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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga värderingsmetoder lämpade för IP, utveckla en 

värderingsmodell samt värdera patent. Projektarbetet utförs på uppdrag av Electrolux Intellectual Property och 

är avsett att fungera som beslutsunderlag till affärsområdets ekonomistyrning. 

Projektet är avgränsat för patent som rör produktkategorier utanför definitionen för teknikorienterade 

produkter och tjänster, real-optionsmetoden, prognoser av patentens intäkter kostnader, beslut tagna av FoU 

angående patentansökningar och patentansökningar generellt samt framtida patentförvaltningsalternativ. 

Electrolux Intellectual Property ansöker om, förvaltar och skyddar intellektuella äganderättigheter (IP) såsom 

patent, mönsterskydd och varumärkesskydd. Med en ökad globalisering och flera nya tillväxtmarknader har 

incitamenten till att skydda sina innovationer ökat ytterligare. 

Det finns i huvudsak tre olika metoder att värdera IP rättigheter; inkomstbaserad, kostnadsbaserad och 

marknadsbaserad värdering. Inkomstbaserad värdering ger ett nuvärde av framtida estimerade inkomster från 

patentets underliggande teknologi. Kostnadsbaserad värdering ger ett värde i form av uteblivna kostnader, hur 

mycket skulle det kosta företaget att återskapa eller ersätta patentet med ett nytt patent med samma 

kundnytta under marknadsförutsättningar? Marknadsbaserad värdering syftar till att jämföra transaktioner 

mellan liknande IP rättigheter. Med hänsyn till utvärderingens faktor marknadsaggregation, praktisk 

tillämpning och repeterbarhet är den inkomstbaserade värderingen den mest användbara metoden att tillämpa 

i en värderingsmodell.  

Värderingsmodellen utformas med hänsyn till att patent kan ha två karaktäriserande egenskaper; de ökar 

intäkterna (intäktsdrivande) eller de minskar produktframtagningskostnaderna (kostnadsdrivande). För att den 

inkomstbaserade värderingsmetoden skall kunna tillämpas måste patentets påverkan på lönsamheten 



 

estimeras. Detta kan göras genom att analysera patentet och dess underliggade produkter utifrån de faktorer 

som påverkar värdet, dessa faktorer innefattar kundens perspektiv, företagets strategi och 

marknadsefterfrågan, teknologi och omvärldsbild samt patentets legala kvalitet och risk. 

Genom en känslighetsanalys kan flera olika patentvärden simuleras baserat på variationer i antaganden och på 

så vis får värderingen en starkare koppling till prognosen. Diskonteringsräntan och patentets påverkan på 

lönsamheten är antaganden som är starkt värdepåverkande i modellen och ingår därför som huvudvariabler i 

känslighetsanalysen.  

Den implicita analysen i modellen kvantifierar patentets påverkan på produkternas lönsamhet och med denna 

analys kunde målet att utveckla en värderingsmodell för två patent uppfyllas. Värdet per patent skall inte 

försummas då modellens känslighetsanalys frigör den inbyggda osäkerheten som härrör från den implicita 

analysen samt stärker kopplingen till prognosen. Med hjälp av modellen kan Electrolux Intellectual Property 

bedöma vilket patent som med störst sannolikhet har högst värde samt erhålla en bättre insikt i vilka 

värdeintervall Intellectual Property försvarar. 
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Abstract 

The purpose of this master thesis is to map and analyze the appropriate valuation approaches used for 

Intellectual Property rights and develope a model for valuing patents. This project has been executed on behalf 

of Electrolux’s Group Intellectual Property and is intended to be used for managerial purposes. 

Project limitations include patents that doesent concern technology oriented products and services, real option 

methods, financial forecasts, decisions concerning patents taken by the R&D division, patent applications in 

general and taking into account unexpected future management decisions regarding patents. 

Electrolux’s Intellextual Property team applies, manages and protects the groups Intellectual Property rights 

including patents, designs and trademarks. With an increased globalization and the rise of emerging markets, 

incentives have increased further to protect and safeguard the group’s innovations. 

Mainly there are three different valuations approaches for valuing intellectual property rights, these include 

the income based approach, cost base approach and market based approach. The income based approach 

determines the net present value of future economic income. The cost based approach computes the value 

through estimating those costs that would have been spent in developing a similar patent with same level of 

customer utility under the same cost structure condition. The marked based approach aims at comparing 

transactions comprising similar intellectual property rights and principally using the same pricing variables from 

those transactions. With regard to the evaluation factors market aggregation, usability and repeatability; our 

conclusion is that the income based approach is the most effective and plausible method to use in a valuation 

model. 

The valuation model was developed to value two different patent types; feature driven and cost driven 

patents. Feature driven patents generates value through increased revenues, cost driven patents generates 

value through enabling the company to produce output at lower costs. To be able to use the income based 

approach, the patents impact on profitability needs to be estimated. This was done by analyzing how the 

patent and its underlying products relate to factors suchs as customer utility, company strategy, market 



 

demand and market outlook, technology, quality of the patent application, legal risk and global and regional 

legistlation. 

Finally the valuation model provides a sensitivity analysis which distributes monetary patent values based on 

variations in the main value affecting factors, giving the value a stronger connection to the financial forecasts. 

The discount rates and patents impact on profitability are the strongest value affecting factors in this valuation 

model and are therefore the main variables in the sensitivity analysis. 

Conclusively the implicit analysis measuring the patent impact on profitability became the key component for 

achieving the goal to develop a model that compares the value of two patents. The sensitivity analysis releases 

the uncertainty derived from the implicit analysis part of the model, making the valuation results more 

connected to the financial forecasts. With the valuation model as a decision support, Electrolux Intellectual 

Property team can asses which patent that are most likely to be most valuable and it also increases the team’s 

insight on which value intervals the intellectual property team protects. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Electrolux Intellectual Property ansöker om, förvaltar och skyddar intellektuella äganderättigheter 

(IP) såsom patent, mönsterskydd och varumärkesskydd. Funktionen spelar en viktig roll för Electrolux 

då koncernens strategi bygger på att erbjuda innovativa produkter i ett premiesegment och blir 

därmed även en bidragande faktor till företagets prissättningsförmåga. Med en ökad globalisering 

och flera nya tillväxtmarknader har incitamenten till att skydda sina innovationer ökat ytterligare, 

detta i takt med att verksamheten för Intellectual Property blir mer resurskrävande till följd av 

behovet av rättsskydd på fler marknader. 

Intellectual Property beskrivs som följande (Schweihs, 1998): 

There is a specialized classification of intangible assets called intellectual properties. Intellectual 

properties manifest all of the economic existence and economic value attributes of other 

intangible assets. However, because of their special status, intellectual properties enjoy special 

legal recognition and protection. Intangible assets are often created in the normal course of 

business operations. However, intellectual properties are created by human intellectual or 

inspirational activity. Such activity (although not always planned) is specific and conscious and the 

creativity involved can be attributed to identified, specific individuals. 

Hanns Hallesius, Head Intellectual Property, arbetar bland annat med ekonomistyrning och 

resursallokering till koncernens IP rättigheter och dess processer. Det kan handla om att ta beslut 

angående vilka patent, varumärken eller designskydd som skall få mer arbetsfokus och resurser än 

andra, och dessa beslut baseras på olika typer av underlag. Här finns det enligt Hanns utrymme för 

ett finansiellt beslutsunderlag i form av ett värderingsresonemang om varför ett specifikt patent skall 

få mer resurser allokerat än ett annat. Ett projektarbete skulle enligt Hanns kunna höja relevansen i 

detta beslutstagande. Efter diskussion med Hanns visar ett intresse av att få veta vilka finansiella 

värderingsprinciper som kan tillämpas på koncernens produktsortiment samt få en värderingsmodell 

som monetärt avspeglar skillnaden mellan två patents värden. För att testa modellens användbarhet 

är han även intresserad av att få en produkts/produktlinjes patent värderad. 

Det tycks som om immateriella tillgångar, och i synnerhet IP inte är ett tillräckligt förankrat 

ämnesområde i ett värderingssammanhang. Immateriella tillgångars värde i proportion till ett bolags 

företagsvärde (EV) har fått en större betydelse under de senaste 20 åren. Enligt S&P500 hade 

marknadsvärdet och bokfört värde på immateriella tillgångar förhållandet 1:1 under 1970. Under 

2000 hade marknadsvärdet och bokfört värde förhållandet 6:1 och 83.3% av ett bolags EV. 

Immateriella tillgångar står alltså för en stor del av ett bolags värdegenerering, och därför anser vi att 

en fördjupning inom ämnet vore intressant (Wilson, 2010).  

Electrolux är världsledande inom hushållsapparater och apparater för professionellt bruk och säljer 

årligen mer än 40 miljoner artiklar i 150 länder. Electrolux hade år 2009 en omsättning på ca 109 

miljarder SEK och sysselsätter ca 50,000 personer (Electrolux ÅR, 2009). Företaget har byggt stor del 

av sin tillväxt på förvärv och har under senare år förvärvat bolag såsom AEG, Zanussi, Eureka och 

Frigidaire. Electrolux Intellectual Property styrs från företagets huvudkontor i Stockholm men har 
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även lokala kontor i Tyskland, Italien och USA. Avdelningen består av patentingenjörer, 

varumärkesadvokater samt jurister med immaterialrättslig inriktning.  

1.2 Problemformulering 
Problemet är att det inte finns en användbar modell för finansiell värdering av patent samt för hur 

patentens effekt på lönsamhet skall kvantifieras. Detta leder till att beslut som tas i 

patentförvaltningen inte beaktar den finansiella aspekten. 

1.3 Syfte 
I linje med problemformuleringen är syftet med detta examensarbete att kartlägga de 

värderingsmetoder lämpade för IP rättigheter och utveckla en värderingsmodell som genererar 

monetära värden för patent. Projektarbetet utförs på uppdrag av Electrolux Intellectual Property och 

är avsett att fungera som beslutsunderlag till avdelningens patentförvaltning. 

