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FÖRORD 

 
I denna rapport, som tagits fram gemensamt av ekonomer från EPO och EUIPO, granskas 
förhållandet mellan immaterialrättsverksamhet och europeiska små och medelstora företags 
tillväxtutsikter. 
 
Det hävdas ofta att små och medelstora företag är ryggraden i Europas ekonomi. Och 
mycket riktigt består företagen inom EU, enligt Europeiska kommissionen, till 99 procent av 
små och medelstora företag, som sysselsätter två tredjedelar av alla anställda och står för 
57 procent av unionens BNP1. En liten andel av dessa företag står dock för en 
oproportionerlig andel av sysselsättnings- och omsättningstillväxten inom sektorn små och 
medelstora företag. Dessa snabbväxande företag utgör en liten del av de små och 
medelstora företagen i Europa, men de är den europeiska ekonomins framtid, och vissa av 
dem kommer att bli ledande inom morgondagens europeiska industri. 
 
Eftersom dessa företag är innovativa förlitar de sig i hög grad på immateriella rättigheter. De 
växer internationellt, främst inom EU:s inre marknad men också på andra håll, och behöver 
därför säkerställa immaterialrättsskydd inom hela Europa och internationellt. 
 
Såsom framgår av studien vänder sig dessa små och medelstora företag med stor potential 
ofta till EPO och EUIPO för att säkerställa ett sådant skydd. Små och medelstora företag och 
enskilda företagare står för 20 procent av de ansökningar som lämnas in till EPO från 
Europa och för en ännu större andel av de varumärkesansökningar och 
formgivningsregistreringar som lämnas in till EUIPO. I likhet med universitet (9 procent) 
utgör de en viktig del av det europeiska innovationsekosystemet. 
 
Det är därför ett viktigt mål för EPO och EUIPO att i egenskap av europeiska myndigheter 
stödja europeiska små och medelstora företag i deras tillväxt och utveckling genom att 
hjälpa dem till ett gott immaterialrättsskydd och därigenom möjliggöra för dem att saluföra 
sina immateriella tillgångar i hela Europa och globalt. 
 
I denna rapport kvantifieras vissa av fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt. 
 

 

Christian Archambeau António Campinos 

Verkställande direktör, EUIPO Ordförande, EPO 

                                                
1
 COM (2018), Årsrapport om små och medelstora företag i Europa. Finns på 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en#annual-
report. 
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SAMMANFATTNING 

Små och medelstora företag påstås ofta utgöra ryggraden i den europeiska ekonomin. En 
stor del av deras bidrag till tillväxt och sysselsättning skapas dock av en liten andel av dem. 
Dessa snabbväxande företag2 utgör ett prioriterat mål för beslutsfattarna. Bland dem ingår 
såväl nystartade företag som mer klassiska små och medelstora företag, av vilka vissa kan 
komma att bli ledande inom Europas framtida industri. Jämfört med andra små och 
medelstora företag härrör deras framgång ofta från investeringar i innovation och 
immateriella tillgångar, och vanligtvis utgör internationell utveckling ett inslag i deras tillväxt. 
 
Formella immateriella rättigheter såsom patent, varumärken och industriella formgivningar 
kan vara avgörande för att dessa innovativa små och medelstora företag ska kunna tillägna 
sig värdet av sina idéer och säkra en avkastning på sina investeringar i immateriella 
tillgångar. Små företag kan utnyttja immateriella rättigheter för att säkerställa högre 
marginaler, licensera teknik, upprätta samarbetsavtal och locka till sig investerare. De kan 
även förlita sig på immaterialrättsskydd på utländska marknader för att utöka sin verksamhet 
och konkurrera med stora, etablerade företag på dessa marknader. 
 
Syftet med denna studie är att fastställa betydelsen av immaterialrättsskyddsverksamhet för 
snabbväxande företag i Europa. För detta ändamål bedöms i studien huruvida det finns en 
större sannolikhet för att små och medelstora företag som oftare använder sig av 
immateriella rättigheter ska bli snabbväxande företag. I studien undersöks även de specifika 
sätt på vilka snabbväxande företag utformar sina immaterialrättsstrategier innan de 
genomgår en hög tillväxt. 
 
Dessa frågor är av särskilt intresse för beslutsfattare, potentiella investerare och 
affärspartner som vill identifiera framtida snabbväxande företag i ett tidigt skede av deras 
utveckling. Enkla indikatorer avseende immaterialrättsverksamhet kan ge dem en signal om 
ett litet eller medelstort företags förmåga att skapa och tillägna sig immateriella tillgångar. En 
grundlig analys av ett litet eller medelstort företags immaterialrättsportfölj kan ge ännu mer 
information om dess förmåga att faktiskt utnyttja dessa tillgångar till att upprätthålla en snabb 
tillväxt på framtida marknader. 
 
