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Sammanfattning
•

Immateriellt värdeskapande spelar en nyckelroll i den kunskapsintensiva ekonomin. Immateriella
rättigheter (IPR) i form av patent, designrättigheter, varumärken och copyright används för att
skydda immateriell egendom.

•

Nästan alla företag i moderna ekonomier förlitar sig i viss utsträckning till IPR. Vissa företag är
starkt inriktade på immateriellt värdeskapande, som behöver skyddas, och kan därmed klassificeras
som att vara IPR-intensiva. I denna rapport kartläggs den roll som IPR-intensiva verksamheter
spelar i EU-ländernas näringsliv. Analysen baseras på den mest detaljerade statistik för det
europeiska näringslivet som Europstat har tagit fram, för åren 2011-2013.

•

Studien finner att 40 procent av sysselsättningen och 51 procent av värdeskapandet i EU:s näringsliv
finns i IPR-intensiva verksamheter.

•

All näringsverksamhet i kreativa näringar som publicering, film, musik och mjukvara är IPRintensivt. Anledningen är att det värde som skapas framförallt finns i digital form och skyddas av
copyright. Merparten av värdeskapandet i ett antal andra näringar är också IPR-intensivt. Dessa
näringar inkluderar ICT, tillverkning, professionella tjänster, fastighet och handel.Vatten/gas/rening
samt hotell- och restaurangnäringar har å andra sidan negligerbar andel IPR-intensiv verksamhet.

•

Medan skillnader existerar i bland EU-medlemsländerna har samtliga hög andel IPR-intensiva
näringar. I Sverige finns 40 procent av jobben och 50 procent av värdeskapandet i näringslivet i
IPR-intensiva näringar.

•

Vid sidan av direkt jobbskapande kan IPR-intensiva näringar även indirekt stimulera jobbskapande.

Sveriges Näringsliv
Sysselsättning

60%

40%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

Sveriges Näringsliv
Värdeskapande

49%

51%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
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Förord: Perspektiv på
kunskapsekonomin

I den svenska debatten har begreppet kunskapsekonomi främst handlat om
individens kunskap: bättre utbildning och livslångt lärande gör att vi klarar oss i
kunskapsekonomin, där arbetet utförs med hjärnan snarare än kroppen. Parallellt
med individers kunskap utvecklas organisationers kunskap, men den sidan av
utvecklingen är mindre väl belyst trots att det är själva drivkraften bakom att arbetet
förändras. Företags kunskap har många olika former, den kan vara både informell
och strukturerad. Sofistikerade styrningsprocesser, system, institutionaliserad know
how och immateriella rättigheter spelar allt större roll för svenska företags tillväxt.
Att skapa, behålla och organisera kunskap utgör en central och värdefull del i det
moderna företaget som kan användas för att exempelvis förbättra processer, öka
produktiviteten och driva försäljning.
Produkter och tjänster som tidigare krävt någon form av fysisk distribution har
genom digitalisering blivit immateriella till sin natur. Journalistik, kartor, böcker,
filmer, musik och dataspel är några tydliga exempel på produkter som redan
immaterialiserats, och som därmed möter en annan verklighet och nya utmaningar.
Nicholas Negroponte – grundare till MIT Media Lab i Boston – beskrev det med
sentensen ”from atoms to bits”, kunskap som tidigare burits av fysiska medier blir
digitala. Utvecklingen har givit Negroponte rätt på de flesta punkter. Digitaliseringen
ger effektiviseringar, produktivitetshöjningar och nya affärsmöjligheter. Baksidan
är att det digitala värderas lägre än det fysiska. De nya distributionsformerna ger
sällan samma intjäningsmöjligheter som de tidigare. Mediebranschernas utmaningar
kommer att omfatta allt fler delar av ekonomin i takt med att atomer förvandlas till
bitar.
Med teknikens utveckling kan även bitar bli till atomer. Teknik som 3d-skrivare och
decentraliserade tillverkningsmetoder utmanar tillverkningsindustrins hierarkier.
4

Distribution och produktion skiljs från innehåll och design. Kostnaderna blir i högre
grad immateriella, som marknadsföring och produktutveckling, men intäkterna är
ofta knutna till den fysiska leveransen.
Min utgångspunkt borde vara enkel: i takt med att ekonomin i allt högre grad
blir digital och immateriell, desto viktigare blir immateriella rättigheter. Om inte
immateriella värden kan skyddas urholkas de och stora delar av produktionen fasas
ut ur ekonomin. Risken är att innehållet reduceras till att sälja kringtjänster, snarare
än att generera intäkter i sin egen rätt. Då är kunskapsekonomin en gratismarknad,
där enbart det fysiska värderas. Det vore en återvändsgränd för den ekonomiska
utvecklingen, knappast vad Negroponte såg framför sig när han formulerade sin
berömda fras.
Som denna rapport visar är immateriella tillgångar av central betydelse för det
svenska näringslivet. Hälften av Sveriges BNP och 40 procent av de svenska jobben
i dag skapas i verksamheter som är starkt beroende av immateriella tillgångar. Till
detta ska tilläggas de många företag som inte är direkt beroende av immateriella
tillgångar, men där kunskap och immateriella rättigheter ändå spelar en viktig roll
i produktionen. Därtill är potentialen för produktivitetsökningar och nya intäkter i
många fall som störst i immaterialrättsintensiva områden. Utvecklingen är minst sagt
hisnande för ett Sverige som en gång i tiden byggde sin ekonomi på tillgången till
skog och järnmalm.
Kunskapsekonomin och de immateriella tillgångarnas betydelse för att bygga
konkurrenskraftiga och växande verksamheter har i dag även blivit uppmärksammat
av svenska politiker. Den svenska regeringen lanserade tidigare i år en satsning på
just immaterialrätt som stöd för innovation och tillväxt. I samband med satsningen
framhöll regeringen att omkring 80 procent av en verksamhets värde ligger i
immateriella tillgångar.
Men vägen från idé och begrepp till konkret förståelse och handling är
bekymmersamt ofta snårig och lång. Immateriella tillgångar är viktiga, men på vilket
sätt är det viktigt och för vilka verksamheter? Och vad innebär det för hur vi bör
stimulera, reglera och skydda dessa tillgångar? Nima Sanandaji ger genom denna
rapport ett viktigt bidrag till förståelsen för och det fortsatta arbetet med dessa frågor.
Om framtiden är digital, och digitaliseringen innebär utmaningar för immaterilla
rättigheter, måste tekniken framtidssäkras. De utmaningar som tekniken innebär för
de immateriella tillgångarna måste lösas med bättre teknik för att inte underminera
värdet på dessa tillgångar. Bara på det sättet kan kunskapsekonomin blomstra.
Nimas Sanandajis rapport ger början på svaret till några av dessa frågeställningar. Jag
önskar dig inspirerande läsning.
Per Strömbäck
Redaktör Netopia
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Introduktion
De europeiska ekonomierna tillhör de mest
välmående och innovativa i världen. Trots det har
tillväxten i Europa stagnerat under senare tid. En
rapport från Eurostat visar att nära en tredjedel
(30,7 procent) av det globala värdeskapandet
skedde i EU-länderna så sent som år 2003. Tio
år senare hade denna andel minskat till mindre
än en fjärdedel (23,7 procent) av det globala
värdet. Detta skifte förklaras i stor utsträckning
av den snabba utveckling som skett i länder
som Kina och Indien, men reflekterar också
stagnerande tillväxt i EU. Under perioden hade
EU en genomsnittlig tillväxttakt som var lägre än
samtliga G20 länder som ligger utanför Europa,
med undantag för Japan. Tillväxttakten i EU
var enbart marginellt högre än i Japan, vilket
är anmärkningsvärt då Japan till skillnad från
EU har upplevt en snabb minskning av antalet
invånare i arbetsför ålder.1 Det är tydligt att
Europa är i behov av tillväxtreformer.
Europeiska kommissionens långsiktiga strategi
för att stimulera ekonomisk tillväxt baseras på
insikten att Europa i avsaknad av en offensiv
strategi riskerar hamna efter omvärlden.
Kommissionen framför att ”en utveckling i
tidigare spår skulle överlämna Europa till gradvis
nedgång, till eftersläpning i den nya globala
ordningen. Detta är Europas stund av sanning.
Tiden är inne att vara modig och ambitiös”. För
att uppnå smart, hållbar och inkluderande tillväxt
pekar kommissionen på vikten av att ”stärka
kunskaper och innovation som drivkrafterna
för vår framtida tillväxt”.2 Kommissionens
årliga tillväxtstrategi för 2016 bygger vidare på
denna poäng genom att betona behovet av att
uppmuntra till innovation och entreprenörskap.3
Att uppmuntra till innovation och entreprenörskap, och därmed skifta mot högre
kunskapsinnehåll i ekonomin, är viktigt på grund
av omvärldsförändringar. Den långsamma takten
av ekonomisk tillväxt i Europa reflekterar ett
1 Eurostat (2015).
2 Europeiska kommissionen (2010). Egen översättning från engelska.
3 Europeiska kommissionen (2016).

