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01/Förord

Under de senaste åren har de immateriella rättigheternas stora betydelse för Europas samhälle och 
ekonomi blivit allt tydligare.

Den studie om de immaterialrättsintensiva industriernas bidrag till EU:s ekonomi som utfördes tillsam-
mans med Europeiska patentverket 2013 visade hur viktiga dessa industrier är eftersom de, direkt eller 
indirekt, svarar för 35 procent av sysselsättningen, nästan 39 procent av EU:s BNP och 90 procent av 
utrikeshandeln.

Med hjälp av Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter har KHIM nu gjort en 
uppföljande studie för att titta närmare på dessa rättigheters betydelse på företagsnivå. Studien bygger 
på officiella och offentliga finansiella uppgifter från över 2,3 miljoner företag i EU och omfattar företag 
som innehar patent, varumärken och formgivningar på såväl nationell som europeisk nivå.

Studien visar att det är fyra gånger vanligare bland stora företag att inneha immateriella rättigheter än 
bland mindre företag – 40 procent av de större företagen har registrerat rättigheter, jämfört med bara 9 
procent av de små och medelstora företagen. Det framgår också att företag som innehar immateriella 
rättigheter har ett bättre resultat än andra företag. Denna upptäckt är särskilt viktig för de 1,8 små och 
medelstora företag som har registrerat immateriella rättigheter, eftersom de utgör en så viktig del av 
EU:s ekonomi.

Resultaten visar att företag som innehar immateriella rättigheter genererar mer intäkter per anställd, 
har fler anställda och betalar högre löner än andra företag och att detta är särskilt tydligt när det gäller 
små och medelstora företag.

Vi anser att detta är ett mycket viktigt budskap till Europas företag och beslutsfattare som lyfter fram 
immateriella rättigheters positiva påverkan på ekonomiska resultat. Även om detta inte ska tolkas som 
att det finns ett direkt orsakssamband mellan innehav av immateriella rättigheter och högre intäkter per 
anställd finns det samtidigt tecken på att de hänger ihop.

Rapporten kommer att användas som underlag i flera KHIM-projekt, bland annat i den kommande 
resultattavlan för små och medelstora företag som KHIM ska upprätta med hjälp av observatoriet och i 
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02 / Sammanfattning

Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter (observatoriet) har bland annat till uppgift 
att tillhandahålla faktabaserad information om immateriella rättigheters inverkan på och dess roll inom EU:s 
ekonomi samt allmänhetens uppfattning om detta. För att genomföra dessa uppgifter leder observatoriet ett 
program för socioekonomiska studier.

I september 2013 offentliggjordes en studie med en första bedömning av hur immaterialrättsintensiva indus-
trier sammantaget bidrar till ekonomin i EU som helhet samt till ekonomin i de olika medlemsstaterna.

Den här rapporten är en uppföljningsstudie som går djupare in på de immateriella rättigheternas betydelse, 
genom en analys av över 130 000 europeiska företag1 i syfte att jämföra de ekonomiska resultaten hos de 
företag som innehar immateriella rättigheter med resultaten hos företag som inte gör det.

De immateriella rättigheter som ingår i studien är patent, varumärken och formgivningar (samt kombinationer 
av dessa tre). Till skillnad från 2013 års studie har upphovsrätt och geografiska beteckningar inte tagits med 
här, på grund av sin natur.2 Å andra sidan omfattar den här studien både europeiska och nationella immateri-
ella rättigheter, vilket är en viktig utökning av uppgifterna som ger en heltäckande bild av varje företags portfölj 
med immateriella rättigheter.

Uppgifterna om företagens portföljer med immateriella rättigheter samkördes med informationen i den kom-
mersiella databasen ORBIS. Det är en databas som innehåller finansiella och andra uppgifter om miljontals 
europeiska företag, insamlade från registreringar och redovisningar som företagen lämnat till alla medlemssta-
ternas företagsregister eller liknande. Samkörningen av uppgifterna i databaser över immateriella rättigheter 
och ORBIS gjordes utifrån innehav av immateriella rättigheter. Studien utgick från finansiell och annan infor-
mation om företag som är formellt registrerade som innehavare av patent, varumärken och/eller formgivn-
ingar. En del företag som ingår i större koncernstrukturer är kanske inte formellt innehavare av immateriella 
rättigheter (det formella innehavet kan ligga hos huvudkontoret), även om de använder immateriella rättigheter 
i sin affärsverksamhet.
 
