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Sammanfattning 

 

 

I denna studie presenteras en uppdaterad kvantitativ analys av värdet, räckvidden och omfattningen 

av världshandeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter.  Baserat på uppgifter 

från 2019 uppskattas det att den internationella handeln med varumärkesförfalskade och 

pirattillverkade varor uppgick till så mycket som 464 miljarder US-dollar det året, eller 2,5 procent av 

världshandeln.  

I tidigare studier från OECD/EUIPO, som bygger på samma metoder, uppskattades det att handeln 

med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor utgjorde upp till 2,5 procent av världshandeln 

under 2013, vilket motsvarar upp till 461 miljarder US-dollar, och 3,3 procent av världshandeln under 

2016, eller 509 miljarder US-dollar. I nominella och absoluta tal och uttryckt som andel av den totala 

handeln har omfattningen av handeln med förfalskade varor legat kvar på en hög nivå och motsvarar 

belopp som ligger nära BNP i avancerade OECD-ekonomier, som till exempel Österrike eller 

Belgien. 

Studien innehåller även en djupgående bedömning av situationen i EU på grundval av detaljerade 

EU-uppgifter. Resultatet visar att importen av varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter 

till EU år 2019 uppgick till hela 119 miljarder euro (134 miljarder US-dollar), vilket motsvarar upp till 

5,8 procent av EU:s import. Det bör emellertid observeras att dessa resultat grundar sig på 

iakttagelser om tullbeslag och varken innefattar inhemsk framställning och konsumtion av 

varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter eller piratkopior av digitalt innehåll på internet. 

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning utgör ett hot mot ett stort antal branscher. Förfalskningar 

finns bland många typer av varor, däribland vanliga konsumentprodukter (kläder, skor), produkter 

som säljs mellan företag (reservdelar, bekämpningsmedel) och lyxartiklar (modekläder, exklusiva 

klockor). Det är viktigt att notera att många förfalskade varor kan utgöra allvarliga hälso-, säkerhets- 

och miljörisker. Detta gäller särskilt förfalskade läkemedel, men även livsmedel, kosmetika, leksaker, 

medicinsk utrustning och kemikalier. 

Varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor kommer från praktiskt taget alla ekonomier på alla 

kontinenter, men främst från Kina. 

Handelsvägarna för varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter är fortsatt komplexa och 

ett antal mellanliggande transitpunkter utnyttjas. Många av dessa transitekonomier, t.ex. Hongkong 

(Kina), Singapore eller Förenade Arabemiraten, är välutvecklade höginkomstländer och viktiga 

knutpunkter för internationell handel.  
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Förfalskade varor tenderar att fraktas med alla transportmedel. När det gäller antalet beslag är små 

paket vanligast, särskilt sådana som skickas med posttjänster, vilket innebär en stor utmaning för 

kampen mot förfalskade varor. När det gäller värde finns det en tydlig övervikt för 

varumärkesförfalskade produkter som transporteras med containerfartyg. Dessa motsvarar över 

hälften av det globala värdet av beslagtagna förfalskningar 2019. 

Covid-19-pandemin har påverkat handeln med förfalskade varor, även om effekten på omfattningen 

varit mindre än vad som ursprungligen förväntades. I de flesta fall har krisen förvärrat de befintliga 

trenderna. Den främsta trenden har varit det intensiva missbruket av onlinemiljön. När rörelsefriheten 

är begränsad vänder sig konsumenterna till e-marknadsplatser för att uppfylla sina behov, vilket 

bidrar till att internetutbudet av många olika typer av varumärkesförfalskningar ökar kraftigt. Den 

markanta ökningen av förfalskade varor avser inte bara läkemedel och personlig skyddsutrustning, 

utan även många andra varor, däribland armbandsur, konsumentvaror och produkter inom maskin- 

och elteknikindustrin och metallindustrin (t.ex. köksapparater).  

Analysen som presenteras i denna rapport bygger främst på en kvantitativ bedömning som gjorts 

med hjälp av skräddarsydda statistiska metoder som utvecklats av OECD, på grundval en stor 

mängd data om tullbeslag av varor som gör intrång i immateriella rättigheter. Uppgifterna avser tiden 

före covid-19. Krisen har gett upphov till en hel del dynamik och inga definitiva och tillförlitliga 

slutsatser kan i detta skede dras om pandemins effekter. 

För att förstå och bekämpa risken för handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor 

behöver regeringarna uppdatera informationen om omfattningen, räckvidden och trenderna 

avseende denna risk. Denna studie ingår i ett löpande övervakningsarbete som syftar till att främja 

lösningar för politik och brottsbekämpning. 
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