skifte i den globala marknadsplatsen. För bara
ett par årtionden sedan hade europeiska företag
en stark ställning i tillverkning, information och
kommunikationstekniker (ICT) samt avancerade
tjänster. Idag håller en ny generation framgångsföretag, från länder som Kina och Indien, på
att ta upp konkurrensen med det europeiska
näringslivet. Medan Europa på lång sikt vinner
mycket på globalisering och handel är det tydligt
att europeiska företag utmanas av den tilltagande
konkurrensen.

En rapport från Eurostat visar att
nära en tredjedel av allt globalt
värdeskapande skedde i EU-länderna
så sent som 2003. Tio år senare hade
denna andel minskat till mindre än en
fjärdedel av det totala globala värdet
[…] Det är tydligt att Europa är i
behov av tillväxtreformer.
Exempel på europeiska företag som fallit efter i
den globala konkurrensen är inte svåra att finna.
Nokia, teknologiföretaget som länge spelade en
avgörande roll för Finlands ekonomi, hade initialt
en ledande ställning i tillverkning av mobiltelefoner. På kort tid trängde internationella konkurrenter ut Nokia från denna värdefulla marknad.
En betydande del av världens mobiltelefoner
tillverkas idag istället i Kina. Svenska Ericsson
har liksom Nokia skiftat bort från tillverkning
av mobiltelefoner som anpassning till den ökade
konkurrensen. Istället har Ericsson riktat in sig
på nätverkslösningar och telekommunikationsutrustning. Även i denna teknologimarknad har
Ericsson mött på omfattande konkurrens, främst
från kinesiska Huawei. Huawei har expanderat
snabbt i såväl mobiltelefonimarknaden som
utveckling av nätverkslösningar och telekommunikationsutrustning. Företaget nådde under 2016
dubbelt så hög global försäljning som Ericsson
och fyra gånger så hög nivå som Nokia.4
Kända europeiska bilmärken som Jaguar, Land
Rover, Saab och Volvo har köpts upp av kinesiska
och indiska investerare. Midea, ett kinesiskt
företag som tillverkar hushållsapparater, har lagt
4 RCR Wireless News (2016).
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Källa: Forbes Fortune 500 lista, egna beräkningar.
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bud på tyska robottillverkaren Kuba. Affärstidningen Forbes beskriver budet som ett sätt att
köpa den senaste tekniken för full automatisering
av industrier.5 Exemplen kan göras betydligt fler.
Utvecklingen reflekteras även i internationell
näringslivsstatistik. Forbes 500 lista omfattar
de mest framgångsrika storföretagen i världen.
Så sent som 2005 hade 34 procent av företagen
på listan sitt huvudsakliga säte i Europa. Tio år
senare hade andelen minskat till 28 procent.
Majoriteten av de världsledande företagen finns
idag i Kina och andra asiatiska ekonomier.6

Tidigare kunde europeiska företag
ligga i täten genom att ha bättre
tillgång till fysiskt kapital, samt
agera i ett regelsystem som var mera
förmånligt för företagande, jämfört
med i andra delar av världen. Dessa
fördelar har redan i stor utsträckning
spridit sig till omvärlden. Istället
behöver europeiska företag förlita sig
på den konkurrensfördel som ökar i
relevans i det moderna näringslivet:
immateriella investeringar.
long-term commitment to values such Den gamla
världsordningen, i vilken de teknologier och den
kapital som krävdes för innovativa företag att
växa framförallt fanns i Europa, Nordamerika och
ett litet antal andra utvecklade ekonomier, har
förändrats. Konkurrensen från nya marknadsekonomier är redan stark och kommer sannolikt
att bli ännu mera påtaglig inom en nära framtid.
Frågan är hur europeiska företag kan behålla
en ledande ställning i den globala konkurrensen. Tidigare kunde europeiska företag ligga
i täten genom att ha bättre tillgång till fysiskt
kapital, samt agera i ett regelsystem som var
mera förmånligt för företagande, jämfört med i
andra delar av världen. Dessa fördelar har redan
i stor utsträckning spridit sig till omvärlden.
Istället behöver europeiska företag förlita sig på
den konkurrensfördel som ökar i relevans i det
moderna näringslivet: immateriella investeringar.