1.4 Målformulering 
Baserat på problemformuleringen och syftet är målen med detta examensarbete följande: 

 beskriva och analysera de värderingsansatser som används för IP rättigheter 

 baserat på den teoretiska studien utvärdera vilken värderingsansats som ökar 

användbarheten hos en patentvärderingsmodell 

 utveckla en modell för jämförandevärdering av två patent 

1.5 Avgränsningar 
Till följd av projektets tidsram är ett antal avgränsningar nödvändiga, detta innebär att projektet inte 

behandlar: 

 patent som rör produktkategorier och tjänster utanför definitionen för teknikorienterade 

produkter och tjänster 

 real-option metoden och andra beslutsbaserade metoder 

 prognoser av patentens intäkter och kostnader 

 beslut tagna av FoU angående patentansökningar och patentansökningar generellt 

 framtida förvaltningsalternativ och möjligheter som kan uppkomma under patentets livscykel 

(DTA)  

1.6 Lösningsmetoder 
Detta är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi vid KTH. Teorier, värderingsmodeller och 

utvärderingsunderlag som beaktas i arbetet är sådana som vi tagit del av från finansiell litteratur 

samt befintliga värderingsverktyg som finns på finansmarknaden idag. Dessa beskrivs närmare i 

kapitel 5, Teoretisk Referensram.  
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2 Introduktion 
Under tidigt 1900-tal bestod ett bolags företagsvärde av dess materiella anläggningstillgångar, dvs. 

kapaciteten att producera produkter. Idag handlar det snarare om att producera produkter med så 

hög kundnytta som möjligt, och det är här IP fyller sin funktion. Det har alltså övergått från en 

producerande ekonomi till en kunskapsekonomi där betydelsen av IP växer för var dag. Under 1975 

var 60 % av ett S&P500 bolags marknadsvärde hänfört till immateriella tillgångar. Enligt studier 

utförda år 2003 utgör immateriella tillgångar 65 % av ett globalt bolags marknadsvärde och 

överstiger 90 % av ett individuellt bolags marknadsvärde. Funktionen med IP är att skydda ett 

företags nyskapande produkter, produkter som ändrar förutsättningarna på marknaden den agerar 

inom, som fundamentalt ger företaget tillväxt och ökad konkurrenskraft. Värdet av patent, som detta 

projektarbete behandlar, motsvarar värdet av den potentiella överavkastning som erhålls genom att 

utnyttja sina patenträttigheter fullt ut (Wilson, 2010).  

För tjänstemän involverade i patentansökningar och förvaltning av patent kan det vara viktigt att 

besitta kännedom om ett patents monetära värde för att kunna genomföra välgrundade och 

finansiellt rationella beslut. Givet att det är få patent som långsiktigt genererar högt värde för ett 

bolag samt att IP avdelningar har snäva budgetar, är det därmed viktigt att man via modeller får ökad 

förståelse om värdet av patentansökningar och patent. Många värderingsmetoder baseras på 

redovisningsprinciper vilka endast uppskattar ett patents värde vid redovisningstillfället. I de fall ett 

beslut behöver tas om ett patent i början av ett patents liv, blir utmaningen svårare då 

beslutstagaren måste göra antaganden och bedömningar om framtiden. Det finns även 

komplikationer med patent som skapar osäkerhet kring dess effektivitet, vilka måste tillgodoses i en 

värdering. Vidare har denna framtida ansats av ett patents värde fått mindre uppmärksamhet än 

värdering av patent i ett redovisningssyfte, därför har vi valt att fördjupa oss i denna ansats 

(Pitkethly, 1997). 

2.1 Vad är IP? 
IP, Intellectual Property (sv. intellektuell äganderätt), är en speciell klassificering av immateriella 

tillgångar. Med begreppet Intellectual Property menas skapelsen av intellektet, vilket innefattar; 

uppfinningar, litterära och artistiska arbeten, symboler, namn, bilder och designer som används i 

kommersiella syften. IP delas in i industriell äganderätt och upphovsrätt (copyright). I industriell 

äganderätt ingår patent, varumärken, industriell design och geografiska indikationer av källa. I 

upphovsrätt ingår litterära och artistiska arbeten såsom noveller, dikter, filmer, musik, målningar, 

ritningar, fotografier och skulpturer.  

IP kan generellt beskrivas som de lagliga rättigheterna som skyddar intellektuellt skapande. Det finns 

två syften till att länder och regionstäckande organisationer har lagstiftat ett skydd för IP. Ena syftet 

är lagstadga skaparnas moraliska och ekonomiska rättigheter för deras nyskapande, och låta 

allmänheten genom rättigheter ta del av nyskapandet.  Det andra syftet är att främja nyskapande, 

kreativitet, spridning och tillämpning och avsiktligen skapa en rättvis handel som bidrar till 

ekonomisk och social utveckling (WIPO, 2010). 
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2.2 Hur skapar IP värde i ett företag? 
I ekonomiska termer beror en produkts framgång på dess kundnytta (utility). Ju högre kundnytta, 

desto mer värde skyddar IP rättigheten och ju högre prisinelasticitet får produkten. I tekniska termer 

är det funktionaliteten som avgör pantenterbarheten på en produkt. En patenterad produkt innebär 

inte nödvändigtvis att den genererar mer värde än en icke patenterad produkt (om inte 

funktionaliteten är starkt kopplad kundnyttan). Förutsatt att ett bolag agerar rationellt, så patenteras 

produkter som ger högre kundnytta än andra produkter (Schweihs, 1998). Vidare skapar IP 

rättigheter förutsättningar för en ökad tillväxt och konkurrenskraft på en marknad. Dessa 

förutsättningar innefattar (Flignor et al, 2006): 

 Hindra konkurrenter att beträda marknaden 

 Öka förhandlingskraften gentemot köpare och leverantörer 

 Attrahera partners för samarbetsprojekt, inom exempelvis FoU och distribution 

 Förmåga att segmentera värdekedjan 

 Skydda delar av värdekedjan på en specifik marknad 

 Förstärka ett bolags affärsstrategi 

Intellectual Property
(registrerat)

Intellectual Assets
(oregistrerat men lagrat)

Intellectual Capital
(ej lagrat human kapital)

•Patent
•Varumärken
•Design
•Upphovsrätt

•Ritningar
•Affärshemligheter
•Databaser
•Formler
•Recept

•Företagskunskap
•Personalkunskap och-
färdigheter
•“Know-how”
•Företagskultur
•Kundnöjdhet

Figur 2.1 Immateriella tillgångar Bilden illustrerar ett företags 

immateriella tillgångar och inom vilka områden dessa tillgångar 

delas upp i (Contractor, 2001) 
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 Säkra marknadsandelar inom en specifik produktkategori 

 Begränsa risken för skaparen/utvecklaren 

 Öka företagets prissättningsförmåga 

Fundamentalt skapas dessa förutsättningar via IP rättigheter. Beroende på produktens funktionalitet, 

kundnytta och dynamik varierar styrkan av dessa förutsättningar. Variationen kan man mäta via IP 

score metoder eller motsvarande och därmed uppskatta IP rättighetens betydelse i prissättningen. 

2.3 Varför värderas IP? 

 
“When you measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something 

about it, but when you cannot (or do not) measure it, when you cannot (or do not) express it in 

numbers, then your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind” 

Sir William Thompson, Lord Kelvin (1824-1907) 
 

För personer som hanterar IP ansökningar eller erhållna IP rättigheter är det viktigt att känna till 

värdet av dessa för att kunna sköta hanteringen så rationellt och effektivt som möjligt (Pitkehly, 

1997). Det kan handla om beslut för företaget att fortsätta betala patents årsavgifter; bedöma vilken 

specifik IP rättighet som skall prioriteras resursmässigt; eller estimera skadorna vid en eventuell IP 

överträdelse och intrång. Därmed är det rationellt att beakta IP rättigheters värdering vid 

beslutstagandet. 

Tillväxten i immateriella tillgångar har varit explosionsartad under de senaste årtiondena. Företag 

existerar nästintill helt och hållet på immateriella tillgångar och årligen i USA investeras ca 1000 

miljarder dollar, 6-10% av BNP, i immateriella tillgångar (Cohen, 2005). Majoriteten av bolagen är 

idag kunskapsdrivna och det är därför viktigt att förstå värdet av ens IP rättigheter. Tidigare 

värderades inte IP, för att det var och fortfarande är svårt att bestämma hur stor del av intäkterna 

som hänförs till IP rättigheten. Vidare menar Robert Pitkehly att det inte är en tillräcklig bra 

anledning för att inte värdera sina IP rättigheter.  

Beviset på att IP har ett riktigt värde är att bolag idag är beredda att gå långt för att skydda sina IP 

rättigheter. Bolagen investerar pengar, tid och möda för att ansöka om IP skydd; tar omkostnader för 

att ingå rättstvister; investerar pengar i att marknadsföra sina IP skyddade produkter. David Gajland, 

f.d. chef för PwC IP Management and Valuation services i Stockholm, menar att om inte IP värderas 

så begränsas nyttan av IP tillgångarna. Innebörden av IP baserad tillväxt negligeras även och denna 

typ av tillväxt är det som driver den västerländska ekonomin. Nedan följer de finansiella situationer 

där det är lämpligt att värdera sina IP tillgångar (Gajland, 1998): 

 Företagsledningen skall avgöra om den aktuella eller prognostiserade avkastningen på IP 

investeringen är tillräcklig 

 Licensiera eller sälja IP rättigheter 

 Säkra finansiering 

 Estimera och bestämma de kommersiella satsningarna 

 Företagssamgåenden och företagsuppköp 

Andra situationer där värdering av IP är nödvändig (Flignor et al, 2006): 
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 Finansiell rapportering (årsredovisningar och interimrapporter), uppskatta värdet och 

värdeförändringen av de immateriella tillgångarna 

 Rättegångstvister, för att estimera skadestånd vid IP överträdelser och intrång 

 Konkurssituation, vid likvidation eller omorganisation, är ofta IP rättigheter det mest 

värdefulla som kvarstår i ett bolag. Värdering av IP vid dessa situationer fordras av 

konkursmyndigheter för att på ett korrekt sätt göra dessa avyttringar   

 Management, vid ekonomistyrning för olika IP ärenden och processer. Värdering kan även 

användas vid analyser av affärsvärden, identifiering av licensmöjligheter och andra 

möjligheter för kommersialisering, identifiera spin-off möjligheter samt för långsiktiga 

strategiska frågor 

 Finansiering och värdepapperisering, under senare tid har även värdepapperisering och 

finansiering blivit ett vanligare affärsområde. Det kan handla om att ha sina licenser som 

belåningssäkerhet eller skapa finansiella instrument som investeringsalternativ för externa 

placerare 

 Skattemyndigheter har flera bestämmelser som kräver värdering av IP för skatteplanering. 

