
BETYDELSE 
AV IMMATERIELLA
RÄTTIGHETER OCH  
EFFEKTER AV 
INTRÅNG I IMMATE-
RIELLA RÄTTIGHETER
Immateriella rättigheter ger incitament och en rättvis belöning för 
innovation och kreativitet som är Europas största tillgångar.

KAMPEN MOT IMMATERIALRÄTTSBROTT

Immaterialrättsbrott är komplexa och snabbt föränderliga och utvecklas 
i takt med teknik, affärsverksamhet och globala trender.

Internetmiljön skapar nya möjligheter för varumärkesförfalskare och 
pirattillverkare.

Intrång i upphovsrätten på nätet är en allvarlig utmaning. Bara olaglig IP-
tv genererar nästan 1 miljard euro per år för kriminella företag i hela EU.

(källa: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models (olaglig IP-tv i EU, 
forskning om affärsmodeller för intrång online), november 2019, EUIPO)

Utvecklingen av e-handel och låga postkostnader har också lett till att 
förfalskade varor i allt större utsträckning skickas i små paket och med 
bud.
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2 Immaterialrättsbrott är en allvarlig sak och är internationellt etablerade 
med anknytning till olika typer av organiserad brottslighet

Tillverkning och distribution av förfalskade produkter är kopplat till 
internationella organiserade brottsliga grupper samt till bredare 
brottsliga handlingar, inklusive bedrägeri, skatteflykt, it-brottslighet och 
människohandel.

(källa: Threat assessment report on counterfeiting and piracy (rapport om hotbildsbedömningar 
avseende varumärkesförfalskning och pirattillverkning), juni 2019, Europol/EUIPO)

Nya transportrutter erbjuder ytterligare möjligheter för import till 
Europeiska unionen.

Ny teknik, såsom blockkedjor och artificiell intelligens, erbjuder lovande möjligheter för 
att se till att immateriella rättigheter skyddas. Effektiv kamp mot immaterialrättsbrott 
kräver starka och samordnade insatser från alla berörda aktörer såsom beslutsfattare, 
tillsynsmyndigheter samt från industrin och mellanhänder.

https://euipo.europa.eu/ @EU_IPO

EUIPOhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
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VÄRDET AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I EUROPEISKA UNIONEN (EU)

EFFEKTER AV INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

...för ekonomin

...för medborgarna och konsumenterna

... för små och medelstora företag (SMF)

32 % högre intäkter per anställd

97 % erkänner betydelsen av immateriella rättigheter

Konsumenter

83 % föredrar laglig tillgång till digitalt online-innehåll

13 % köpte förfalskningar de senaste 12 månaderna
21 % hade tillgång till otillåtet kopierat digitalt innehåll  
de senaste 12 månaderna

9 procent av europeiska SMF är innehavare av registrerade immateriella rättigheter

+21 % har tillväxt
+10 % har hög tillväxt

Branscher som använder sig av immateriella rättigheter i högre grad än genomsnittet står för

SMF som äger minst ett varumärke, en formgivning eller ett patent har:

På EU-nivå är de ekonomiska och sociala effekterna av 
intrång i immateriella rättigheter omfattande, vilket 
visas i en rad studier av sektorer som är särskilt sår-
bara för varumärkesförfalskning (inklusive kosmetika, 
kläder, skodon, accessoarer, läkemedel, viner, bekämp-
ningsmedel...) 

Medborgarna uttrycker ett starkt stöd för immateriella rättigheter:

45 % av den totala 
ekonomiska aktiviteten 
(BNP) i EU (6,6 biljoner 
euro)

96 % av EU:s export av 
varor till resten 
av världen

direkt 29 % av alla arbetstillfällen i 
EU (39 % om vi lägger till indirekta 
sysselsättningseffekter i andra 
sektorer) och betalar löner som 
är47 % högre än i andra branscher

(källa: IPR intensive industries and economic performance in the European Union (immaterialrättsintensiva industrier och 
ekonomiska resultat i Europeiska unionen), september 2019, EUIPO/Europeiska patentverket)

(källor: IP and Youth scoreboard (resultattavla för immateriella rättigheter och ungdomar), oktober 2019,  
EU citizen and IP (EU-medborgare och immateriella rättigheter), mars 2017, EUIPO)

(källor: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods (trender inom handel med förfalskade och pirattillverkade varor), mars 
2019, OECD/EUIPO; Status report on IPR infringement (lägesrapport om intrång i immateriella rättigheter), juni 2019, EUIPO; 
Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers (kvalitativ studie av riskerna med förfalskningar för konsumenter), 
juni 2019, EUIPO) 

HÖGRE INTÄKTER

BETYDELSEN AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

DIGITALT INNEHÅLL

UNGA KONSUMENTER, "15- TILL 24-ÅRINGAR"

HÖGRE SANNOLIKHET FÖR TILLVÄXT

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (SMF) I EU

(källor: Snabbväxande företag och immateriella rättigheter: IPR profile of high-potential SMEs in Europe (immaterialrättsprofil 
för SMF med hög potential i Europa), maj 2019, EUIPO/Europeiska patentverket; IP and SME scoreboard (resultattavla för 
immateriella rättigheter och SMF), oktober 2019, EUIPO; IPR and firm performance in Europe (immateriella rättigheter och 
företagens resultat i Europa”), juni 2015, EUIPO)

6,8 % av EU:s import eller  
121 miljarder euro,  
består av förfalskningar.

3,3 % av världshandeln, 460 miljarder 
euro består av förfalskade varor. 

Förfalskade produkter utgör en risk för 
konsumenternas hälsa och säkerhet såväl 
som för miljön, eftersom de inte uppfyller 
kvalitets- och säkerhetsnormer. En ökning 
av tullbeslag av förfalskade leksaker, 
bekämpningsmedel och läkemedel 
inriktade på allvarliga sjukdomar har 
observerats.

6,4 % av den totala försäljningen
går direkt förlorad årligen.

83 miljarder euro går förlorade i 
försäljning årligen.

671 000 arbetstillfällen går förlorade 
årligen.

Stater i hela EU förlorar 
årligen mer än 15 miljarder euro 
i skatter och socialförsäkringsavgif-
ter.

SMF