I takt med att världsekonomin blir mera
kunskapsintensiv utvecklas tillverkningsindustrin,
ICT-sektorn och specialiserade tjänsteföretag i
stor utsträckning via investeringar i immateriella
snarare än materiella tillgångar. Dessa immateriella tillgångar omfattar teknologier som patenteras, know-how i företagen, designrättigheter,
programkod och annan digital information
samt varumärken. De immateriella tillgångarna
skyddas i regel av olika former av immateriellskydd (IPR).
Relevansen av IPR ökar i moderna ekonomier
på grund av två långsiktiga trender. Till att börja
med utgör de företag som är specialiserade på
immateriellt värdeskapande en allt större del av
den samlade ekonomin. Dessutom blir immateriella värden alltmer relevanta för näringslivet som
helhet. Den första trenden exemplifieras av det
faktum att mjukvaruföretag, vars värdeskapande
är i digital form utgör en större andel av näringslivet än de tidigare gjorde. Den andra trenden
exemplifieras av att utveckling av mjukvara idag
inte längre bara är relevant för specialiserade
mjukvaruföretag. Många olika näringar, till
exempel tillverkningsindustrin, digitaliseras och
blir därmed starkt beroende av framtagande av
specialiserad mjukvara. Samma resonemang kan
också appliceras på andra former av immateriella
värden, som till exempel konst/grafik, musik/film
och design. Produktion av film är som exempel
inte bara relevant för medieföretag vars intäkter
är direkt beroende av film. Det är också vanligt
att företag inom andra näringar producerar film i
syfte att stärka sin kommunikation med anställda,
investerare, affärspartners och kunder.
Denna rapport baseras på en detaljerad
genomgång av EU-ländernas näringslivssektor.
Analysen visar att redan idag så finns mer än
hälften av näringslivets värdeskapande i IPRintensiva verksamheter. Detsamma gäller fyra av
tio arbetstillfällen i näringslivet. Det är en tydlig
illustration över att EU-länderna redan i stor
utsträckning har övergått till att bli kunskapsintensiva ekonomier.

5 Forbes (2016).
6 Forbes Fortune 500 lists, own analysis.
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Immateriella värden skiljer sig från fysiska värden helt enkelt
eftersom de saknar fysisk form. Tidigare i historien var den
ekonomiska aktiviteten fokuserad på att skapa fysiska värden
– i form av till exempel jordbruksprodukter, verktyg och
byggnader. I den moderna ekonomin skapas välståndet i stor
utsträckning via immateriella/intellektuella värden. Exempel
på detta är innovationer, affärsidéer, design, programkod och
digitalt material i form av film och musik.
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Värdeskapande i moderna
ekonomier

Hur skapas välstånd i samhället? Under en
lång tid gav ekonomer ett enkelt svar på den
frågan: kapital, arbete och naturresurser var de
tre hörnstenarna bakom ekonomisk aktivitet.
Välståndsnivån kunde höjas genom att befolkningen arbetade fler timmar, genom att investeringar i produktionsteknik skedde samt genom att
mera naturresurser utnyttjades. Managementkonsulten och författaren Peter Drucker, vars idéer
har haft stort inflytande på förståelsen över hur
moderna företag fungerar, utmanade detta enkla
perspektiv under det sena 1960-talet. Drucker
observerade att många ledande företag förlitade
sig på de kunskaper som fanns bland deras
medarbetare och inom organisationen. Kunskap
var den glömda hörnstenen bakom framgång.7

“Kunskap är den främsta drivkraften i
dagens globala ekonomi”
- Angel Gurría, general-sekreterare
för OECD
Teorin om den kunskapsbaserade ekonomin, som
baseras på de observationer som Drucker och
andra gjorde, har med tiden vunnit starkt gehör.
Till exempel undersökte Peter Klenow och Andrés
Rodríguez-Clare i sin forskning som publicerades
i slutet av 1990-talet varför välståndsutvecklingen
skedde snabbare i vissa ekonomier än andra. De
fann att den traditionella modellen som baserades
på fysisk kapital, arbete och naturresurser hade
begränsad förmåga att förklara utvecklingen. De
två ekonomerna fann att 90 procent av variationen
i tillväxten kunde förklaras av hur effektivt investeringar utnyttjades, snarare än hur omfattande
investeringarna var.8
Senare studier har bekräftat länken mellan
innovation och tillväxt. En kombination av
tekniska innovationer, nya sätt att organisera
arbetsprocesser på, organisatoriska förändringar

och innovativa tjänster driver den långsiktiga
utvecklingen.9 Angel Gurría, general-sekreterare
för den internationella samarbetsorganisationen
OECD, har sammanfattat denna insikt genom att
förklara: “kunskap är den främsta drivkraften i
dagens globala ekonomi”.10
Framväxten av det kunskapsbaserade samhället
har hängt samman med en utveckling där
ekonomin i större utsträckning är beroende av
immateriell, snarare än materiell, värdeskapande.
En betydande del av det värdeskapande som
sker inom såväl tillverkningsindustrin som
tjänstesektorn är immateriell i sin natur. Exempel
på denna form av värdeskapande är affärsidéer,
tekniska uppfinningar och digitalt innehåll.
Patent, designrättigheter och varumärken är
former av intellektuell äganderätt som finns för
att skydda immateriell värdeskapande. Dessa
värden resulterar av olika former av investeringar
i organiserad kunskap. Inom vissa branscher, som
film, musik och datorspel sker den stora delen av
all värdeskapande genom immateriella värden,
då resultatet av det arbete som sker framförallt
resulterar i digitalt snarare än fysiskt innehåll.
Som denna rapport lyfter fram är samtidigt
immateriellt värdeskapande inte begränsat till ett
fåtal specialiserade delar av ekonomin. I moderna
kunskapsbaserade ekonomier är immateriellt
värdeskapande relevant för näringslivet överlag.
Till exempel finner företag i många olika fält
att det är användbart att investera i att stärka
företagets rykte genom varumärken och väldesignade hemsidor. Nästan alla företag förlitar sig i
viss mån på immateriella värden, och en ökande
andel av dem har en stark förlitan på dem.
Företag som förlitar sig på nya tekniker,
avancerad design, digitalt innehåll, tjänsteinnovationer och andra former av immateriella värden
kan i många fall få en konkurrensfördel. Detta är
i synnerhet relevant för europeiska företag som
verkar i globalt konkurrensutsatta marknader.
Genom att förlita sig på immateriella värden

7 Drucker (2011). Ursprungligen publicerad 1969.

9 Se till exempel Grossman and Helpman (1993), Hasan and Tucci
(2010) samt Soete (2011).

8 Klenow och Rodríguez-Clare (1997).

10 OECD (2010a), egen översättning från engelska.
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kan företagen klara konkurrensen med aktörer i
låglöneländer.
Det faktum att moderna ekonomier alltmer är
inriktade på immateriellt värdeskapande har flera
fördelar. Idéer färdas snabbare över gränserna
och kan enklare skalas upp. Det finns även en
miljömässig uppsida med en tillväxtmodell som
inte handlar om att tillverka en större volym
produkter, utan snarare fokuserar på digitalt
innehåll. Övergången mot en ekonomi där
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immateriella värden spelar en betydande roll har
pågått sedan den tidiga industrialismen, och tycks
ha accelererat under senare tid.