Situationer där skattemyndigheterna kräver värdering av IP kan vara; donationer av IP, 

försäljning eller licensiering av IP mellan olika skattejurisdiktioner, skattepliktig 

omorganisation, avsättningar till goodwill eller inbyggda vinster 

2.4 Svårigheter med att värdera IP 
Den största orsaken till att värdering av IP är svårare än värdering av materiella tillgångsslag är dess 

komplexitet. Till och med inom samma kategori av IP, exempelvis patent, finns stora olikheter som 

uppdagar sig antingen genom deras syfte och natur eller genom de nyckelfaktorer som påverkar 

värdet. Detta leder till att en generell metod för värdering av IP kan vara svårt att fastställa då olika 

metoder tar hänsyn till olika sorters IP tillgångar med dess olika värdepåverkande faktorer.  

Värdet av IP ligger inte i standardiserade tillgångar utan snarare i det som gör varumärkens approach 

unik eller i de teknologiska innovationer som ett patent skyddar. 

Värdet av en produkt kan sägas vara starkt kopplat till produktens kundnytta och användbarhet. Det 

vill säga att en produkt som är avancerad och kräver speciell kunskap för att kunna användas på rätt 

sätt kan tillföra stor nytta för en person, medan någon som inte har denna kunskap kan anse att 

produkten är värdelös. Användbarheten och nyttan kommer att påverka antalet sålda produkter, typ 

av produkt och även priset. 

Kundnytta och användbarhet är svårt att sätta monetära värden på vilket bidrar till den ökade 

komplexiteten inom IP värderingar. De faktorer som påverkar värdet av IP är bland annat de så 

kallade ”mjuka” värdena vilka är svårmätbara. Exempelvis, Coca Cola:s varumärke är värderat till 35 

miljarder dollar, men det betyder inte att Pepsi Cola:s varumärke är lika högt värderat bara för att de 

båda varumärkena representerar två nästintill identiska företag med identiska produkter (Gajland, 

1998). 

Det är dock inte bara mjuka värden som utgör komplexiteten vid värdering av IP, en annan viktig 

faktor som påverkar effektiviteten i de olika värderingsmetoder är de antaganden om framtiden som 

måste göras. När en värdering skall utföras måste ett företag: (1) identifiera de IP tillgångar som 

företaget besitter, och; (2) tilldela de olika tillgångarna ett försvarbart värde, vilka båda kräver stor 
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omsorg. Ett företag kan ha olika typer av immateriella tillgångar som på grund av dess natur inte är 

lika lätta att identifiera som ett företags materiella tillgångar (ex. byggnader, maskiner, utrustning, 

inventarier etc).  I de fall de immateriella tillgångarna är knutna till ett registrerat dokument, 

exempelvis patent och varumärken, underlättas identifieringen avsevärt. Dock återstår problemet 

med att tilldela dessa tillgångar ett rimligt värde (Bishop, 2003). 

Ett exempel som bevisar svårigheterna med att värdera IP är rättegångsfallet mellan Honeywell och 

Litton. Den 31 augusti 1993 dömdes Honeywell för intrång på ett Litton Ring Laser Gyroscope patent 

och blev därmed skyldiga att betala 1.2 miljarder dollar i skadestånd. Detta var mindre än $ 1.96 

miljarder som Litton krävde men fallet blev ändå ett av de största skadeståndsfall för ett 

patentintrång. Den 3 juli 1996, samtidigt som CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit motsv. 

hovrätten) godkände juryns motivering om patentintrång och skadeståndet på 1.2 miljarder dollar, 

upprättade de en ny rättegång om skadeståndet som Litton i första hand krävde. Rättegången 

syftade på att värderingen (skadeståndsestimeringen) som gjordes av Littons skadeståndsexpert Dr 

Phillips baserades på "spekulation och orealistiska påståenden" och domstolens slutsats var att Dr 

Phillips värdering var "en ren fantasi" (Pitkethly, 1997). Problemet för värderingsexperter ligger alltså 

i att bedöma en produkts efterfråga och i princip dess potential (Cohen, 2005). 

Värdering av ett patent eller en patentansökan, oavsett om den är explicit eller implicit, inbegriper 

bedömningar om framtiden, likt exempelvis hur börskurserna är inbäddade i investerares 

förväntningar om framtida prestationer av företag. I detta avseende är viss grad av spekulation 

oundviklig. Alla metoder för patentvärdering innebär inslag av prognoser som kan innefatta 

exempelvis avskrivningsansatser, estimering av framtida kassaflöden (dvs. mäta efterfrågan för 

produkten), marknadsförutsättningar, effekter av konkurrens samt volatiliteten knuten till ett 

patents avkastning. Antaganden blir nödvändiga och måste oundvikligt göras då beslut skall tas om 

fortsatta patentansökningsprocesser eller fortsatt betalning av ett patents förnyelseavgifter. Ägare 

som gör snabba omotiverade bedömningar i dessa frågor gör implicita värderingsbeslut när mer 

explicita värderingar är nödvändiga för att behandla frågor såsom tillstånd, tvister eller försäljning 

och licensiering. Ägare kan inte luta sig mot påståenden såsom att värdering av IP är frivilligt och så 

komplexa att några meningsfulla svar är för svåra att ta fram, liksom den osäkerhet som värderingen 

försöker ta hänsyn till då den inte kan undvikas. Därför bör de insatser som hjälper till att utföra 

objektiva värderingar uppmuntras så att förvaltningen av patent kan göras på en mer rationell grund. 

Detta med syftet att undvika anklagelser om orealistiska påståenden och antaganden som i 

Honeywell-Litton fallet (Pitkethly, 1997). 

2.5 Nuläge 
Med en svängande konjunktur där inte minst industriföretagen blivit tvungna att skära ned på 

kostnaderna, kan även investeringarna i forskning o utveckling (FoU) bli lägre. Då FoU är starkt 

knuten till antalet patentansökningar påverkas således även de immaterialrättsliga funktionerna på 

företagen. Figur 2.2 visar hur mycket de 100 största företagen investerat i FoU under 2009. Större 

delen av företagen ligger i den vänstra kvartilen vilket innebär ett avtagande i investeringarna, 

orsaken är troligtvis de lånesvårigheter som uppkommit under finanskrisen. 
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Över en längre tidshorisont kan en trend över antalet patentansökningar lättare illustreras. Figur 2.3 

illustrerar hur förändringen av antalet patentansökningar varierat från år till år och att antalet 

ansökningar som gjorts fördubblats sedan mitten på åttiotalet tills idag. 

Figur 2.2 Företags FoU utgifter Diagrammet visar olika globala företags FoU 

utgifter och dess tillväxt under 2009 Källa: WIPO 2010 

Figur 2.3 Årlig förändring i patentansökningar Diagrammet visar förändringen av antalet 

patentansökningar från 1985-2008, Källa: WIPO, 2010 
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De flesta större ekonomierna världen över har återhämtat sig från lågkonjunkturen, och många 

medelinkomstländer har återvänt till de tillväxtnivåer som var före krisen. Tecken på återhämtning är 

också uppenbar då tillgången till riskkapital återigen blivit bättre sedan slutet av 2009, och det verkar 

även finnas en återhämtning i FoU investeringarna. Därutöver pekar även prognoser på förnyad 

tillväxt av PCT-ansökningar.  

Trots att det åter finns tillväxt i ekonomin efter den finansiella krisen, tycks efterfrågan vara fortsatt 

låg och arbetslösheten hög. En total återhämtning från krisen kommer att ta tid, pga. skuldkrisen i 

Europa som bromsat in investeringsviljan och avskräcker företag och investerare från att ta risker. 

Baserat på erfarenheter från tidigare ekonomiska kriser är sannolikheten hög för att krisen kommer 

att ha en kvardröjande effekt på IP under 2010 och 2011. Historiskt är även effekten mer påtaglig för 

patent än för varumärken. 

Enligt IMF World Economic Outlook rapport 2010 spås den ekonomiska tillväxten i låg- och 

medelinkomstländers ekonomier, i synnerhet Sydostasien och Indien, att tillta snabbare än 

resterande delar av världen. Detta geografiska skifte av innovativa verksamhet, mätt i FoU utgifter 

samt antalet IP ansökningar som pågått under ett antal år, tros fortsätta som vanligt.  

Trots finansiella krisers skadliga inverkan på intäkter och kassaflöden, kan de erbjuda möjligheter till 

rationalisering, påskyndande av strukturella förändringar, ny företagsamhet och så kallad kreativ 

förstörelse. Dessa faktorer kan inte fullständigt mätas med aspekt på FoU utgifter eller antalet IP 

ansökningar. Effekterna av finanskrisen och återhämtningen av innovationstakten, vare sig de är 

positiva eller negativa, kommer att bli synliga först i 2011 (WIPO, 2010). 

2.6 Tidigare examensarbeten i ämnesområdet 
 Värdering av patent, examensarbete i Maskinkonstruktion på KTH av Annika Ahling, 2003. 

Arbetet bestod av en anpassad värderingsmodell för Scanias patentportfölj. Modellen 

tillgodosåg Scanias krav och arbetssätt och syftet med modellen var att den skulle användas 

som beslutsunderlag för koncernens patentansökningsprocess 

 Värdering av teknologiska immateriella tillgångar, examensarbete i Industriell ekonomi på 

KTH av Cecilia Clarving och Ann Keisu, 2006. Arbetet bestod av att skapa ett empiribaserat 

ramverk för hur värderare bör gå tillväga vid värderingsprocessen av teknologiska 

immateriella tillgångar. Ramverket baserades på den empiriska undersökningen och det nya 

redovisningsregelverket  
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3 Metoder 
Nedan följer en beskrivning av hur denna studie genomförts. Förklaringar till vilket metodsynsätt som 

använts samt vilken metodkritik behandlas även. 

3.1 Fasindelning 
Examensarbetet har planerats löpa över 20 veckor under vårterminen år 2011. För att lättare få en 

överblick över de moment som genomförts har projektperioden delats in i fyra faser (se Figur 3.1 

nedan), indelningen är grov och en del av aktiviteterna kan överskrida fasindelningen. 