Det finns olika sätt att mäta ett företags ekonomiska resultat. Med beaktande av begränsningarna vad gäller 
datauppgifter och behovet av att kunna jämföra företagen på lika grund (eliminera effekterna av företagets 
storlek i det statistiska resultatet), valdes ”intäkter per anställd” som huvudindikator för företagsresultat.

Datauppsättningen konstruerades så att omkring hälften av de undersökta företagen, eller 63 288, hade minst 
ett patent, ett varumärke eller en formgivning i sin portfölj. Detta medger en jämförelse mellan resultatet för de 
företag som innehar dessa immateriella rättigheter och resultatet för de företag som inte gör det. Det medger 
även en närmare granskning av förhållandet mellan ett företags resultat och storleken på företagets innehav 

1 En del av den beskrivande statistiken i kapitel 5 grundas på ett ännu större urval, med 2,3 miljoner företag.

2 Huvudskälet är att upphovsrätt inte alltid registreras, medan geografiska beteckningar aldrig registreras av enskilda företag.
 Därför finns det helt enkelt inga uppgifter om innehav av dessa immateriella rättigheter på företagsnivå.



2.1 Metod

FUppgifterna analyserades med tre olika metoder:

Först sammanställdes beskrivande statistik för att illustrera vilka skillnader i fråga om företagens ekonomiska 
egenskaper som fanns mellan de företag som innehade immateriella rättigheter och de som inte gjorde det. Den 
statistiska signifikansen av skillnaderna testades. Resultatet av den analysen presenteras i kapitel 5.

I kapitel 6 rapporteras resultatet av den ekonometriska analysen av uppgifterna. Den medger en djupgående 
analys av förhållandet mellan företagens innehav av immateriella rättigheter och deras ekonomiska resultat. 
Detta till skillnad från 2013 års studie av immaterialrättsintensiva industrier där man beskrev ekonomins struktur 
i förhållande till användningen av immateriella rättigheter på branschnivå, men då utan att försöka dra några 
analytiska slutsatser. Analysens resultat tyder starkt på att det finns ett systematiskt, positivt förhållande mellan 
innehavet av immateriella rättigheter och ekonomiska resultat på företagsnivå. Den här studien visar att det finns 
ett sådant förhållande, på grundval av en statistisk analys av ett mycket stort urval enskilda företag.

Även om man inte kan bevisa ett orsakssamband i ordets strikta bemärkelse, ger den ekonometriska analysen 
forskarna möjlighet att kontrollera flera andra faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet och därmed 
”isolera” förhållandet mellan företagets innehav av immateriella rättigheter och dess resultat. Det finns flera olika 
ekonomiska teorier som föreslår ett orsakssamband mellan innehavet av immateriella rättigheter och företagens 
resultat. Dessa kommer att tas upp i rapporten.

Slutligen gjordes en klusteranalys av uppgifterna. I den här typen av analys identifieras grupper av företag (klus-
ter) som liknar varandra i fråga om innehav av immateriella rättigheter. Klustren analyseras sedan för att se om 
det finns systematiska skillnader bland dem när det gäller de olika intressanta variablerna, exempelvis intäkter 
per anställd eller genomsnittlig sysselsättning per företag. Dessa resultat rapporteras i bilaga 8.4.

6   Zusammenfassung

av immateriella rättigheter. Så vitt vi vet är vår datauppsättning betydligt mer omfattande än någon annan 
datakälla av den här typen som finns tillgänglig i nuläget, och den utgör ett tillräckligt stort urval för att man ska 
kunna dra robusta och representativa slutsatser.

Studien innehåller inte några politiska rekommendationer, eftersom detta inte ingår i uppdraget. Däremot till-
handahåller den uppgifter som beslutsfattare kan använda i sitt arbete, och ger ett underlag som kan öka 
allmänhetens medvetenhet om immateriella rättigheter i Europa.
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2.2 De viktigaste resultaten

I tabell 1 visas de viktigaste finansiella variablerna och företagsvariablerna för företagen i urvalet för år 2010.