Framväxten av det kunskapsbaserade
samhället har hänt samman med
en utveckling där ekonomin i
större utsträckning är beroende av
immateriellt, snarare än materiellt,
värdeskapande

Den moderna ekonomin drivs vare sig fram av enbart fysiskt
värdeskapande eller enbart av immateriellt värdeskapande.
Dessa två former av värdeskapande går i regel hand i hand. Ett
exempel är att en smart telefon är en fysisk produkt som behöver
tillverkas. Tillverkningen av denna produkt skulle samtidigt
inte vara möjlig utan den omfattande immateriella investering
som har skett i framtagande av teknologin för telefonen. När
väl telefonen är tillverkad får den i stor utsträckning sin nytta
genom de telefonitjänster som erbjuds samt de program som
kan laddas ned till telefonen; två exempel på hur immateriella
värden kopplas till materiella produkter.
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Mot en kunskapsekonomi
Politiker, akademiker, journalister och entreprenörer talar ofta om kunskapsekonomin. Det
är värt att påminna sig om att begreppet inte
är en klyscha och inte heller en nymodighet. I
sin inflytelserika bok The age of discontinuity,
ursprungligen publicerad 1969, förklarar Peter
Drucker att kunskapsekonomin gradvis har vuxit
fram sedan den tidiga industrialismen. Systematisk användning av kunskap i näringslivet var
som exempel redan spridd bland de brittiska
verktygsmakarna i början av 1800-talet. Till
skillnad mot traditionella smeder, vars hantverk
varierade starkt i kvalitet och utformning, utgick
de brittiska verktygsmakarna från detaljerade
planer för hur varje produkt skulle tas fram.
Det blev därmed möjligt för dem att övergå till
en standardiserad produktion där varje verktyg
gav samma mått och funktion. Dessa verktyg
användes i sin tur för att bygga de tidiga fabrikerna i den industriella världen, vilka möjliggjorde
standardiserad massproduktion.11
Övergången till kunskapsekonomin kan sägas ha
skett genom två närliggande trender. Den första
är att kunskapsnivån bland individuella arbetare
har stigit. Den andra är att företag och andra
organisationer alltmer har kommit att investera
i olika former av kunskapskapital. De brittiska
verktygsmakarna i det tidiga 1800-talet exemplifierar båda trenderna. De var högkvalificerade
experter med specialiserad kunskap av dåtidens
tillverkningstekniker. Dessutom verkade de i
verksamheter där specifik design hade tagits fram
för de produkter som de tillverkade, samt detaljerade planer på hur tillverkningsprocessen skulle
gå till. Forskning och utveckling skedde ständigt
för att förbättra produkterna och produktionstekniken. De verktyg som tillverkades var fysiska
produkter, samtidigt som kunskapen i hur de
skulle tas fram var en tidig form av immateriell
investering i kunskap. Kombinationen av fokus på
kunskapsutveckling hos arbetarna och investeringar i organiserad kunskapskapital var ovanligt i
det tidiga 1800-talet, men har sedan dess kommit
11 Drucker (2011).
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att bli vanligt förekommande i näringslivet.12

Kombinationen av fokus på
kunskapsutveckling hos arbetarna
och investeringar i organiserad
kunskapskapital var ovanligt i det
tidiga 1800-talet, men har sedan dess
kommit att bli vanligt förekommande i
näringslivet
Genom hela Europa har en övergång från fattiga
jordbrukssamhällen till dagens rika välfärdssamhällen möjliggjorts tack vare ökad kunskapsinnehåll i ekonomin. Kunskapsintensiva företag bidrar
starkt till samhällsekonomin. Inte minst gäller det
inom start-upp verksamheter, där nya potentiella framgångsföretag förlitar sig på innovativa
tekniker eller affärsidéer för att lyckas. Kunskapsinvesteringar har också lagt grunden för den industrialisering som i sin tur lagt grunden för Europas
historiska och nuvarande välstånd. Ett illustrativt
exempel är den svenska ingenjören Göran Fredrik
Göransson som år 1857 köpte rättigheterna
för en ny produktionsteknik för stål som två år
tidigare hade utvecklats av den brittiska ingenjören
Henry Bessemer. De tidiga försöken att få denna
metod att fungera hade misslyckats. Göransson
lyckades dock utveckla Bessermetoden så att det
resulterade i stål med goda kvaliteter, en högt
efterfrågad produkt vid den aktuella tidpunkten.
Detta var startskottet på industriföretaget Sandvik,
grundat 1862, som sedan dess har varit inriktad
på forskning och utveckling. Företaget genomför
omfattande investeringar i nya idéer, och beviljades
800 nya patent enbart under 2014.
Siemens – det tyska företaget som driver på
utvecklingen av tillverkningsteknologi, smart
energianvändning samt modern infrastruktur
på globalt plan – grundades också på basis av ny
teknik. Werner von Siemens och Johann Georg
Halske grundade företaget år 1847. Tillsammans
utvecklade de teknologin för telegrafer, som vid
tiden baserades på morse kod, så att istället en nål
användes för att peka på sekvensen av bokstäver.
Denna uppfinning – som gjorde telegrafen mycket
enklare att använda – blev hörnstenen för Siemens.
12 Ibid.

Ännu idag investerar Siemens omfattande
resurser i utveckling av ny teknik, bland annat
för miljövänlig energi, smarta energinätverk och
trafikledningssystem.
Unilever, det brittiskt-nederländska konsumentföretag som rankas bland världens mest
framgångsrika privata aktörer, kan spåra sitt
ursprung till år 1872. Då grundade Antoon
Jurgens den första margarinfabriken i världen,
i den nederländska staden Oss. En ny teknik
utnyttjades för att skapa ett billigare alternativ till
smör. Margarin marknadsfördes med annonser
som förklarade att produkten var både ekonomisk
och näringsrik – viktiga egenskaper i en tid då
många barn i Europa fortfarande var undernärda.
Genom åren skulle verksamheten slå sig samman
med andra aktörer som utnyttjade ny teknik för
vidareförädling av mat för att bilda Unilever. Idag
verkar företaget med forskning och utveckling
för att ta fram nyttigare livsmedel, i takt med att
konsumenternas efterfrågan har skiftat mot större
hälsomedvetenhet.

Ett ytterligare exempel på industrier som
bildats kring ny kunskap är Renault. Bilföretaget grundades i Frankrike av Louis Renault
tillsammans med hans bröder Marcel och
Fernand. Louis var en ung ingenjör som slog sig
samman med sina bröder, som utvecklat sina
affärskunskaper genom att jobba för pappans
textilföretag. Tillsammans utvecklade de sin
första bil år 1898. Sedan dess har Renault verkat
med forskning och utveckling bland annat för att
ta fram mera trafiksäkra bilar.
Dessa exempel på europeiska industriföretag,
som grundades många generationer sedan, vilar
alla på samma grundläggande framgångsrecept: att kombinera immateriellt och materiellt
värdeskapande. Utan kunskapsinvesteringar skulle
vare sig Renault, Unilever, Siemens eller Sandvik ha
blivit framgångsrika företag. Det är en sanning som
gällde redan under 1800-talet. I dagens ekonomi
är betydelsen av immateriellt värdeskapande
ännu större. Modeföretag förlitar sig på designrättigheter, mjukvaruföretag på program kod, företag
15

Källa: “Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation”.

