patentansøgning rettet mod sit nye produkt før 
crowdfunding, vil selve crowfundingen ikke have 
betydning for nyheden af opfindelsen. 
 
Et patent giver eneret til at forbyde andre at sælge, 

producere og anvende det produkt eller den metode 
patentet dækker. I en patentansøgning defineres 
monopolet i patentkravene, beskrives i selve patent-

beskrivelsen og eksemplificeres i eksempler og 

tegninger. Med en gennemarbejdet og 
velgennemtænkt patentansøgning kan man sikre sig 
imod, at konkurrenterne blot ændrer en detalje ved 
opfindelsen og derefter lovligt går på markedet. Det 
er derfor en patentansøgning skal udarbejdes og 
indleveres af en professionel patentrådgiver. 
 
Krænkelse af andres IP rettigheder kan forhindres, 
hvis man har udført en “Freedom-to-operate” 

analyse, som giver et overblik over patentrettigheder 
inden for et eller flere udvalgte teknikområder. En 
freedom-to-operate analyse kan således vise om et 
produkt kan produceres, sælges og udstilles. En 
freedom-to-operate analyse er derfor særlig relevant 
forud for lanceringen af et nyt produkt, logo eller 
varemærke. En freedom-to-operate analyse omfatter 
en specifik søgning efter eksisterende 
patentrettigheder for et produkt eller en metode, et 
logo eller et varemærke. De fundne rettigheder 
analyseres nøje, dels med hensyn til hvilke lande de 
omfatter, og dels med hensyn til 
beskyttelsesomfanget. 
 
Landskabsanalysen er lillebror til freedom-to-

operate analysen og indbefatter en orienterende 
søgning i patentdatabaser indenfor det specifikke 
teknikområde. Dette giver et billede af den relevante 
patentaktivitet. En landskabsanalyse kan anbefales 
inden crowdfunding for at reducere risikoen for 
krænkelse af andres IPR. 
 
Og ja, man kan også patentere software-

funktionalitet i det meste af verden. For yderligere 
information herom henføres til tidligere nyhedsbrev 
af samme forfatter om softwarepatentering. 

 
Har du spørgsmål eller kommentarer til denne artikel 
– eller har du brug for rådgivningen inden du 
crowdfunder din ide så kontakt en patentrådgiver hos 
HØIBERG A/S. 
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