 

 

 

3.1.1 Fas 1 - Planering 

Projektet inleddes med möten med Hanns Hallesius, handledare på Electrolux, samt Tomas 

Sörensson som är vår handledare vid KTH. Utifrån dessa möten utformades inledningen till denna 

rapport vilken ligger till grund för hela undersökningen. Under mötena växte även intresse i att öka 

förståelsen kring finansiell värdering av IP rättigheter fram. Hanns såg en fördel med att kunna ställa 

olika immateriella tillgångars värde i proportion till varandra, i synnerhet patent.  

Förutom fiskbensdiagrammet (Figur 3.1) utformades även en intern tidsplan med inplanerade 

aktiviteters tidsåtgång samt uppföljning av aktiviteter mot planerad tid. Denna tidsplan visade tydligt 

vilka aktiviteter som kom att kräva mer resurser än planerat och blev därmed ett viktigt verktyg vid 

upplägget av kortsiktiga delmål. 

Projektet baserades på en förförståelse som tillkommit från en litteratursökning i ämnesområdet 

Intellectual Property, detta är beskrivet i kapitel 2 Introduktion. 

Fas 1

Fas 2

Fas 3

Fas 4

Planering
Förstudie
Inledning

Nuläge
Metod

Teorifördjupning 

Analysering
Utförande

Slutsatser

Justeringar

Mål

Presentation

Avslutning

Figur 3.1 Examensarbetets fasindelning Figuren 
illustrerar vilka faser examensarbetet har delats in i 
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3.1.2 Fas 2 - Faktainsamling 

Merparten av insamlad information kom från litteratur inhämtad från KTHs bibliotek. Specifik 

finansiell litteratur med inriktning mot värdering av IP kommer från internetbaserade databaser samt 

elektroniska bibliotek. Halvstrukturerade intervjuer har även utförts med personal från Electrolux 

som stöd till den litteratur som använts.  

Intervjuer kan antingen utföras strukturerat, halvstrukturerat eller på flera andra sätt. Vi har 

genomfört halvstrukturerade intervjuer och deltagit på Webcasts i tidigt skede för att få en förståelse 

för ett patents mekanismer och dess komplexa natur, detta finns beskrivet i Kapitel 4 Patent. Under 

de halvstrukturerade intervjuerna användes en eller ett fåtal breda huvudfrågor som den tillfrågade 

personen diskuterade kring (Lekvall et al, 2001). 

Under denna fas placerades även teorifördjupning, vilken framförallt bestod av litteraturstudier. I 

utgångsläget stod det inte klart vilka områden som kom att kräva djupare studier vilket bidrog till att 

en kartläggning påbörjades innan fördjupningen. Vidare byggdes val av tillvägagångssätt och val av 

teoretisk referensram på denna kartläggning, vår förförståelse samt den teorifördjupning som 

genomförts dittills. 

En validering genomfördes efter att Inledningen var färdigställd. Valideringen var i form av ett möte 

med handledarna från KTH och Electrolux. Valideringen utfördes för att säkerställa att 

projektgenomförandet och val fördjupningsområde var korrekt. 

3.1.3 Fas 3 - Analysering 

I denna fas analyserades det insamlade materialet för att fastställa vilka värderingsprinciper som bäst 

tillämpas på Electrolux patentportfölj, det bör nämnas att detta arbete påbörjades parallellt med 

faktainsamlingen. Det föll sig naturligt att börja analysera material när helheten för området började 

klarna, alltså under fas 2. Skrivandet lades dock medvetet till fas 3 för att inte fastna i de tidiga 

analyserna. 

Slutsatserna och rekommendationerna har sin grund i den analys som slutförts. Vi genomförde även 

slutsatser om projektets genomförande, för att säkerställa att arbetet har utförts vetenskapligt. 

Meningen är att en annan grupp, under samma förhållanden, skall nå liknande resultat med de 

verktyg som används under denna studie.  

3.1.4 Fas 4 - Avslutning 

Den fjärde fasen var den kortaste fasen. Här förbereddes och hölls presentationen av 

examensarbetet. Fokus i presentationen låg på den teoretiska referensramen, analysen och 

slutsatsen då detta ansågs vara det mest intressanta för Electrolux och KTH. 

Med justeringar (se Figur 3.1) menas att rapporten som lämnades in fick feedback och justerades 

efter de synpunkter som vår handledare hade. 

3.2 Metodkritik 
Undersökningens trovärdighet kan utvärderas med utgångspunkt i tre olika aspekter: validitet, 

reliabilitet och objektivitet (Björklund et al, 2003). 

Validiteten handlar om att mäta det som avses mätas, alltså att det insamlade materialet återspeglar 

de mål som vi har med denna studie. Projektet startade med att syfte och mål formulerades, utifrån 
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detta bestämdes sedan tillvägagångssätt. För att säkerställa hög validitet i undersökningen lades 

mycket tid på denna del och datainsamlingen gjordes efter det att målen var fastställda och tydliga. 

Diskussioner har även förts med de båda handledarna för att deras kunskap och erfarenheter skall 

öka validiteten ytterligare. 

Objektivitet handlar om förmågan att vara neutral under projektets gång. För att upprätthålla 

objektiviteten i undersökningen har de olika kapitlen lästs av utomstående personer vartefter de 

blivit klara. Utöver detta kan det vara värt att nämna att allt arbete i undersökningen har 

kontrollerats av båda författarna. Diskussioner har förts rörande insamlat material och 

sammanställningen av detta, samt under analysen för att upprätthålla objektiviteten i rapporten. 
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4 Patent 
PRV (Patent och registreringsverket) definierar patent som följande: ”Ett patent är ensamrätten att 

utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att ingen annan 

får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera 

uppfinningen utan patenthavarens tillstånd.” Det innebär dock inte att patenthavaren har rätt att 

tillverka och sälja produkten, detta beror på vilka andra patent som finns och för vilka ändamål dessa 

patent är avgjorda för (Parr, 2007). 

4.1 Vilka krav måste uppfyllas för att ett patent skall godkännas? 
För att ett patent skall kunna godkännas för en uppfinning måste ett antal krav uppfyllas; 

uppfinningen måste vara en nyhet, ha uppfinningshöjd samt vara industriellt tillämpbar (PRV, 2010).  

4.1.1 Nyhet 

Att uppfinningen måste vara ny innebär att den tekniska lösningen inte får vara känd sen tidigare vid 

ansökningstillfället. Uppfinningen anses gammal om den är känd någonstans i världen, det spelar 

ingen roll var eller av vem den upptäckts tidigare. Den anses till och med som gammal om 

upphovsmannen själv har använt eller publicerat den innan ansökningstillfället. 

4.1.2 Uppfinningshöjd 

Uppfinningshöjd innebär att den nya tekniska lösningen skall särskilja sig tydligt från alla tidigare 

lösningar. Den innebär också att nya kombinationer av gamla metoder eller produkter inte alltid 

räknas som nyupptäckta då de kanske för naturligt kan vara utfallet för dem som är tekniskt kunniga 

inom området. 

4.1.3 Industriellt tillämpbar 

För att en innovation skall räknas som industriellt tillämpbar så ska den innefatta de tre elementen; 

teknisk karaktär, teknisk effekt och reproducerbarhet.  

 Teknisk karaktär avser att uppfinningen baseras på varsamt användande av resurser. 

Uppfinningen skall vara påtaglig, som en produkt eller process, dvs. inte endast på ett 

teoretiskt plan 

 Teknisk effekt betyder att uppfinningen ska lösa ett problem via en teknisk lösning. Effekten 

behöver nödvändigtvis inte vara ny eller bättre än hos tidigare lösningar 

 Reproducerbarhet innebär att samma resultat skall erhållas varje gång uppfinningen används 

4.2 Upprätthållande av patentskydd 
Ett patent kan upprätthållas i 20 år. För patent som avser läkemedel och växtskyddsmedel kan 

patenttiden i vissa fall förlängas med fem år, ett så kallat tilläggsskydd (PRV, 2010). 

4.2.1 Patentet kan upphöra att gälla av fem orsaker 

 Patenttiden har gått ut  

 Årsavgiften har inte betalats in till PRV  

 Patenthavaren begär själv att patentet ska upphöra  

 Patentet upphävs efter invändning  

 Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol, så kallad ogiltighetstalan 
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4.2.2 En patentansökan kan avslutas genom att den 

 Avslås av PRV  

 Avskrivs av PRV  

 Återtas av sökanden som väljer att avstå från ensamrätten 

4.3 Vad innebär ett svenskt patent? 
Patent är en ensamrätt för innehavaren att på olika sätt utnyttja en uppfinning i enlighet med 3 § 

patentlagen. Ett patentskydd gäller bara för det geografiska område som patentet ansökts för dvs. 

ett svenskt patent gäller bara i Sverige och måste ansökas om att gälla även i andra länder. I en del 

situationer kanske en uppfinning endast är avsedd för den svenska marknaden och därmed endast 

kräver skydd i Sverige. Men då bör ansökaren veta att vem som helst får utnyttja uppfinningen 

utomlands (PRV, 2010). 

4.4 Hur söks patent utomlands?  
Beroende på hur stort skyddet avses vara geografiskt sett, finns i huvudsak tre olika tillvägagångssätt 

när ett patent skall sökas: 

 PCT-ansökan, ett internationellt täckande alternativ. Denna typ av ansökan kan ge skydd i 

upp emot 140 länder, inklusive Sverige. Ansökningen kan genomföras via PRV, via det 

europeiska patentverket (EPO) eller direkt till WIPO (World Intellectual Property 

Organisation). Vid ansökningen väljs också vilken myndighet, PRV eller EPO, som ska granska 

ansökningen 

 Vet ansökaren vilka enskilda länder skyddet skall gälla i så är ett alternativ att skicka in 

separata patentansökningar direkt till ländernas patentverk där skyddet skall gälla 

 EPO-ansökan, en regional ansökan till det europeiska patentverket EPO (en EPC-ansökan). 

