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Sammanfattning och kommentarer 

 

 

Sedan 2013 har EUIPO, genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella 

rättigheter, och Europeiska patentverket (EPO) utfört regelbundna bedömningar av den 

immaterialrättsliga intensiteten i EU:s näringsliv. Dessa studier har kvantifierat de 

immaterialrättsintensiva företagens bidrag till EU:s ekonomi i form av sysselsättning, andel av BNP 

och EU:s handel med tredje land. De rika datauppsättningar som har tagits fram för dessa studier 

används i denna rapport för att få djupare insikter i de senaste årens dynamiska utveckling av EU:s 

näringsliv, med fokus på möjliga samband mellan dessa dynamiska förändringar och 

immaterialrättslig intensitet. 

 

Dessa analyser visar att användningen av immateriella rättigheter blir allt vanligare i EU:s ekonomi. 

Immateriella äganderätter är fortfarande starkt koncentrerade till immaterialrättsintensiva företag, 

särskilt inom patent och formgivning. Andelen immateriella rättigheter i icke-immaterialrättsintensiva 

företag har dock ökat mellan 2004 och 2014. I många företag har den immaterialrättsliga intensiteten 

ökat, men intensiteten i icke-immaterialrättsintensiva företag har ökat snabbare än i 

immaterialrättsintensiva företag. 

 

Immateriella äganderätter har traditionellt antagits vara koncentrerade till tillverkningsföretagen. 

Tillverkningssektorn står fortfarande för de flesta ansökningar om patent och formgivningar. 

Emellertid har tillverkningssektorns andel av ansökningar om immateriella rättigheter gått ner de 

senaste åren. Även om tillverkningssektorn fortsätter att vara den största sektorn för 

varumärkesansökningar är dess andel bara en tredjedel av antalet ansökningar 2010–2014. 

Varumärken är den i särklass mest mångsidiga immateriella rättigheten som allmänt används inom 

hela EU:s ekonomi. 

 

Immaterialrättsintensiva företag är i allmänhet mer produktiva än icke-immaterialrättsintensiva 

företag. Produktivitetsskillnaderna mellan dessa två företagsgrupper är högre i tjänste- och 

handelssektorerna än i tillverkningssektorn. Sambandet mellan immaterialrättslig intensitet och 

produktivitet är dessutom positivt, med formgivningsintensiva tillverkningsföretag som enda 

undantag. Det negativa förhållandet mellan intensitet av formgivningsanvändning och produktion i 

tillverkningssektorn kan vara ett tecken på att formgivningsrättigheter är en särskilt viktig form av 
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immaterialrättsligt skydd i mer traditionella och mindre produktiva företag. Å andra sidan hade 

formgivningsintensiva tillverkningsföretag den högsta produktionstillväxten av alla 

immaterialrättsintensiva grupper i tillverkningssektorn mellan 2011 och 2017. 

 

Analysen av produktionsdynamiken visar att immaterialrättsintensiva företag ökar sin produktion 

snabbare än icke-immaterialrättsintensiva företag. Skillnaden i produktionens tillväxttakt mellan icke-

immaterialrättsintensiva och immaterialrättsintensiva företag är dock mindre än skillnaden i 

produktionsnivåer. I vissa industrigrupper, såsom tillverknings- och handelssektorerna, speglar 

produktionsökningen ett ökat mervärde kopplat till ett minskat antal anställda. 

 

En analys av företagsdemografiska data visar att andelen nystartade företag i allmänhet är lägre i 

immaterialrättsintensiva företag än i de icke-immaterialrättsintensiva företagen i tillverkningssektorn. 

Å andra sidan kännetecknas immaterialrättsintensiva tjänsteföretag av en högre andel nystartade 

företag än icke-immaterialrättsintensiva tjänsteföretag. Dessutom är sambandet mellan andelen 

nystartade företag och immaterialrättslig intensitet svagt positivt i tjänsteföretagen, medan det är 

negativt i tillverkningssektorn. Detta kan tyda på att det finns relativt höga hinder för nya företag i de 

immaterialrättsintensiva tillverkningssektorerna. 

 

Dessa trender beläggs också i företagspopulationens allmänt positiva nettotillväxt i tjänstesektorn, 

vilken är högre i immaterialrättsintensiva företag än i de icke-immaterialrättsintensiva företagen. I 

tillverkningssektorn kännetecknas immaterialrättsintensiva företag av en negativ nettotillväxt av 

företagspopulationen mellan 2013 och 2018 – dvs. antalet företag minskar. Däremot har en lätt 

positiv nettotillväxt av företagspopulationen setts i de icke-immaterialrättsintensiva 

tillverkningsföretagen. Överlevnadsfrekvenser verkar inte i någon större utsträckning påverkas av 

företagens immaterialrättsliga intensitet. 

 

Analysen av tillkomsten av företag med stark tillväxt leder slutligen till slutsatsen att företag med 

stark tillväxt, mellan 2014 och 2018, tenderade att uppstå oftare i olika grupper av 

immaterialrättsintensiva företag än bland icke-immaterialrättsintensiva företag. Tillkomsten av 

företag med stark tillväxt var högst bland patentintensiva företag i tillverknings- och 

tjänstesektorerna. 

 

Resultaten bekräftar tidigare fynd från akademisk forskning. Företagens innovativa verksamhet har 

visats vara en viktig faktor som bidrar till produktionsökningen. En högre innovationstakt ökar också 
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möjligheten till utomordentliga resultat. Eftersom en högre innovation förknippas med högre 

immaterialrättslig intensitet är immaterialrättsintensiva företag i allmänhet mer produktiva och 

kännetecknas av en högre andel företag med stark tillväxt. 

 

I aktuell akademisk litteratur undersöks även förhållandet mellan immateriella anläggningstillgångar, 

däribland immateriella rättigheter, och marknadskoncentration. Resultaten från den aktuella studien 

visar att immaterialrättslig intensitet kan leda till olika industriell dynamik inom tillverkning och 

tjänster. Högre immaterialrättslig intensitet kan förknippas med en lägre industriell dynamik (dvs. 

färre nya företag) i tillverkningssektorn, men kan signalera en högre industriell livskraft och nya 

marknadsmöjligheter, vilket leder till högre andelar nya företag i tjänstesektorn. På grund av 

begränsade uppgifter och metodbegränsningar bör dessa antaganden betraktas som preliminära, 

även om de ger intressanta perspektiv för framtida forskning. 
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