Tabell 1: Genomsnittliga värden på variabler fördelat på innehav av olika 
immateriella rättigheter

Intäkter per 
anställd (euro/

år)

Antal anställda Lön per anställd 
(euro/år)

Innehar inga immateri-
ella rättigheter

225 540 93,6 37 996

Innehar immateriella 
rättigheter

Alla immateriella rättigheter 290 106 547,3 45 520

% skillnad jämfört med icke-inne-
havare

28,6 % 484,6 % 19,8 %

Patent 283 567 1 537,6 53 424

% skillnad jämfört med icke-inne-
havare

25,7 % 1 542,6 % 40,6 %

Varumärken 292 011 569,9 45 139

% skillnad jämfört med icke-inne-
havare

29,5 % 508,8 % 18,8 %

Formgivningar 296 316 2 103,1 46 747

% skillnad jämfört med icke-inne-
havare

31,4 % 2 146,7 % 23,0 %

Anm.: Grundas på tillgängliga observationer av 132 277 företag. Alla skillnader är statistiskt signifikanta på enprocentsnivån. Gruppen ”Innehar immateriella 
rättigheter” omfattar företag vars innehav omfattade minst ett patent, ett varumärke eller en formgivning, eller en kombination av dessa. Grupperna ”Patent”, 
”Varumärken” och ”Formgivningar” omfattar företag som innehade minst en sådan immateriell rättighet som gruppen avser. Eftersom många företag innehade 
kombinationer av de tre immateriella rättigheterna överlappar grupperna varandra.

Som framgår av tabell 1 är företag som innehar immateriella rättigheter ofta större än företag som inte gör 
det, om man mäter i antal anställda (547 respektive 94 anställda i genomsnitt). Därför anges ekonomiska 
resultatmått, som intäkter, vinst eller löner, här per anställd.

Det visar sig då att företag som innehar immateriella rättigheter i genomsnitt har 29 procent större intäkter 
per anställd än företag som inte gör det. Detta kan ses som ett av de viktigaste resultaten i denna studie. När 
det gäller de immateriella rättigheterna var för sig är den genomsnittliga resultatfördelen hos företag som in-
nehar immateriella rättigheter 26 procent för företag som innehar patent, 29 procent för företag som innehar 
varumärken och 31 procent för företag som innehar formgivningar.

Tabell 1 visar också att företag som innehar immateriella rättigheter i genomsnitt betalar 20 procent högre 
löner än företag som inte gör det. Den starkaste effekten ses här hos de företag som innehar patent (41 pro-
cent), därefter företag som innehar formgivningar (23 procent) och sedan företag som innehar varumärken 
(19 procent). I fråga om intäkter per anställd verkar patent, i jämförelse med varumärken och formgivning, 
ha en svagare koppling till ”extra” resultat, men samtidigt är det den typen av immateriella rättigheter som i 
genomsnitt genererar de högsta lönerna för de anställda. Detta stämmer också överens med resultaten från 
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den tidigare studie där man granskade de immaterialrättsintensiva industriernas bidrag till EU:s ekonomi i 
fråga om bruttonationalprodukt, sysselsättning, löner och internationell handel.3

Den ekonometriska analysen i kapitel 6, vars resultat sammanfattas i tabell 2 nedan, bekräftar den positiva 
kopplingen mellan innehav av immateriella rättigheter och ekonomiska resultat, med 28 procent större 
intäkter per anställd för företag som innehar immateriella rättigheter än för företag som inte gör det.

Analysen visar dessutom att detta förhållande är särskilt tydligt för de små och medelstora företagen 
(SMF)4. I den här rapporten används definitionen som grundas på antalet anställda och omsättning. Små 
och medelstora företag som innehar immateriella rättigheter har nästan 32 procent större intäkter per 
anställd än små och medelstora företag som inte innehar några immateriella rättigheter alls. Majoriteten 
av de små och medelstora företagen i Europa innehar inte immateriella rättigheter, men de som gör det 
har alltså betydligt större intäkter per anställd. När det gäller de stora företagen är intäkterna per anställd 
4 procent större bland de företag som innehar immateriella rättigheter än bland dem som inte gör det. Här 
visar analysen att 4 av 10 stora företag i Europa innehar immateriella rättigheter, men kopplingen till större 
intäkter per anställd är här mindre uttalad än för de små och medelstora företagen. Det är viktigt att notera 
att dessa resultat har man fått fram efter att ha kontrollerat andra faktorer som skulle kunna påverka företa-
gets resultat, exempelvis i vilket land det är etablerat eller inom vilken bransch det är verksamt.