Via en EPC-ansökan kan skyddet gälla i ca 40 länder i Europa, inklusive Sverige. Alternativet 

kan vara fördelaktigt om till exempel uppfinningen är ny men marknaden för uppfinningen 

primärt inte finns i Sverige 

4.5 Olika typer av patent 
Det finns i huvudsak tre olika typer av patent; tekniska patent, designpatent och processpatent 

(Cohen, 2005) 

4.5.1 Tekniska Patent (Utility Patents) 

Tekniska patent är den i särklass vanligaste patenttypen, och är vad som brukar menas med 

innebörden patent. De kallas ofta mekaniska patent men kan omfatta många olika typer av 

uppfinningar som står utanför mekaniska anordningar. Patentformen behandlar produkter av alla 

slag, kemiska sammansättningar och processer, tillverkningsmetoder, elektroniska kretsar, 

datorprogram, bioteknik och affärsmodeller är bara några av de typer av uppfinningar som kan 

skyddas genom tekniska patent. 

Ett exempel på någon som skulle behöva denna typ av patent är en person som uppfinner en 

diskmaskin som själv ställer in disken i skåpen när den är klar. Detta skulle vara en förbättring av en 

befintlig uppfinning, diskmaskinen. 
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4.5.2 Designpatent (Design Patents) 

Designpatent skiljer sig från tekniska patent genom att ett designpatent endast skyddar det estetiska 

utseende hos en användbar produkt. Designpatent syftar alltså till att skydda hur produkten ser ut, 

inte vad det är eller vad den gör, och kan därför inte användas för något utan ett orginellt utseende. 

Designpatent kan dock godkännas för nya versioner av gamla produkter, om de har unika och 

innovativa framträdanden jämfört med tidigare versionerna. 

Exempelvis flaskor som är en gammal produktklass, där kan då en nydesignad flaska som har en unik 

och särskiljande form eller dekoration bli föremål för ansökan av ett designpatent. 

4.5.3 Växtpatent (Plant Patents) 

Växtpatent är en liten kategori av patent som skyddar vissa typer av växter som exempelvis 

blommor, frukter, buskar och vinrankor. Ett växtpatent består av en text som beskriver den botaniska 

anläggningens karaktär, inklusive storlek, blommorna och bladens färger och former, tillväxtcykler, 

vegetationsperiod och geografiska position. Den innehåller också färgfotografier eller målningar av 

anläggningen och en enda formaliserad fordran. Uppfinnaren är den person som först har 

reproducerat och utökat anläggningen.  

Växtpatent har en löptid på 20 år och ca 10 000 patent av denna typ har ansökts. 

4.6 För- och nackdelar med Patent 

4.6.1 Fördelar 

 Skapa inträdesbarriärer på marknaden 

 Begränsa konkurrenter. Om den tekniska lösningen skyddas som en affärshemlighet måste 

företaget bevisa att informationen stals från dem 

 Intäkter från licensiering och försäljning 

 Inneha rättigheten att använda rättigheten 

 Kommersialiserar produkten och företaget 

 Generera inkomst på mer än ett sätt 

 I många fall är affärshemlighetsskyddat material inte tillräckligt skyddande, t.ex. i produkter 

som kan monteras isär och analyseras av användaren (reverse engineering) 

 Företag kan skydda sina tekniska lösningar när anställda förflyttar sig mellan branschens 

företag 

 Lagar och regler är generellt utformade till fördel för ägaren av patenten 

4.6.2 Nackdelar 

 Patenträttigheter kan inte drivas igenom förrän patentet blivit godkänt, affärshemligheter 

kan drivas igenom direkt 

 Tiden för att få ett patent godkänt kan ta flera år 

 Rättigheter för affärshemligheter kan ibland utgöra ett längre skydd 

 Den patenterbara funktionen måste beskrivas genomgående och noggrant, annars minskas 

kvaliteten och den skyddande effekten av patenträttigheten avtar 

 Höga kostnader för att ansöka om och underhålla patent, dessa kostnader kan motsvara 

100,000 – 250,000 kr per patent exklusive kostnader för patenträttigheter utomlands 
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4.7 Riskfaktorer med patent  
• Nya patent: Nya patent kan minska värdet på existerande teknologi och låta konkurrenter ta 

marknadsandelar. Det är även svårt att veta vilka patent som ansöks, ”patent-pending”, vilket gör att 

risken hos ett företags egna patent blir mindre förutsägbar. Information om patent blir först 

tillgänglig vid godkännande 

• Patentsvårigheter/Patentunderkännande: Ett godkänt patent löper alltid risk för att 

ogiltigförklaras på grund av att andra bolag hävdar att ens patent utgör konflikt med deras; 

teknologin redan är känd; eller att den tekniska lösningen bakom patenterbarheten inte är unik. 

Lyckade utmaningar mot patent kan omgående underkänna ett patent och dess licensavtal. Denna 

risk är svår att förutse och en väl genomförd Due Dilligence är det enda som kan förhindra att dessa 

situationer uppstår 

• Patentintrång och överträdelser: Licenstagare kan hållas ansvariga och kan i princip tvingas betala 

3 ggr de estimerade skadorna vid eventuella avtalsbrott och överträdelser 

• Affärshemligheter: Vissa patent är potentiellt sett värdelösa utan dess affärshemligheter. Ett 

exempel på ett värdelöst patent är ett medicinskt patent där inte receptet redogör för medicinens 

påverkan. Patentsökaren måste redogöra så detaljerat som möjligt för att maximera värdet av 

patentet 

• Regeringar och utländsk lagstiftning beaktar ej de existerande regionala och globala 

patentsamarbeten vilket leder till piratkopiering av IP rättigheter. Detta är oftast ett problem för 

patent relaterade till IT mjukvara 

• Övriga kostnader: I USA har det blivit allt mer vanligt för företag att genererar inkomst via att köpa 

patenträttigheter och sedan aktivt stämma andra företag för eventuella intrång och överträdelser. 

Denna typ av affärsverksamhet skapar höga kostnader för patentägare som antingen måste ta 

kostnader för att delta i rättegång, eller acceptera den förlikning som erbjuds av motpart (Chaplinsky, 

2002)   
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5 Teoretisk referensram 
Nedan beskrivs de teorier som används i examensarbetet och som applicerats i projektarbetets 

värderingsmodell. Om ingen annan referens anges, är texten refererad till Schweihs, 1998. 

5.1 Värdering 

5.1.1 Tidsperspektiv 

Värdet av IP rättigheter kan estimeras genom att basera en värdering på tre olika tidsansatser; 

historisk, nutid och framtid. Den historiska ansatsen innebär att de data som analyseras är data som 

reflekterar en tidsperiod före värderingstillfällets datum. Nutidsansatsen innebär analys av data fram 

till värderingstillfällets datum, och slutligen med framtidsansatsen menas att framtida estimerad data 

analyseras för att fastställa ett värde på IP rättigheten idag. Den framtida ansatsen resulterar i ett 

hypotetiskt värde, där antaganden görs om framtiden. 

Vilken tidsansats som väljs beror på värderingens syfte. Skall ett beslut tas av ledningen angående IP 

tillgångens förvaltning, försäljning eller licensiering är det lämpligt att tillämpa framtidsansatsen. Är 

IP tillgången föremål för redovisning eller beskattning är det lämpligt att tillämpa nutidsansatsen. 

För att ställa prognoser eller göra andra antaganden om framtiden är den relevanta historiska 

tidsperioden att analysera fem år. Om omständigheterna för IP rättigheten drastiskt förändrats 

under de senaste åren så är tre till fyra år en relevant tidsperiod att analysera. Om tillgången haft en 

lång kommersiell historik kan en längre tidsperiod användas. 

5.1.2 Värderingsmodell 

Värderingsprocessen handlar om att fastställa ett värde på en tillgång. Liksom de flesta tillgångarna, 

är värdet av IP rättigheten nuvärdet av de framtida inkomsterna som rättigheten genererar. 

Värderingsexperter menar att den effektivaste metoden som ett företag i första hand bör försöka 

tillämpa är den marknadsbaserade metoden (Flignor och Orozco, 2006). Denna metod går ut på att 

identifiera de fall där ett företag har sålt en IP rättighet identiskt likt företagets IP rättighet, och i 

princip applicera den prissättningen. Det vill säga, vad har betalats för en identisk tillgång tidigare? I 

majoriteten av fallen går denna metod inte att tillämpa då IP rättighetens unika natur inte kan 

likställas med exempelvis råvaror och fastigheter. 

Den ”perfekta” värderingen av IP tillgångar är den värdering som ger ett nuvärde som precis 

motsvarar det aktuella värdet. Värderingsprocessen är tyvärr inte perfekt. Svårigheten ligger i att 

göra relevanta och rimliga antaganden, och om dessa antaganden är någorlunda korrekta kan 

värderingen ses som lyckad. För att göra värderingsmodellen användbar måste modellen ta hänsyn 

till hur marknaden påverkar IP rättigheten och vilka faktorer som påverkar IP rättighetens inkurans. 

De finansiella antagandena påverkar också värdet av en IP rättighet och dessa måste varsamt 

analyseras. Antagandena består av den systematiska och icke systematiska risken, tillväxtprognoser 

och kostnadsestimeringar samt diskonterings- och kapitaliseringsräntor. Om en av dessa faktorer 

allvarligt missbedöms påverkas värdet av IP rättigheten mer än förändringen i själva antagandet. Det 

vill säga att en liten förändring i input skapar stora förändringar i värderingens output. Därför är det 

lämpligt att även integrera en känslighetsanalys i värderingen som illustrerar flera värden av IP 

rättigheten, där analysen baseras på varierande värden i de finansiella antagandena som görs. Dessa 

antaganden innefattar: 
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 Intäktsandelen som hänförs till IP rättigheten 

 Diskonterings och kapitaliseringsräntor 

 Tillväxtfaktorer 

 Marginal 

5.1.3 Datainhämtning 

För att kunna genomföra värderingen måste en mängd data analyseras och justeras för att 

värderingen skall bli så relevant som möjligt. Denna typ av data består av: 

 IP rättighetens karaktär; det vill säga ägarskapet som skall värderas, rättigheterna, 

privilegierna, och förutsättningarna som påverkar rättighetens ägarskap och företagets 

kontroll av rättigheten 

 IP rättighetens natur, historia och framtidsutsikt för branschen och företaget inom vilken den 

verkar inom 

 Historisk finansiell information 

 Relaterade tillgångar och förpliktelser som fordras för att IP rättigheten skall generera värde 

 Förutsättningarna i branschen 

 Lokala, nationella och internationella faktorer som påverkar IP rättigheten 

 Tillgängliga avkastningsmått på alternativa investeringar och jämförbara transaktioner 

 Transaktioner som involverat IP rättigheten 

5.1.4 Tre värderingsansatser 

Vid värdering av immateriella tillgångar används i princip tre stycken olika ansatser. Samtliga 

ansatser bygger på en eller flera ekonomiska teorirer där målet är att hitta en rimlig indikering på ett 

monetärt värde. Principiellt, i en effektiv marknad där all information är tillgänglig, skall samtliga 

ansatser ge samma värde på tillgången. Ansatserna består av kostnadsbaserad, marknadsbaserad 

och inkomstbaserad värdering. Beroende på typ av immateriell tillgång som skall värderas (IP 

rättighet, Intellektuell tillgång eller Intellektuellt kapital); syftet med värderingen och; kvaliteten och 

kvantiteten av tillgänglig data, har en eller fler ansatser större betydelse för värderingen. Om möjligt, 

är det fördelaktigt att anpassa fler än en värderingsansats för att få ett värde att jämföra med, samt 

höja trovärdigheten och rimligheten i värderingsresultatet.  

