Öppen innovation och kunskapsskydd
– en paradox?
Att avslöja en idé till en potentiell innovationspartner krävs för att skapa
intresse och etablera samarbete; men samtidigt finns risken att för mycket
avslöjas och förser en potentiell partner med tillräcklig information för att
utveckla idén på egen hand.
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Patent inom logistik
Globala logistikföretag började söka patent runt 2000-talet. Däremot finns tills nu inga studier som
förklarar ökade mängden av patentansökningar eller vilken roll patent har för logistikföretag.
och omfattar en branschkartläggning, fallstudier samt

tillväxt, särskilt inom tillverkningsindustrin. Men under de

patentdata-analyser.
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Patentskydd har stor betydelse för både företagande och

•

Innovationsledning

•

Syftet med projektet är analysera betydelsen av patent- och IPR-strategier för konkurrenskraft och innova-

Öppen innovation och kunskapsintegration

tion i logistikföretag. Målet är att utveckla kunskap om
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IPR - Intellectual Property Rights

effektiva strategier för företag inom logistiksektorn. Pro-

•

Patentanalyser

jektet bedrivs i samarbete med utvalda logistikföretag

publikationer.
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