	
  

Immateriella tillgångar
DISKUSSIONSUNDERLAG	
  

Det här är ett underlag för gruppdiskussion kring immateriella tillgångar. Byt gärna ut vårt
exempelföretag mot ett som är aktuellt för dig och din grupp. Det finns inga färdiga svar med rätt
eller fel, och ämnena är komplexa. Hela företagets situation måste beaktas. I diskussionerna får man
väga för och emot och fundera på hur det kan fungera med olika lösningar. Avsätt åtminstone en
timme för diskussion, samt en halvtimme för förberedelse av redovisning. Grupperna redovisar
slutsatser för handledare och studiekamrater.

1. NAMN PÅ FÖRETAGET
Ett företag ska tillverka och sälja produkter med barnanknytning. Företagets grundare funderar
över ett lämpligt företagsnamn och har nu tre förslag:
•
•
•

Mini MEE
Småfolket
Barnsaker

Vilket alternativ är lämpligast att skydda med en varumärkesregistrering?

2. PRODUKTEN
Företaget har skapat en napp i form av ett djurhuvud. De stora öronen gör att nappen inte
slinker in i munnen, hålen i nappen ser till att den inte suger fast och djurutseendet gör att
nappen ser lekfull och dekorativ ut.

Hur kan man skydda produkten?
	
  

3. UTÖKAT PRODUKTSORTIMENT
Företaget vill utöka sitt produktsortiment.

Vad skulle det kunna handla om för produkter?

	
  

4. VILKA OLIKA SKYDD KAN VARA LÄMPLIGA?
Diskutera vad de nya produkterna tillför på marknaden. Vad är det som är nytt med dem?
Beakta alla möjliga immaterialrättsliga skydd och informella metoder för att skydda
produkternas egenart.

Hur skyddar man de nya produkterna?
	
  

5. IDENTIFIKATION OCH PROFIL
Nu är det dags för företaget att lansera sina produkter på marknaden, det är därför viktigt att
de har någon form av profil och särart.

Hur får man konsumenterna att köpa just det här företagets produkter?
Kan det vara någon nackdel med att alla produkter har ett namn som liknar
företagets?

TIPS INFÖR REDOVISNINGEN
Redovisa gruppens slutsatser för handledare och studiekamrater. Till exempel genom:
•
•
•
•

Presentation med text och bild
Dialog med åhörare
Rollspel
Skisser/plansch

REFERENSMATERIAL FÖR ATT BREDDA DISKUSSIONERNA
www.prv.se
PRV-skolan:
På PRV-skolan finns ett grundläggande material om immaterialrätt och de olika skyddsrätterna.

	
  
	
  

	
  
Databaser:
Svensk Patentdatabas
Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Designdatabas

ANDRA WEBBPLATSER
Läs på webbplatser för företag som liknar ditt för att få inspiration. Titta särskilt efter rubriker
som: användarvillkor, sekretess och avtal för att se hur olika avtal mellan företag och köpare
kan se ut. Även rubriker som prissättning, licens, kundbemötande, serviceåtagande, om
företaget och arbeta hos oss kan vara intressanta i sammanhanget. Med hjälp av denna
information får man ofta en god övergripande bild av företagets strategier för att ta tillvara och
vårda sina immateriella tillgångar.
Författare: Diskussionsämnen för studerande och handledare är framtagna av Cecilia Montgomery och
Markus Dahlberg på PRV.

	
  
	
  