5.1.5 Vilkorbara och begränsande förutsättningar 

För att en värdering skall ske effektivt måste generella antaganden göras för den tidsperiod vilken 

värderingen baseras på. Det handlar om legala överväganden, panträtter, specifika belastningar, 

extrapolerad information (ingenjörer, forskare, analytiker och marknadsstudier), undangömda 

förutsättningar, miljörisker och ändrade lagar och förordningar. Det är viktigt att förstå att 

värderingen är begränsad och har ett ”bäst-före” datum. Antaganden som görs vid värderingstillfället 

är troligtvis inte lika rationella dagen efter, då nyare information är tillgänglig. 
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5.2 Inkomstbaserad värdering 
Inkomstbaserad värdering baseras på den ekonomiska principen att förutse ekonomiska prestationer 

(principen om förväntad prestation). Ansatsen är den mest fundamentala av samtliga 

värderingsansatser och denna används mest frekvent av praktiska utövare. I princip går 

inkomstbaserad värdering att anpassa i de flesta värderingssyftena: 

 Fastställa ett värde på en IP rättighet (marknadsvärde, användarvärde, investeringsvärde) 

 Estimera en lämplig licensieringsavgift eller överlåtelsepris 

 Skadeståndsestimering vid överträdelser och intrång 

 Analys av en IP rättighets värdeökning eller värdeminskning (underlag för investeringsbeslut, 

kommersialisering, prissättning, operationella synergier) 

 Fairness opinion vid transaktioner (transaktionsstruktur, -villkor, -värde) 

Inkomstbaserad värdering går ut på att återspegla värdet som nuvärdet av framtida nettokassaflöden 

relaterade till IP rättigheten, det vill säga, ett värdeanspråk görs på en prognostiserad ekonomisk 

inkomst. Det största övervägandet som görs i denna värderingsansats är att estimera framtida 

intäkter och kostnader vilka är relaterade till IP rättigheten. Värderingen skall inte ta hänsyn till: 

1. Kassaflöden som hänförs till andra IP rättigheter 

2. Företagets totala kassaflöden (såvida inte en del av företagets kassaflöden kan estimeras och 

hänföras till IP rättigheten) 

3. Inkomst från materiella tillgångar som använts eller förbrukats vid genereringen av IP 

rättighetens inkomst (såvida inte en rättvis fördelning kan göras) 

5.2.1 Metoder 

Det finns flera typer av värden (inkomster) som lämpar sig till minst lika många värderingsmetoder. 

Exempel på dessa värden är nettointäkter, bruttoinkomster, rörelsevinster (EBIT), rörelsevinster före 

avskrivningar (EBITDA), nettokassaflöden, licensinkomster och royaltyintäkter med fler. 

Beroende på vilken typ av inkomst (värde-input) som IP rättigheten genererar finns flera olika typer 

av metoder att applicera. Dessa metoder är de som: 

 Kvantifierar den överinkomst (prispremie) som genereras av IP rättigheten 

 Kvantifierar de kostnader som ägaren slipper som ett resultat av IP rättigheten  

 Estimerar och värderar det pris som IP rättighetens ägare hade betalat för att få utnyttja IP 

rättigheten (Relief from Royalty) 

 Kvantifierar skillnaden i värde mellan företaget med IP rättigheten och företaget utan IP 

rättigheten 

 Estimerar värdet av IP rättigheten som en residual utöver företagsvärdet, eller det totala 

värdet på immateriella tillgångar 

Metoderna inom denna ansats kan delas in i två analytiska förfaranden, direkt kapitalisering (direct 

capitalization analysis) och kapitaliserad avkastning (yield capitalization analysis), där skillnaden 

sinsemellan består av vilken tidshorisont som skall diskonteras, samt vilken diskonteringsränta som 

skall användas.  
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Direkt kapitalisering innebär att den totala ekonomiska inkomsten estimeras för den tidsperiod inom 

vilken IP rättigheten är aktiv. Därefter diskonteras inkomsten med investerarens IRR (Internal Rate of 

Return), i denna metod kallad den direkta kapitaliseringsräntan. Metoden kan utföras i både diskreta 

eller icke diskreta analyser. Vilken diskonteringsränta som är relevant beror på längden av den tid 

som IP rättigheten genererar värde. IRR diskuteras mer ingående i kapitel 5.6 Ekonomisk och 

Finansiell teori. 

Kapitaliserad avkastning innebär att en årsbaserad prognos av ekonomisk inkomst diskonteras med 

en diskonteringsfaktor som reflekterar bolagets och IP rättighetens risk. Där igenom erhålls nuvärdet 

av de framtida inkomsterna, som via diskonteringsräntan är justerade för tidspåverkan och risk. I 

kapitaliserad avkastningsanalys är tidsperioden och kassaflödenas risk de komponenter som påverkar 

värdet av IP rättigheten. Tidsperioden är i diskret form på en årlig basis. Vidare kan även en 

slutvärdeberäkning (icke diskret) tillämpas. Denna beräknings används vid värdering av företag och 

ingår som ett slutsteg i en DCF värdering (Discounted Cash Flow värdering). 

Båda dessa analyser, direkt kapitalisering och kapitaliserad avkastning, tillför ett godtyckligt värde på 

en IP rättighet. Det finns många konceptuella likheter mellan metoderna, exempelvis att värdet av en 

IP rättighet är nuvärdet av den förväntade ekonomiska inkomst. Om inkomstflödena är konstanta 

över en diskret tidsperiod skall metoderna generera samma värderingsresultat. Skillnaderna mellan 

metoderna ligger i kvantifieringen av värdet. Beroende på syftet med värderingen används en av 

dessa mer eller mindre. Det går även att anpassa båda analyserna för att skapa sig ett brett spektrum 

av värderingsresultat, där värderaren själv kan avgöra vilket värde som är lämpligast. 

5.2.2 Frågor som måste besvaras i värderingsprocessen 

 Hur stor del av intäkterna kan hänföras till IP rättigheten? 

 Skall värderingen utföras före skatt eller efter skatt? 

 Vilken tidshorisont skall användas och hur kvantifieras den ekonomiska inkomsten? 

5.2.3 Nyckelkomponenter som driver värdet 

Inom inkomstbaserad värdering är det huvudsakligen tre komponenter som måste analyseras och 

fastställas: 

1. Ekonomisk inkomst 

2. Tidshorisont 

3. Diskonterings/kapitaliseringsränta 

För att fastställa dessa komponenter finns flera metoder att använda. Dessa metoder stöds i många 

fall av de traditionella finansiella koncepten om effektiva kapitalmarknader. Den ekonomiska 

inkomsten kan prognostiseras genom att använda branschnormala marginaler och tillväxtfaktorer. 

Tidshorisonten kan bestämmas antingen via IP rättighetens återstående giltighetstid eller via den tid 

som förvaltaren tror att rättigheten kommer att användas. Diskonteringsräntan kan fastställas via 

CAPM (Capital Asset Pricing Model), Modgliani & Millers formler för riskanpassat avkastningskrav, 

och WACC beräkning (Weighted Average Cost of Capital). Samtliga metoder beskrivs i kapitlet 5.6 

Ekonomisk och Finansiell teori. 

Ekonomisk inkomst 

Som tidigare nämnts går det att mäta ekonomisk inkomst på flera olika sätt. Antingen via ökningen i 
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intäkterna, via minskningen i kostnaderna, eller via det minskade behovet av att göra ytterligare 

investeringar. Innan val av inkomstström det viktigt att avgöra hur en IP rättighet genererar 

inkomsten: 

 Via användandet av IP rättigheten? (skulle företaget producera och sälja 

produkterna/teknologin vare sig med eller utan IP rättigheterna?) 

 Via det generella ägandet av IP rättigheten? (rättigheter generellt knutet till verksamheten) 

 Övergripande användning av IP rättigheten? (svårt att fastställa ändamålet med IP 

rättigheten) 

Beroende på vilket sätt IP rättigheten genererar värde väljs vilken typ av inkomst som skall analyseras 

i värderingen. Konceptet för hur en IP rättigheten genererar inkomst är relativt enkelt att förstå sig 

på. Till exempel, ett franchiseföretag hade inte kunnat bedriva sin verksamhet såvida inte ägaren har 

ett tillstånd. Tillståndet klassificeras som en immateriell tillgång och verksamheten hade inte kunnat 

generera en inkomst utan denna tillgång. Det kan exempelvis handla om en marknadsrelaterad 

tillgång såsom varumärkesskydd, hur många fler produkter kan säljas eller hur mycket högre pris kan 

sättas jämfört med en katalogprodukt? Användandet av patent kan skapa både marknadsrelaterade 

eller kostnadsmässiga fördelar, beroende på patentets funktion kvantifieras den ekonomiska 

inkomsten på olika sätt. I samtliga ovanstående exempel skapas ekonomiska fördelar, och det är 

skillnaden mellan att äga IP rättigheten och inte äga den som skall kvantifieras. Figur 5.1 illustrerar 

hur olika IP rättigheter förhåller sig till företagets totala intäkter.  
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Figur 5.1 Patentets andel av företagsvärdet Figuren visar skillnaden mellan att värdera 

företag via intäkter och värdera patent där det är viktigt att identifiera det faktiska 

värderingsobjektet, exempelvis patentets underliggande produkt (Grube, 2008) 
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Tidshorisont 

Det finns generellt två problem med denna komponent. Det första problemet är att avgöra hur lång 

tidsperiod som är relevant att analysera, eller hur länge förväntas IP rättigheten att generera 

ekonomisk inkomst? Ju längre tid som återstår av IP rättigheten desto mer värde har den, eftersom 

den ges mer tid att generera inkomster. 