inom film och musik på digitala inspelningar
och tjänsteföretag på serviceinnovationer och
nya affärsidéer. För många företag ökar också
betydelsen av att investera i varumärken för att nå
ut till kunder, men också för att signalera socialt och
miljömässigt ansvarstagande.
Top-10 listan över de snabbast växande företagen
i Europa, skapad av affärstidningen Inc. år
2016 visar att också de nya tillväxtföretagen är
starkt fokuserade på kunskapsinvesteringar.
Det snabbast växande företaget är spanska M
P Vat Services, som tar fram digitala verktyg
som förenklar betalande av skatter och tullar
för transportföretag. Mjukvaran som företaget
patenterat förenklar handel runtom i Europa.
Näst högst tillväxt har lettiska Creamfinance haft.
Det online-baserade finansföretaget använder
ett system med individuell betygsättning för att
16

förenkla processen med erbjudande av lån. Tredje
snabbast tillväxt har tyska B2X Care Solutions haft.
Techföretaget erbjuder kundsupport för smarta
telefoner och annan elektronisk utrustning. Det
fjärde snabbast växande bolaget är maltesiska
Co-Gaming, som erbjuder online-baserat spel.
Därefter följer Leapp Group International, som
erbjuder renoverade Apple-produkter i affärer i
Nederländerna, Tyskland, Belgien samt genom
online-handel. På en sjätteplats finns svenska
Avicii Music, produktionsbolaget som den nyligen
pensionerade musikern Tim Bergling, vars artistnamn är Avicii, har.13 Inget av dessa företag skulle
ha kunnat utvecklas och växa utan skydd för de
immateriella värden som är en viktig del i deras
respektive affärsidé.

13 Inc. (2016).

Utan kunskapsinvesteringar skulle
vare sig Renault, Unilever, Siemens
eller Sandvik ha blivit framgångsrika företag. I dagens ekonomi
är betydelsen av immateriellt
värdeskapande ännu större.
Immateriella investeringar har med tiden ökat
i värde i näringslivet som helhet. OECD har
undersökt omfattningen av immateriella respektive materiella investeringar under 1995 och
2009. Som illustreras nedan har de immateriella
investeringarna ökat i relation till de materiella i
samtliga västländer som studerats. I vissa länder,
som Storbritannien och USA, var de immateriella
investeringarna redan år 2009 större än investeringarna i fysiskt kapital. En generell trend är att ju
mera utvecklad en ekonomi är, desto större roll
spelar immateriella investeringar.

En observation som kan göras är att Sverige
har högre nivå av investeringar i immateriella
rättigheter än många europeiska länder. Samtidigt
är, som visas i denna rapport, andelen av
värdeskapandet och sysselsättningen i Sverige som
finns i IPR-intensiva verksamheter ungefär i nivå
med EU-28 snittet. Kartläggning av IPR-intensitet
som utnyttjas i denna rapport fångar den generella
tendensen i en bransch att förlita sig på immateriella värden. Industriföretag i branscher som
överlag har hög IPR-förlitan – till exempel i form
av patent – definieras som att vara IPR-intensiva
oavsett om företagen är placerade i Slovenien eller i
Sverige. De svenska företagen tenderar att investera
mera i immateriellt värdeskapande, till exempel
patent och varumärken. Denna branschskillnad
reflekteras i den samlade nivån på kunskapsinvesteringar i ekonomin, men inte nödvändigtvis i
andelen IPR-intensiva verksamheter.

17

“En

immateriell rättighet ger innehavaren ensamrätt till

resultatet av en intellektuell prestation, vilket kan vara en
uppfinning, ett varumärke, en design, en roman, en bild m.m.
Till de immateriella rättigheterna räknas upphovsrätt, patent,
varumärkesskydd, designskydd, firmaskydd och växtförädlarrätt, men även t.ex. licenser till nämnda skydd. Immateriella
tillgångar är ett bredare begrepp som innefattar alla tillgångar
som inte är fysiska. Det kan utöver immateriella rättigheter
även vara kundregister, företagshemligheter, arbetsmetoder,
goodwill m.m.”.
En offentlig utredning (SOU 2015:16) förklarar skillnaden
mellan immateriella rättigheter och tillgångar.
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IPR-intensiva företag i EU
Hur stor roll spelar intellektuell värdeskapande i
EU och Sverige? Ett sätt att studera denna fråga
är genom att undersöka detaljerad data över
näringslivsaktivitet, och sortera ut de sektorer
som har stark förlitan på immaterialrätt. En
tidigare studie som utförts av Office for harmonization in the internal market (OHIM) har
noterat att alla näringar utnyttjar immaterialrätt i
viss utsträckning men att vissa kan kategoriseras
som att vara starkt beroende av dessa rättigheter.
Studien vilar på NACE systemet för klassificering av näringslivet, utifrån vilken företag i
EU:s medlemsländer analyseras på detaljerad
nivå. Den mest precisa NACE klassificeringen
(4-siffernivå) delar den ekonomiska aktiviteten i
EU:s näringsliv i 615 olika branscher. Forskarna
vid OHIM gör en bedömning över vilka av dessa
branscher som kan anses vara IPR-intensiva och
vilka som inte kan anses vara det.14

område investerar i sina varumärken. Data som
används hämtades ned i maj och juni 2016 från
Eurostats databas. Följande datakällor i Eurostat
har använts: “Annual detailed enterprise statistics for industry”, “Annual detailed enterprise
statistics for construction” samt “Annual detailed
enterprise statistics for trade”.

Denna kategorisering har utförts för nästan hela
EU:s näringslivssektor (jordbruk, skogsbruk
och fiske samt finansiella tjänster och försäkring
har exkluderats på grund av bristande datatillgänglighet för dessa sektorer). Inom till exempel
gruvnäring identifieras utvinning av hårt kol
samt av lignit som att inte vara IPR-intensiva.
Extraktion av naturgas identifieras däremot som
IRP-intensivt, eftersom det är starkt beroende
av patent för nya teknologier. Samma gäller
merparten av aktiviteterna inom gruvsektorn.
Denna studie använder den klassificering som
tagits fram i OHIM studien och tillämpar den
på senast tillgänglig data från Eurostat, för åren
2011-2013. Gränsdragningen som används för att
skilja ut vilka branscher som är IPR-intensiva och
vilka som inte är det kan sägas vara försiktig, då
en trend i näringslivet är att alltfler branscher och
företag förlitar sig starkt på IPR. För att relatera
till exemplet ovan så blir det till exempel också
vanligt att enklare former av gruvdrift förlitar sig
på nya patent, samt att företag också i detta
14 Office for harmonization in the internal market (2013). Mätmetoden i denna studie är lik denna tidigare studie, med visa skillnader. En skillnad är att denna studie fokuserar på näringslivet och inte
hela ekonomin, samt att data som studeras är för en senare period.
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Fördelningen av EU-28 ländernas näringsliv i olika branscher
Värdeskapande
(faktorkostnad)

