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Kunskapsbrist
hos företagen
Ett företags marknadsvärde består till 
80 procent av immateriella tillgångar.

Men det syns allt för sällan i boksluten 
och kunskapsluckorna hos företagen är 
stora, enligt en undersökning.

Det råder stor kunskapsbrist 
i svenskt näringsliv när det 
gäller värdet av immateriella 
tillgångar.

En färsk undersökning 
som H l'l har gjort på uppdrag 
a\ Patent- och registrerings
verket, PRV, visar att bara 
vartannat medelstort foretag 
har ansökt om någon form av 
immaterialrättsligt skydd.

"Del förvånar att inte fler 
företag åtminstone regi
strerar sitt varumärke", säger 
Margareta Tcrncll, mark
nadschef på PRV.

Enligt henne handlar imma
teriella tillgångarom mer än 
patent och varu märkesskydd. 
Att t il lgä nga ma saknas i bok
sluten betyder att företagen 
har en felaktig bild av sitt 
marknadsvärde.

Kunskapsbristen får konse
kvenser i synnerhet vid för
säljning eller internationell 
expansion.

"Det påverkar i slutänden 
företagens ekonomiska
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tillväxt", säger Margareta 
Ternell.

"Företag som har kontroll 
över alla sina tillgångar har 
lättare att fatta korrekta 
beslut. Har du en värdefull 
kundlista eller personal med 
väsentlig kunskap för före
tagets utveckling är det 
där som du ska lägga dina 
resurser*, säger hon.

Anmärkningsvärt är att
13 procent av de tillfrågade 
helt saknar immateriella till
gångar.

"Det visar pä en tydlig 
okunskap. En sådant företag 
existerar nämligen inte. En 
verksamhet kan inte fungera 
man immateriella tillgångar”, 
säger Margareta Ternell.

Sedan 1970-talctharenalli 
större del av företagens mark
nadsvärde flyttat över till de 
immateriella tillgångarna. 
Det är cn utveckling som 
delvis har gått svenska före
tagare förbi, visar under
sökningen.

"När 80procent aven verk
samhets värde består av 
immateriella tillgångar är det 
riktigt att göra en korrekt 
bedömning av dem’ , säger 
Margareta TemelL

På onsdagen lanserar 
näringsdepartementet och 
PRV en kampanj som ska öka 
kunskapsnivån kring dessa 
tillgångar.

" I  Sverige är det bara 
jurister som lär sig de här 
frågorna. 1 till exempel USA 
ingår det redan i grund
skolan. Vi på PRV får själva 
lära upp de ingenjörer som vi 
anställer", säger Margareta 
Ternell.
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Detta är immateriella tillgångar
■  Immateriella tillgångar ar ■  Exempel år patent, varu kundregister, tillverknings-
tii Igångar som det inte går marke och design, men aven processer och forsknings
att ta på. affärsidé, spetskunskap. resultat råknas dit.