Det finns även en stor skillnad mellan att värdera företag och värdera IP rättigheter. Vid värdering av 

IP rättigheter har rättighetens användningstid ett begränsat antal år, sedan försvinner det legala 

skyddet och konkurrenterna får rätt att utnyttja teknologin som rättigheten skyddade. Vid värdering 

av bolag blir tidshorisonten annorlunda, och tidskomponenten får en mindre betydelse i ett 

värderingssammanhang. Oavsett prognosens längd så värderas bolaget som om det skulle fortsätta 

existera och generera värde i all evighet.  

Det andra problemet är att fastställa hur lång varje diskret tidsperiod skall vara. Alltså, skall varje 

tidsperiod diskonteras månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, helårsvis eller med annan periodintervall? 

Val av tidsperiod beror på omständigheterna kring IP rättigheten och hur IP rättigheten 

periodmässigt genererar sin ekonomiska inkomst. 

Om IP rättighetens inkomster varierar påtagligt över en längre tid är kortare diskonteringsperioder 

att föredra, om variationen inte är påtaglig bör perioderna var kortare. Exempelvis, är inkomsterna 

specificerade månadsvis är det lämpligare och mer noggrant att analysera värdet med en 

diskonteringsränta som är justerad per månad. 

Diskonterings/Kapitaliseringsränta 

Diskonteringsräntan är den faktor som tar hänsyn till tillgångens finansiella risk och tidspåverkning. 

Den konverterar framtida inkomster till ett summerat estimerat nuvärde. Som tidigare nämnt finns 

det två olika kapitaliseringsräntor, yield capitalization rate (YCR) och direct capitalization rate 

(DCR), där yield capitalization rate kan likställas med en årlig nuvärdesfaktor.  Om risken hos IP 

rättigheten inte representerar den risk som bolaget har, bör värderaren analysera 

diskonteringsräntor hos bolag som sysslar med liknande verksamhet (Pitkehly, 1998). Direct 

capitalization rate kan likställas med IRR, det vill säga en nuvärdesfaktor som konverterar summan av 

inkomsterna till ett totalt värde. Vid DCR beräknas inte nuvärdesfaktorn på årlig basis, utan utgör en 

summerad nuvärdesfaktor för hela livslängden (investeringsperiod/prognosen). Val av 

kapitaliseringsränta och metod i värderingsprocessen beror på tillväxtfaktorn hos inkomsterna. Om 

tillväxtfaktorn är konstant eller konstant förändras, bör DCR metoden användas, där DCR är; 

DCR = Diskonteringsränta – Tillväxtfaktor (tillväxtfaktorn kan vara positiv, negativ eller 0) 

Om tillväxtfaktorn hos inkomsterna förväntas att ändras (öka eller minska) så är YCR att föredra, då 

metoden tar hänsyn till den ekonomiska variationen mellan de olika tidsperioderna. 

Kapitaliseringsräntan, både YCR och DCR, skall: 

 deriveras från marknadsdata 

 reflektera tillgångens risk 

 ta hänsyn till hur den ekonomiska inkomsten har beräknats, så att inga beräkningar görs två 

gånger 

 reflektera den framtida tidsansatsen 
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 skall ta hänsyn till värderingens tidsperiod 

Det går även att behandla IP rättigheten som separata Venture-Cap företag och använda en Venture-

Capital värderingsapproach. I en sådan approach används ”Hurdle-rates” (diskonteringsräntor för 

venture cap. investeringar) som enligt praktiska utövare ligger mellan 20-50 %. Anledningen till den 

höga diskonteringsräntan är att Venture-Cap investerarna skall få ersättning för osäkerheten som 

venture-cap företaget har i ett tidigt utvecklingsstadium, liksom för företaget och sina IP rättigheters 

osäkerhet (Flignor et al, 2006).   

5.2.4 Yield Capitalization metoden 

Definition av metoden är, nuvärdet av en icke konstant ström av ekonomiska inkomstflöden under 

en diskret tidsperiod. 

Nedan delas metoden in i åtta steg som beskriver hur värderingsgenomförandet kan gå till: 

1. Bestäm hur den ekonomiska inkomsten skall kvantifieras, samt vilka kostnader som är 

relevanta 

2. Estimera den återstående tid inom vilken IP rättigheten är aktiv eller användbar (diskret 

tidsperiod) 

3. Prognostisera intäkterna och kostnaderna för den diskreta tidsperioden på årlig basis (endast 

kassaflödespåverkande poster) 

4. Bestäm diskonteringsränta, vilken skall användas för att få fram nuvärden av de framtida 

kassaflödena (WACC, CAPM, M&M, Venture-Cap räntor, standardräntor) . 

Diskonteringsräntan skall avspegla: 

a. Risken hos IP rättigheten 

b. De ekonomiska effekterna som tidigare tagits hänsyn till i prognosen. Det vill säga, 

Om räntekostnader har beaktats i prognosen måste diskonteringsräntan avspegla 

avkastningskravet till aktieägarna, då långivarna redan fått betalt. Eller om skatt har 

dragits i prognosen så skall inte diskonteringsräntan ta hänsyn till det 

5. Erhåll ett värde på IP rättigheten 

   

Figur 5.2 Yield Capitalization modell Figuren Illustrerar en förenklad uppställning av Yield 

Capitalization metoden där samtliga finansiella poster associerade till IP rättigheten är 

estimerade (Schweihs, 1998) 

Yield Capitalization år 1 år 2 år 3 år 4 år X

Intäkter

-kostnad 1

Bruttoresultat

-kostnad 2

-kostnad 3 Intäkter och kostnader baseras på

-kostnad 4 ledningens prognoser

Resultat före skatteavdrag

-skatteavdrag Marginal skattesats

Resultat

+avskrivningar

(-/+) förändring i rörelsekapital Baseras på ledningens prognoser

-investeringar

-kapitalavdrag för ass. tillgångar Baseras på en funktionsanalys av
Ekonomisk inkomst (nettokassaflöde) associerade tillgångar

@ diskonteringsfaktor

Nuvärde av framtida kassaflöden

Estimerat värde av IP rättigheten
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5.2.5 Direct Capitalization metoden 

Metoden går ut på att kapitalisera en konstant eller konstant förändrand ström av inkomst över en 

diskret tidsperiod. Kapitaliseringen innebär att inkomsten dividideras med en lämplig 

kapitaliseringsränta. 

Likväl den metod som beskrevs tidigare, kan denna metod delas in i olika genomförandesteg: 

1. Bestäm hur den ekonomiska inkomsten skall kvantifieras, samt vilka relevanta kostnader 

som skall beaktas 

2. Estimera den återstående tid vilken IP rättigheten är aktiv eller användbar inom (diskret 

tidsperiod). Till skillnad från tidigare metod tar denna hänsyn till immateriella tillångar som 

har evigt långt liv, men det innebär inte att denna metod endast kan appliceras på tillgångar 

som genererar inkomster i oändlig tid. Metoden förutsätter att en analys har gjorts på IP 

rättighetens livslängd 

3. Prognostisera den ekonomiska inkomsten för en diskret eller icke diskret tidsperiod, där 

inkomsten är antingen: 

a. Konstant (samma inkomst genereras under varje tidsperiod) 

b. Konstant förändrande (förändras med en konstant faktor för varje tidsperiod) 

Om det inte finns ett konstant samband hos inkomsterna, kan denna metod inte användas. 

Exempelvis om tillväxtfaktorn är olika för olika tidsperioder. 

4. Bestäm en lämplig kapitaliseringsränta. Om det finns en konstant tillväxtfaktor integreras 

den i kapitaliseringsräntan 

5. Erhåll ett nuvärde av en estimerad total inkomst för den estimerade livslängden hos IP 

rättigheten 

   

Figur 5.3 Direct Capitalization modell Figuren visar en förenklad uppställning av Direct 

Capitalization metoden där samtliga finansiella poster associerade till IP rättigheten är 

estimerade (Schweihs, 1998) 

Direct Capitalization Summa

Intäkter

-kostnad 1

Bruttoresultat

-kostnad 2 Intäkter och kostnader baseras på

-kostnad 3 ledningens prognoser

-kostnad 4

Resultat före skatteavdrag

-skatteavdrag Marginal skattesats

Resultat

+avskrivningar

(-/+) förändring i rörelsekapital Baseras på ledningens prognoser

-investeringar

-kapitalavdrag för ass. tillgångar Baseras på en funktionsanalys av

Ekonomisk inkomst (nettokassaflöde) associerade tillgångar

@ kapitaliseringsfaktor inkl. tillväxtfaktor

(/) tidsjustering Behövs inte nödvändigtvis

Nuvärde av framtida kassaflöden

Estimerat värde av IP rättigheten
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5.2.6 Relief from Royalty 

På samma sätt som den marknadsbaserade värderingsmetoden, är Relief from Royalties metoden 

även ett populärt tillvägagångssätt för att få en indikation på ett patents värde. Metoden är nämligen 

lätt att applicera och kräver förhållandevis få inmatningsparametrar för att generera ett värde. Men 

som med alla modeller är självklart dessa inputvärden avgörande för vilken output som erhålls och 

med minskande antal inmatningar ökar relevansen per inmatning (Parr, 2007). 

Metoden kan användas för att värdera en patenterad uppfinning, alternativt kombinationen av en 

patenterad uppfinning och den kunskap som krävts för att kommersialisera teknologin.  När ett 

patent värderas, värderas rättigheten som patentet medför.  Som tidigare nämnts ger ett patent 

rätten att förbjuda andra från att tillverka, sälja och importera en teknologi och inte rätten att själv 

tillverka, sälja och importera en teknologi. 