Sysselsättning

Tillverkning

26.4%

24.6%

Handel

18.8%

23.8%

Professionella tjänster
(inkl. forskning samt
tekniska tjänster

9.7%

7.3%

Bygg

8.0%

8.8%

Transport

7.9%

8.3%

Administration och stöd

6.9%

10.8%

ICT

6.6%

3.4%

El, gas och vatten

5.2%

2.2%

Fastighet

4.0%

1.5%

Restaurang och hotell

3.4%

7.5%

Publicering, film, musik,
mjukvara

1.8%

1.2%

Gruvnäring

1.4%

0.5%

Källa: Eurostats databas och egna analyser. Exkluderar jordbruk, skogsbruk och fiske samt finansiella tjänster och
försäkring på grund av bristande datatillgänglighet för dessa sektorer.
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Mining and manufacturing
Eurostat publicerar inte statistik för primära
sektorer som jordbruk, skog och fiske på samma
sätt som för övriga delar av näringslivet. Data för
finans och försäkring publiceras, men är av lägre
kvalitet. Dessa sektorer inkluderas därför inte
i denna analys. Alla andra näringar är inkluderade.15 Figuren ovan visar hur stor andel av
näringslivssektorn i EU (bortsett från primära
sektorer, finans och försäkring) som olika
sektorer utgör. Två mått anges: andelen av det
totala värdeskapandet som sker i respektive sektor
samt andelen av sysselsättningen som finns i
respektive sektor. Värdeskapande är ett mått som
fångar varje enskild sektors bidrag till BNP. Vissa
sektorer har begränsad förlitan på IPR. Det gäller
till exempel inom produktion och tillförsel av
elektricitet, gas och vatten. Fast patent för teknol-

Hela EU-28 Näringslivet
Sysselsättning

60%

40%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
15 Analysen på 4-siffernivå tillämpas för hela EU:s näringslivssektor,
men är inte alltid av hög kvalitet för enskilda länder. Analysen i denna
rapport baseras på att först studera hela näringslivet i EU med detaljerad data på 4-siffernivå. Utifrån detta fås information om hur stor
andel av breda näringslivskategorier som är IPR-beroende. Därefter
används data på 2-siffernivå för att studera hur stor andel av det totala
näringslivet som de breda näringslivskategorierna utgör i varje enskilt
land. Antagandet görs att näringslivskategorierna i enskilda länder har
samma andel IPR-intensiv verksamhet som i hela EU, för att därmed
räkna ut andelen av sysselsättningen och värdeskapandet i näringslivet
som i enskilda länder som är IPR-intensivt.

ogier och varumärken spelar en viss roll för dessa
verksamheter är förlitan på IPR inte tillräckligt
stor för att de ska klassificeras som IPR-intensiva.
Detsamma gäller merparten av verksamhet inom
restaurang- och hotellnäringen.
I näringslivet som helhet finns dock starkt
beroende av skydd för intellektuell ägande. Som
visas nedan är 40 procent av hela sysselsättningen
och 51 procent av värdeskapandet i EU:s
näringsliv IPR-intensiv. Siffrorna för Sverige är
nästan identiska – 40 respektive 50 procent. I
kommande kapitel visas mera detaljerad data
för varje enskild sektor. En genomgående trend
är att IPR-intensiva verksamheter står för en
större del av värdeskapandet än deras andel av
sysselsättningen. Detta är i linje med observationen att kunskapsintensiva näringar har högt
värdeskapande per anställd.

Hela EU-28 Näringslivet
Värdeskapande

49%

51%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensive
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Gruvnäring och industri
Tillverkningsindustrin spelar en viktig roll för
EU:s ekonomi. Under den studerade perioden
(2011-2013) fanns ca 28,3 miljoner arbetstillfällen
– motsvarande en knapp fjärdedel av den totala
sysselsättningen i näringslivet – i tillverkning.
Tillverkningssektorn stod för en dryg fjärdedel av
värdeskapandet i näringslivet. Gruvnäringen stod
för 0,5 procent av näringslivets arbetstillfällen och
1,4 procent av värdeskapandet.
Som visas nedan är mer än tre fjärdedelar av
sysselsättningen, och mer än fyra femtedelar
av värdeskapandet, i tillverkningsindustrin
IPR-intensivt. Företag inom tillverkningsindustrier förlitar sig i regel på en blandning av
varumärken, patent och designrättigheter i sina
verksamheter. Framförallt är beroendet av IPR
starkt i kunskapsintensiv tillverkning. Undantaget är enklare former av produktion. Företag i
tillverkning av till exempel trä-behållare, kalk och
gips klassificeras inte som IPR-intensiva. Även
dessa företag har visst behov av skydd av immaterialrätt, till exempel varumärken och vissa patent,
men anses inte vara IPR-intensiva.
Inom gruvnäring är andelen värdeskapande
i IPR-intensiva företag 79 procent, nästan
samma nivå som inom tillverkningsindustrin
(82 procent). Däremot finns bara 36 procent
av sysselsättningen i gruvföretag i IPR-intensiva företag, betydligt mindre än 77 procent
för tillverkningsindustrin. Detta reflekterar att
avancerade företag inom gruvnäringen, vilka har
högt värdeskapande per anställd, starkt förlitar
sig på nya patent och därmed klassificeras de
som IPR-intensiva. Enklare gruvnäring är mera
beroende av mänsklig arbetskraft och har mindre
förlitan till immaterialrätt.
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EU-28 Tillverkning
Sysselsättning

23%

EU-28 Tillverkning
Värdeskapande

18%

77%

82%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

EU-28 Gruvindustri
Sysselsättning

EU-28 Gruvindustri
Värdeskapande

36%
64%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

21%

79%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
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Transport och handel
Ungefär 9,6 miljoner arbetstillfällen i EU finns
inom transport och förvaring medan ytterligare 27,5 miljoner jobb finns inom handeln.
Transport och förvaring står för 7,9 procent av
värdeskapandet i unionen jämfört med 18,8
procent i handeln.
Transport och förvaring är ett fält där mindre
än en av tjugo anställda finns i IPR-intensiva
näringar. Detsamma gäller för en tiondel av
värdeskapandet. De IPR-intensiva delarna av
branschen är fokuserade på transporter via vatten
och flyg. Dessa former av transport – med högre
värdeskapande per anställd – är starkt beroende
av varumärkesskydd. Transporter via land, till
exempel lastbil, är däremot inte IPR-intensiva och
står för en större del av den totala branschen.
Handel har en högre andel IPR-intensiva
verksamheter jämfört med transport, då fyra
av tio jobb och majoriteten av värdeskapandet i
handel finns i företag som starkt förlitar sig på
varumärken, patent och designrättigheter. Det
högre beroendet av IPR i handeln kan förklaras
med att konsumentens beslut att köpa varor,
oavsett om det rör sig om kläder, livsmedel eller
elektronik, alltmer är länkat till det värde som
individen sätter på varumärket. Konsumenter
efterfrågar inte bara märken som de känner
igen från reklam, utan också varumärken som
de associerar med hög kvalitet och hållbar
utveckling.
Inom handeln är de företag som säljer direkt till
konsumenter, som grossisthandeln, IPRintensiva. Detta illustrerar värdet av varumärken
samt designrättigheter för företag som säljer till
konsumenter, likväl som andra företag.
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EU-28 Transport
Sysselsättning