Denna studie bygger på en rik datamängd som kopplar demografisk information om 
europeiska små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin från 2005 till 2010 till data 
som finns lagrade i nationella och europeiska register över patent, varumärken och 
rättigheter avseende industriell formgivning. Snabbväxande företag står bara för 6 procent 
av det urval av europeiska små och medelstora företag som analyseras i studien, men bidrar 
med 28 procent av nettotillskottet av nya arbetstillfällen. Undersökningen av kopplingarna 
mellan immaterialrättsverksamhet och hög tillväxt i fråga om omsättningen bedrivs genom 
beskrivande statistik och ekonometrisk analys av data. 

                                                
2
 I denna studie definieras snabbväxande företag som företag vilkas tillväxttakt vad gäller 

omsättningen har legat på 20 procent eller mer under en treårsperiod. 
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De viktigaste resultaten som framkommit av analysen är följande: 
 

1. Sannolikheten för tillväxt är större bland små och medelstora företag med 
tidigare immaterialrättsverksamhet än bland andra små och medelstora 
företag. Sannolikheten för att små och medelstora företag som har lämnat in minst 
en immateriell rättighet ska genomgå en efterföljande tillväxtperiod är 21 procent 
större och sannolikheten för att de ska bli ett snabbväxande företag är 10 procent 
större. Sannolikheten för att genomgå en period med hög tillväxt är 9 procent större 
för små och medelstora företag som har lämnat in minst ett patent och 13 procent 
större för dem som har lämnat in minst ett varumärke. 

 
Diagram 1 Ökning av oddsen för tillväxt om immateriella rättigheter tidigare använts 

 
2. Sannolikheten för att bli ett snabbväxande företag är ännu större för små och 

medelstora företag som har lämnat in en europeisk immateriell rättighet. 
Sannolikheten för att genomgå en period av hög tillväxt är 17 procent större för små 
och medelstora företag som har lämnat in minst en europeisk immateriell rättighet. 
Inlämning av en europeisk immateriell rättighet utgör därför en positiv indikator på ett 
litet eller medelstort företags beredskap att utöka sin verksamhet till europeisk nivå. 
 

 
Diagram 2 Ökning av oddsen för tillväxt om en europeisk immateriell rättighet tidigare använts 

 
3. Tidigare inlämning av patent fungerar som den bästa prediktorn avseende 

snabbväxande företag inom högteknologiska och lågteknologiska branscher. 
Inom högteknologiska branscher är sannolikheten för hög tillväxt 110 procent större 
för små och medelstora som har lämnat in ett eller flera europeiska patent. Intressant 
nog är prediktionseffekten vad gäller europeiska patent särskilt hög i lågteknologiska 
branscher (+ 172 procent), där inlämning av ett patent kan vara en relativt sällsynt 
händelse. 
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Diagram 3 Ökning av oddsen för hög tillväxt om ett europeiskt patent tidigare använts 

 
4. Tidigare inlämning av ett europeiskt varumärke fungerar som den bästa 

prediktorn avseende snabbväxande företag i konsumentorienterade branscher. 
Inom branschen för icke-varaktiga konsumtionsvaror är sannolikheten för hög tillväxt 
62 procent större bland små och medelstora företag som har lämnat in ett europeiskt 
varumärke. I gengäld utgör inlämning av ett nationellt varumärke en bättre prediktor 
(+49 procent) för sannolikheten för hög tillväxt inom branschen för varaktiga 
konsumtionsvaror. 

 
Diagram 4 Ökning av oddsen för hög tillväxt om ett europeiskt varumärke tidigare använts 

 
5. Sannolikheten för att uppnå hög tillväxt är ännu större för små och medelstora 

företag som använder paket av varumärken, patent och formgivningar i stället 
för en enda immaterialrättskategori. Immaterialrättspaket där varumärken ingår 
ger systematiskt bättre resultat än andra paket och enskilda 
immaterialrättskategorier, vilket därmed tyder på att varumärken utgör den 
grundläggande byggstenen i verkningsfulla immaterialrättspaket. Detta beror 
sannolikt på att en registrering av ett varumärke har anknytning till marknadsinträde 
och därmed till en ökning av omsättningen. 
 

 
Diagram 5 Ökning av oddsen för hög tillväxt om ett immaterialrättspaket tidigare använts 
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Den ekonometriska analys från vilken de viktigaste resultaten har hämtats är utformad för att 
bedöma prediktionsförmågan hos immaterialrättsindikatorer genom att mäta sambandet 
mellan små och medelstora företags immaterialrättsverksamhet och sannolikheten för att de 
ska komma att genomgå en period av hög tillväxt. Det är viktigt att påpeka att detta 
samband inte bör tolkas som ett direkt orsakssamband: inlämning av en immateriell rättighet 
är inte i sig tillräckligt för att få igång tillväxt, men det kan utgöra ett tecken på ett företags 
starkare förmåga att upprätthålla tillväxt genom att skapa, skydda och utnyttja immateriella 
tillgångar. 
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