Den ekonometriska analysen i kapitel 6 visar också att ökningar av företagens resultat beror på typen och 
kombinationen av immateriella rättigheter. De största ökningarna av intäkter per anställd är kopplade till in-
nehav av enbart varumärken och kombinationer av varumärken och formgivningar – 30 procent respektive 
39 procent. Företag som bara innehar patent har 15 procent större intäkter per anställd, de som bara inne-
har formgivningar 15 procent, de som innehar patent och varumärken 17 procent, patent och formgivningar 
15 procent och de som innehar alla tre immateriella rättigheter 16 procent.

Siffrorna ovan visar binära jämförelser. Det betyder att företag som inte innehar en viss immateriell rät-
tighet jämförs med företag som innehar denna rättighet. Med hjälp av ekonometrisk analys kan man också 
beräkna effekterna av en ökning av antalet immateriella rättigheter som innehas av ett visst företag. En 
sådan analys visar att om ett företag ökar sitt innehav av europeiska varumärken med 10 procent ökar 
intäkterna per anställd med 2,8 procent, medan en ökning av innehavet av nationella varumärken med 10 

3   Immaterialrättsintensiva industriers bidrag till ekonomiska resultat och sysselsättning i den Europeiska unionen, EPO/KHIM, september 2013.

4 Små och medelstora företag definieras i artikel 2 i bilagan till kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt  
 små och medelstora företag (2003/361/EG) som företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner  
 euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.
 

Tabell 2: Innehav av immateriella rättigheter och intäkter per anställd, per 
företagsstorlek

Skillnader i intäkter per anställd mellan företag som innehar immateriella 
rättigheter och företag som inte gör det

Stora företag + 4.0%

Små och medelstora företag + 31.7%

Totalt + 28.0%

Anm.: Baserat på observationer av sammanlagt 130 555 företag. Alla skillnader är statistiskt signifikanta vid konfidensgraden 99 %.
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procent leder till en intäktsökning på 5,2 procent. När det gäller patent leder en ökning av innehavet av europei-
ska patent med 10 procent till en ökning av intäkterna per anställd med 1,8 procent, och en ökning av innehavet 
av nationella patent med 10 procent leder till en intäktsökning på 4,6 procent. När det gäller nationella formgivn-
ingar tyder analysen på att en ökning av innehavet med 10 procent kan kopplas till en ökning av resultatet med 
0,7 procent. För övriga immateriella rättigheter kunde inte något statistiskt signifikant förhållande fastställas med 
ekonometrisk analys, vilket innebär att det inte går att med mer än 90 procents säkerhet fastställa att det finns 
ett positivt förhållande mellan ökningen av ett företags innehav av de relevanta immateriella rättigheterna och 
dess ekonomiska resultat.

2.3 Studiens begränsningar och riktlinjer för framtida forskning

Den analys som presenteras i denna studie bekräftar att det finns ett starkt positivt förhållande mellan innehav 
av olika typer av immateriella rättigheter och företagens resultat, mätt i intäkter per anställd och genomsnittliga 
löner.

Som med all statistisk analys bör dock resultaten tolkas med försiktighet. Analysresultaten utgör inte slutgiltiga 
bevis på att uppmuntran till företag att använda immateriella rättigheter i högre grad kommer att öka deras resul-
tat. Studien visar ett positivt förhållande mellan företag som innehar immateriella rättigheter och deras resultat 
(mätt som intäkter per anställd). Det kan finnas många mekanismer som styr kopplingen mellan innehav av im-
materiella rättigheter och företagens resultat. Med de uppgifter som finns tillgängliga i nuläget går det dock inte 
att särskilja dessa i analysen.