EU-28 Transport
Värdeskapande

5%

10%

95%

90%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

IPR-intensive
Ej IPR-intensive

EU-28 Handel
Sysselsättning

EU-28 Handel
Värdeskapande

41%
59%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

46%
54%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
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Fastighet och bygg
Cirka 10,1 miljoner jobb i EU finns i byggsektorn, jämfört med 1,7 miljoner i fastighet.
Dessa sektorer står för 8,0 respektive 4,0 av
värdeskapandet i unionen. Bygg och fastighet
är nära sammankopplade, då fastighetsbranschen är beroende av byggande och underhåll av
fastigheter.
Som visas nedan är bara en liten andel av
byggverksamheten IPR-intensiv. Utveckling av
byggprojekt är den enda del av verksamheter
som är starkt beroende av IPR. Företag som
verkar med utveckling av byggprojekt förlitar sig
nämligen starkt på varumärken. I byggsektorn
som helhet finns förstås viss beroende av
immaterialrätt, i form av varumärken, patent
och design, men de flesta verksamheter kan inte
definieras som intensivt beroende av IPR.
Inom fastighet finns majoriteten av såväl
värdeskapandet som arbetstillfällen i
IPR-intensiva verksamheter. Fastighetsföretag är
i regel starkt beroende av såväl designrättigheter
som varumärken. En liknelse kan göras med att
transport, liksom bygg, har begränsad IPR-beroende medan handeln som förlitar sig på transporter liksom fastighet som förlitar sig på bygg,
har omfattande IPR-beroende. I båda fallen gäller
att ju närmare konsumenterna verksamheten är,
desto högre är IPR-intensiteten.
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EU-28 Bygg
Sysselsättning
2%

EU-28 Bygg
Värdeskapande

6%

98%

94%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

EU-28 Fastighet
Sysselsättning

EU-28 Fastighet
Värdeskapande

19%
46%

54%
81%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
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Administration, stöd och
professionella tjänster

I EU finns cirka 12,5 miljoner arbetstillfällen i
privat administration och stöd samt ytterligare 8,4
miljoner arbetstillfällen i professionella tjänster,
inklusive forskning och tekniskt stöd. Dessa
två sektorer står för 6,9 respektive 9,7 procent
av värdeskapandet i näringslivet. Professionella
tjänster är mera specialiserade och har högre
värdeinnehåll, vilket förklarar varför de trots färre
anställda har högre värdeskapande.
Det finns en rad aktiviteter inom administration
och stöd som definieras som IPR-intensiva. Dessa
inkluderar uthyrning av utrustning för flygtransport, kontorsapparater och annan maskineri.
Leasing av intellektuell egendom, resebyråverksamhet, kontorsservice och organisering av
konventioner är andra exempel. Hela sektorn har
dock låg IPR-intensitet. Exempel på administration och stöd som inte är starkt beroende av
IPR är aktiviteten i bemanningsbolag, företag
som verkar inom HR samt företag som säljer
stödtjänster till övriga näringslivet. Andelen
värdeskapande i administration och stöd som är
IPR-intensiv är nästan tre gånger större
än andelen av arbetstillfällen som är IPRintensiva, vilket visar på den stora skillnaden i
värdeskapande per anställd i de delar av näringen
som intensivt är beroende av IPR.
Professionella tjänster är i betydligt högre
utsträckning IPR-intensiva. Intressant nog är
andelen värdeskapande (58 procent) i sektorn
som är IPR-intensiv något lägre än andelen av
sysselsättningen (60). Denna skillnad är liten,
men intressant då det går emot den generella
trenden att IPR-intensiva verksamheter har
högre värdeskapande per anställd. Professionella
tjänster som är IPR-intensiva inkluderar PR
och kommunikation, media representation,
konsulttjänster inom management, tekniska
tester, forskning och utveckling, specialiserad
design och översättning. Dessa är tjänster med
högt värdeskapande. Även de professionella
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tjänster som inte är IPR-intensiva har högt
värdeskapande. Exempel inkluderar veterinärtjänster, huvudkontors aktivitet och legal
rådgivning. Det höga värdeskapandet per anställd
i de senare verksamheterna förklarar varför
andelen IPR-intensiv sysselsättning i professionella tjänster är något högre än andelen IPR-intensiv värdeskapande.

EU-28 Administration
och stöd
Sysselsättning

EU-28 Administration
och stöd
Värdeskapande

6%

17%

94%

83%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

EU-28 Professionella
tjänster
Sysselsättning

EU-28 Professionella
tjänster
Värdeskapande

40%

60%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

42%

58%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
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Kreativa näringar och ICT
Runt 1,4 miljoner anställda i EU:s näringsliv
är verksamma inom publicering, film, musik,
programmering och sändning. Företagen
inom denna sektor står för 1,8 procent av
värdeskapandet i unionen. Ytterligare 3,9
miljoner arbetstillfällen finns inom ICT, vilket
i sin tur är uppdelat i telekommunikationer,
programmering och konsultingtjänster, kopplade
till datorer samt informationstjänster. ICT står för
6,6 procent av värdeskapandet i näringslivet.
Produktion och publicering av böcker, tidningar,
film, musik och mjukvara är en unik del av
näringslivet. Anledningen är att all värdeskapande
och all sysselsättning finns inom IPR-intensiva
verksamheter. Detta kan i sin tur förklaras av
det enkla faktum att många företag inom dessa
verksamheter producerar digitalt innehåll, och är
därmed starkt beroende av immaterialrättsskydd.
Även de företag som producerar böcker och
tidningar är starkt beroende av copyright.
ICT-aktiviteter är också starkt beroende av IPR.
Olika former av telekommunikationsaktiviteter,
programmering, IT-konsulttjänster, data bearbetning och web portal utveckling är beroende av
copyright samt varumärkesskydd. En liten del av
ICT sektorn, inom trådlös telekommunikation,
är dock inte starkt IPR-intensivt. Detta reflekterar
att den definition av IPR-intensitet som används i
denna rapport är snäv. Med en bredare definition
skulle hela ICT-sektorn definieras som att vara
IPR-intensiv.
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EU-28 Kreative näringar
Sysselsättning

EU-28 Kreative näringar
Värdeskapande

0%

0%

100%

100%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

EU-28 ICT
Sysselsättning

EU-28 ICT
Värdeskapande

13%

87%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv

21%

79%

IPR-intensiv
Ej IPR-intensiv
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IPR och framtidens
näringsliv

Förlitan till IPR-intensiva näringar skiljer sig
inom EU, eftersom medlemsländernas näringsliv har olika uppbyggnad. Som visas i tabellen
nedan så är dock förlitan till IPR hög i samtliga
medlemsländer. Rika västeuropeiska länder har
en stor avancerad tjänstesektor och ICT-sektor.
Eftersom dessa sektorer är IPR-intensiva så bidrar
de till att västeuropeiska ekonoimer överlag
blir IPR-intensiva. I Central- och Östeuropa
är tjänstesektorns och ICT-sektorns betydelse
mindre, medan ekonomin istället är mera
beroende av tillverkningsindustrin. Eftersom
tillverkningsindustrin också har hög IPR-intensitet är även de senare länderna IPR-intensiva.
I båda delarna av Europa finns därmed stark
beroende av immaterialrätt.
En viktig observation är att medan IPR-intensiva
näringar står för 40 procent av sysselsättningen
i EU:s näringslivssektor, så skapar de 51 procent
av det ekonomiska värdet. En enkel beräkning
visar att om resten av ekonomin hade lika hög
effektivitet så skulle det värde som skapas vara 29
procent högre. Denna förenklade beräkning visar
på länken som finns mellan kunskapsinnehåll i
ekonomin och högre välståndsnivå.