Den metod som används i studien gör det möjligt att identifiera innehavare av immateriella rättigheter med hjälp 
av företagsnamnen i registren över immateriella rättigheter och att samköra dessa namn med uppgifterna i OR-
BIS-databasen. ORBIS är den mest heltäckande källa till demografisk och finansiell information om europeiska 
företag som forskare har tillgång till. ORBIS innehåller emellertid inte den information som krävs för att identifiera 
alla som kan dra nytta av/använda immateriella rättigheter, utan bara uppgifter om direkta innehavarna.

Även om ORBIS innehåller information om ekonomiska kopplingar mellan företag (inhemsk slutlig ägare och 
global slutlig ägare) är denna inte fullständig. Det verkar därför finnas företag i ORBIS som ingår i större ekono-
miska koncerner, men för vilka ORBIS inte redovisar några ägandekopplingar.

Ägandekopplingar beaktades i största möjliga utsträckning i det slumpmässiga urval som användes i alla ekono-
metriska modeller som låg till grund för studien (se kapitel 6). Detta mindre urval rensades så mycket som möjligt 
och företag som ingick i större koncernstrukturer betraktades som ett enda företag. Företag som kan dra nytta 
av immateriella rättigheter som innehas av andra företag inom samma koncern betraktades i den ekonometriska 
analysen därför inte som företag som inte innehar några immateriella rättigheter. Denna rensning kunde av ovan 
angivna skäl emellertid bara genomföras delvis och det är inte möjligt att göra en sådan rensning avseende det 
större urval om 2,3 miljoner företag som ligger till grund för den beskrivande statistiken.

Även om bristen på information om vilka företag som kan dra nytta av immateriella rättigheter är relevant för 
såväl stora som små och medelstora företag, påverkar den i högre grad resultaten för stora företag. Det är mer 
troligt att stora företag etablerar filialer i flera europeiska länder och låter ett företag ta hand om hela portföljen 
med immateriella rättigheter. Då kan alla företag i koncernen dra nytta av denna portfölj, även om innehavet är 
registrerat på ett enda företag.
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En ekonomisk analys av fördelarna för alla användare av immateriella rättigheter (innehavare, användare 
och licenshavare) skulle möjligen ge mer information. Det finns emellertid inte något offentligt register där det 
finns tillräckligt med information om licensiering av immateriella rättigheter. Ekonomiska studier som denna, 
som bygger på stora urval av företag, är därför av nödvändighet begränsad till fördelarna av innehav, inte 
användning, av immateriella rättigheter.

Den här studien har hjälpt oss att öka förståelsen av förhållandet mellan företagens resultat och deras in-
nehav av immateriella rättigheter, men det finns fortfarande mycket utrymme för ytterligare forskning med 
hjälp av den datauppsättning som sammanställts för den här studien. Exempelvis skulle man kunna göra 
ytterligare analyser av separata underurval av tillverkningsföretag och tjänsteföretag för att mer på djupet 
analysera hur de immateriella rättigheternas inverkan på företagens resultat varierar mellan sektorerna.

En annan möjlighet för framtida forskning skulle vara att närmare analysera de immateriella rättigheternas 
effekter på små och medelstora företag och unga företag. Datauppsättningen medger att företagen kan delas 
upp i mikroföretag, små företag och medelstora företag5 och med tanke på att förhållandet mellan innehavet 
av immateriella rättigheter och resultatet för små och medelstora företag beräknas vara betydande, kan det 
vara mödan värt att analysera den dimensionen mer ingående.

Slutligen baseras analysen i den här studien på antalet immateriella rättigheter som innehas av varje företag 
i urvalet. En mer utmanade vidareutveckling av analysen vore att bedöma i vilken omfattning ”kvaliteten” på 
ett patent, ett varumärke eller en formgivning påverkar detta förhållande. Immateriella rättigheter av högre 
kvalitet har sannolikt en större inverkan på resultaten än rättigheter av lägre kvalitet. Resultaten som presen-
teras i denna studie utgör därför ett ”genomsnitt” av dessa effekter.

5  Kategorin små och medelstora företag delas vanligen upp ytterligare i delkategorier, baserat på antalet anställda: 1–10 (mikroföretag), 11–50 (små  
 företag) och 51–250 (medelstora företag).
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