En viktig observation är att medan
IPR-intensiva näringar står för 40
procent av sysselsättningen i EU:s
näringslivssektor, så skapar de 51
procent av det ekonomiska värdet. En
enkel beräkning visar att om resten av
ekonomin hade lika hög effektivitet så
skulle det värde som skapas vara 29
procent högre.
Idag stämmer många beslutsfattare, inom såväl
näringsliv som politik, in i att IPR-intensiva
företag spelar en viktig roll för den långsiktiga
ekonomin. En studie om betydelsen av IPR
för USA:s ekonomi når till exempel slutsatsen:
”IP (immateriell egendom) används överallt i
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ekonomin, och IP rättigheter stödjer innovation
och kreativitet i varje tänkbar industri i USA
[...] Direkt sysselsättning i de delar av IP-intensiva industrier som identifierats i denna
rapport uppgår till 27,1 miljoner arbeten under
2010, medan indirekta aktiviteter associerade
med dessa näringar bidrar med ytterligare 12,9
miljoner arbetstillfällen under 2010”.16 Observationen att IPR-intensiva näringar både direkt och
indirekt bidrar till jobbskapande är relevant också
för den europeiska arbetsmarknaden. Det är
framförallt i ramen för IPR-intensiva verksamheter som möjligheterna till framtida tillväxt
och framtida produktivitetsökningar finns. De
innovationer som IPR-intensiva företag utvecklar
tenderar att med tiden sprida sig, och kommer
därmed också andra företag till nytta.

Observationen att IPR-intensiva
näringar både direkt och indirekt
bidrar till jobbskapande är relevant
också för den europeiska arbetsmarknaden
Att kunskapsintensiva näringar är nyckeln till
jobbtillväxt är i linje med den forskning som
genomförts av Enrico Moretti, en av världens
ledande auktoriteter kring hur jobbtillväxt sker i
moderna ekonomier. I den inflytelserika boken
The New Geography of Jobs studerar Moretti hur
jobbtillväxt sker i USA. Studien, som inkluderar
11 miljoner individer i 320 regioner, visar att
tillväxten framförallt sker i de regioner som har
en hög kunskapsintensitet. Kunskapsintensiva
sektorer, inte minst de som är inriktade på internationell export, driver också fram jobbskapande
i enklare tjänster. De regioner som har hög
koncentration av kunskapsintensiva företag växer
därmed med såväl enkla som kvalificerade jobb.17
En liknande slutsats nås i en studie om svensk
arbetsmarknad som Moretti har författat med den
svenska ekonomen Per Thulin.18
Betydelsen av immateriella värden för välstånd
16 Economics and Statistics Administration and United States Patent
and Trademark Office (2012). Egen översättning från engelska.
17 Moretti (2012).
18 Moretti and Thulin (2012).

Andel av värdeskapandet som finns i
IPR-intensiva verksamheter

Andel sysselsatta i
IPR-intensiva verksamheter

Ungern

59%

Tyskland

57%

Tjeckien

47%

Tjeckien

54%

Slovenien

46%

Slovenien

52%

Slovakien

45%

Danmark

52%

Ungern

44%

Polen

52%

Rumänien

43%

Nederländerna

51%

Polen

43%

EU-28 snitt

51%

Danmark

43%

Italien

51%

Tyskland

43%

Sverige

50%

Bulgarien

43%

Belgien

50%

Italien

42%

Bulgarien

50%

Sverige

40%

Rumänien

49%

EU-28 snitt

40%

Irland

49%

Estland

40%

Österrike

49%

Kroatien

39%

Slovakien

49%

Grekland

39%

Kroatien

48%

Österrike

38%

Storbritannien

48%

Portugal

38%

Frankrike

48%

Belgien

38%

Estland

47%

Lettland

36%

Grekland

46%

Spanien

36%

Spanien

45%

Litauen

35%

Portugal

45%

Storbritannien

35%

Litauen

43%

Nederländerna

35%

Finland

42%

Frankrike

34%

Lettland

41%

Finland

34%

Irland

32%
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och jobbskapande kommer sannolikt ytterligare
att öka under kommande tid. Anledningen är
att världsekonomin fortsätter skifta mot högre
kunskapsinnehåll. Det är därför som europeiska
kommissionen betonar vikten av att stärka
kunskap och innovation.19 Det är också därför
som beslutsfattare runtom i världen fokuserar
på att främja ett näringsklimat, som inte bara
uppmuntrar investeringar i fysiska utan också i
immateriella värden.
För att Europeiska ekonomier ska bibehålla
sin ledande position behövs starkt skydd för
de immateriella värden som resulterar från
immateriella investeringar. Vid sidan av det är
det viktigt att främja ett gott näringsklimat samt
investera i utbildning och forskning. Europeiska
länder har redan en rad styrkor som förbereder
dem för kunskapssamhället, som till exempel en
välutbildad befolkning, en avancerad näringslivssektor med omfattande know-how och stora
investeringar i forskning och utveckling. Europas
kulturella arv och diversitet kan också vara
konkurrensfördelar för kreativa företag.

minskar alltmer med tiden”.20 Dilemmat är hur
äganderätten av kunskap – som kräver massiva
investeringar för att skapas – ska skyddas, samtidigt som också kunskapsspridning uppmuntras.
Skapandet av ett gott system för IPR handlar
om att finna rätt balans, mellan att låta kunskap
flöda och för dem som skapat kunskapen att dra
nytta från det. Ett system som uppmuntrar både
kunskapsinvesteringar och spridande av kunskap
bäddar för långsiktig utvecklingskraft.

Skapandet av ett gott system för IPR
handlar om att finna rätt balans,
mellan att låta kunskap flöda och för
dem som skapat kunskapen att dra
nytta från det

Immateriellt värdeskapande är på många sätt
likt materiellt värdeskapande, samtidigt som det
också finns två centrala skillnader: Det första
är att immateriella rättigheter behöver skyddas
av immaterialrättsskydd, snarare än traditionell
äganderätt över fysiska varor. Det andra är att
immateriella värden skapas på ett mera kunskapsorienterat vis än materiella värden. Samtidigt
finns en ökad komplexitet i att uppmuntra
immateriellt värdeskapande, eftersom kunskaper
är lättrörliga.
År 1984 gjorde framtidstänkaren Stewart Brand
det kända uttalandet “kunskap vill vara fri”,
som svar på en poäng som Steve Wozniak,
medgrundaren till Apple, hade framfört. Citatet
har blivit en slogan för de som kritiserar IPR. Det
fulla citatet är dock mera balanserat: ”Å ena sidan
vill information vara dyrt, eftersom det är så
värdefullt. Den rätta informationen på rätt plats
kan förändra ditt liv. Å andra sidan vill information vara fritt, eftersom kostnaden för att få ut det
19 European Commission (2010, 2016).
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20 Citerad av Jennifer Lai i Forbes (2009). Egen översättning från
engelska.
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