Metoden kan lätt härledas till den inkomstbaserade värderingsmetoden då den underliggande teorin 

baseras på nuvärdet av framtida förväntade intäkter. Dessa framtida förväntade intäkter är 

egentligen besparingar som kommer tillhanda vid ägandet av ett patent. Att äga ett patent medför 

att ägaren slipper licensiera rättigheten för att använda en teknologi kommersiellt och behöver 

därför inte betala löpande licensieringsavgifter till den som äger rättigheten.  Licensavgiften räknas 

oftast fram som en andel av företagets intäkter. Metoden beräknar alltså nuvärdet av besparade 

pengar till följd av ägandet av ett patent och därav pengar som sparas då inga licensieringsavgifter 

behöver betalas löpande. Ett annat perspektiv är att betrakta värdet som nuvärdet av framtida 

förväntade besparingar. Modellen kräver fem antaganden för att generera ett värde på ett patent 

(Parr, 2007): 

 Återstående livslängd för patentet 

 Framtida förväntade intäkter 

 Licensieringsavgift 

 Skattesats 

 Diskonteringsränta 

1.1.1 25 % -regeln 

Experter kallar 25 % -regeln för den mest berömda tumregeln (heuristiken) tillgänglig i 

värderingssammanhang. Regeln förutsätter att lönsamheten av den patenterade teknologin skall 

fördelas mellan ägaren och licenstagaren, och den föreslår att licenstagaren skall betala en royalty 

ränta på 25 % av förväntade vinster före skatt som är hänförbara till IP rättigheten. Regeln används 

främst inom royalty prissättning för patent och utvecklades under 1950-talet av Robert Goldscheider.  

Han utförde en empirisk studie av 18 licensavtal från flera amerikanska globala företag. Studien 

resulterade i att licenstagaren hade en genomsnittlig vinstmarginal före skatt på 20 % ( % av 

försäljning). Licensgivaren erhöll i de flesta licensavtal en royalty ränta på 5 % av den totala 

försäljningen, vilket därmed skapade regeln 25 % av vinsterna före skatt hänförbara till IP rättigheten 

som royalty ränta (Goldscheider et al, 2002). 

Tumregeln underkänns av CAFC, januari 2011 

Microsoft döms till att ersätta Uniloc för patentintrång gällande ett mjukvaruprogram som används i 

Microsofts operativsystem Windows. Microsoft estimerade skadorna med 25 % -regeln, vilket 

underkändes av CAFC. En prejudicerande dom fastslogs vilket innebar att tumregeln innehåller 

fundamentala brister och att den inte reflekterar patentets natur. CAFC menar att 25 % -regeln 
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utvecklades för 60 år sedan och reflekterar därför inte dagens branschdynamik. Tumregeln tar heller 

inte hänsyn till Georgia-Pacific faktorerna, vilka numera är standardfaktorer (se figur 5.4) vid 

estimering av IP rättigheters värden. Faktorerna fastställdes efter rättegången mellan Georgia-Pacific 

Corp. och US. Plywood Corp. och används idag som underlag för att fastställa royalty ersättningar 

(Goldscheider et al, 2002).  

 

 

 

 

 

5.3 Kostnadsbaserad värdering 
Kostnadsbaserad värdering är uppbyggd på den traditionella ekonomiska teorin om substitut och 

prisjämvikt, även kallad det konkurrenskraftiga jämviktspriset.  Teorin syftar till att en investerare 

inte är beredd att betala mer för investeringen än kostnaden att erhålla/utveckla en identisk produkt 

själv. Det vill säga, en köpare betalar inte mer för IP rättigheten än priset för en annan IP rättighet 

med samma kundnytta. I enlighet med teorin justerar en effektiv marknads alla priser (inklusive 

priset för IP rättigheter) till ett jämviktsläge där priset är en funktion av kundnyttan som produkten 

(IP rättigheten) tillför. 

Main factors:

1 Strength of IP arsenal

2 Monopoly granted by IP

3 Degree to which IP drives sales / profits

Other factors:

1 royalties received by the proprietor for the licensing of the IP in suit, proving or tending to prove an established royalty; 

2 the rates paid by the licensee for the use of other IP comparable to the IP in suit; 

3
the nature and scope of the licence, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of 

territory or with respect to whom the manufactured product may be sold; 

4
the licensor's established policy and marketing program to maintain his IP monopoly by not licensing others to use the 

IP or by granting licences under special conditions designed to preserve that monopoly; 

5
the commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same 

territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter; 

6
effect of selling the protected specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the IP 

to the licensor as a generator of sales of his non-protected items; and the extent of such derivative or convoyed sales; 

7 the duration of the IP and the term of the licence; 

8 the established profitability of the product made under the IP; its commercial success; and its current popularity; 

9 the utility and advantages of the IP over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar 

results; 
10

the nature of the protected IP; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the 

licensor; and the benefits to those who have used the IP; 

11 the extent to which the infringer has made use of the IP; and any evidence probative of the value of that use; 

12
the portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable 

businesses to allow for the use of the IP or analogous IP; 

13
the portion of the realisable profit that should be credited to the IP as distinguished from non-protected elements, the 

manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer; 

14 the opinion testimony of qualified experts; and 

15

the amount that a licensor and a licensee would have agreed upon if both had been reasonably and voluntarily trying to 

reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee - who desired, as a business proposition, to obtain a 

licence to manufacture and sell a particular article embodying the protected IP - would have been willing to pay as a 

royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent 

proprietor who was willing to grant a licence.

Figur 5.4 Georgia-Pacific faktorerna Tabellen summerar de faktorer som påverkar värdet av 

IP rättigheter. Värdefaktorerna fastställdes efter rättegången år 1970 mellan Georgia-

Pacific Corp och United States Plywood Corp och är idag praxis vid beräkning av Royalty 

avgifter och värdet av IP rättigheter (Cohen, 2005) 
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Tillgänglighet av substitutprodukter påverkas av förändringen i tillgång och efterfrågan. Och det är 

med hjälp av det ekonomiska tillgång och efterfrågan konceptet som begreppet ”kostnad” kan 

defieneras. När tillgången på substitutprodukter ökar, ceteris paribus, går kostnaden för 

substitutprodukten ner och konsekventiellt blir värdet på IP rättigheten lägre. När tillgången på 

substitutprodukten blir lägre, stiger kostnaden för substitutprodukten och därmed ökar värdet på IP 

rättigheten. Liknande resonemang går att föra med begreppet efterfrågan. När efterfrågan på 

substitutet ökar, ökar kostnaden för substitutet och värdet på IP rättigheten. Vice versa, när 

efterfrågan på substitutet blir lägre, minskar kostnaden för substitutet och värdet på IP rättigheten. 

En kostnadsbaserad värderingsansats av IP rättigheter är starkt påverkad av marknaden. Detta 

innebär att den relevanta kostnaden för IP rättigheten är den marknaden är villig att betala för. 

Ansatsen går alltså inte ut på att summera de historiska kostnaderna för att skapa IP rättigheten, då 

värde inte kan likställas med kostnad. 

Det finns flera begränsningar med den kostnadsbaserade ansatsen. Till skillnad från materiella 

tillgångar så finns det inga rimliga substitut att jämföra med IP rättigheter. Då IP rättigheter anses 

vara mer unika än materiella tillgångar, så blir denna ansats svårare att applicera vid värdering. 

Ansatsen tillgodoser heller inte de fördelar som patent kan tänkas tillföra (Robert Pitkehly, 1997). 

Metoder 

Inom kostnadsbaserad värdering finns det ett antal olika metoder där metoderna har olika 

definitioner på ”kostnad”, vilket är avgörande för metodernas tillvägagångssätt.  De två vanligaste 

definitionerna av kostnad och som till följd blivit två separata värderingsmetoder är 

reproduktionskostnad och ersättningskostnad. 

Reproduktionskostnad innebär kostnaden för att konstruera eller köpa en replikerad IP rättighet. 

Reproduktionskostnadsmetoden tar varken hänsyn till efterfrågan på marknaden eller marknadens 

acceptansnivå av IP rättigheten ifråga, och den bortser ifrån om det i överhuvudtaget finns aktörer 

som vill ha en exakt replika på IP rättigheten. 

Ersättningskostnad innebär kostnaden att återskapa den kundnytta som IP rättigheten ifråga tillför. 

Med andra ord innebär metoden att estimera de kostnader som uppkommer vid att skapa en 

produkt som genererar lika mycket tillfredställelse som IP rättigheten ifråga genererar. Till skillnad 

från reproduktionsmetoden, tar denna metod hänsyn till efterfrågan på marknaden och marknadens 

acceptansnivåer för produkten. Svårigheten med metoden är att undanröja risken för att återskapa 

en IP rättighet som genererar mer kundnytta än den faktiska. Om rättigheten genererar mer 

kundnytta än den faktiska rättigheten, måste inkuransfaktorn justeras varsamt. 

 

 

 

Figur 5.5 Ersättningskostnadsmetoden Figuren illustrerar vilka kostnader och finansiell data som 

skall identifieras och estimeras för att kunna göra ett värdeanspråk på en IP rättighet med 

ersättningkostnadsmetoden (Schweihs, 1998) 

Patents 
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Inkurrans-
faktor

Investerat
kapital i 
patentet

ROIC Värde



 

28 
 

Som ett första steg i värderingsprocessen måste relevanta kostnader fastställas.  Vid värdering av IP 

rättigheter i synnerhet, används begreppen skapandekostnaden och återskapandekostnaden. 

Skapandekostnaden går ut på att estimera kostnaden för att skapa en ursprunglig version av IP 

rättigheten från dess konceptuella start, det vill säga skapa produkten utan några förutsättningar 

eller riktlinjer (som om den inte skapats tidigare). Återskapandekostnaden beaktar kostnaden att 

duplicera IP rättigheten med förutsättning att utvecklaren besitter kunskapen, erfarenheten och 

expertisen som erhållits från att skapa den aktuella IP rättigheten. Historiska kostnader är även en 

metod som kan användas som ett första steg i värderingen.  Här ingår alla kostnader som uppkommit 

vid utvecklingen av jämförbara IP rättigheter, och där kostnaderna justeras för inflationen fram till 

värderingstillfället. 

Samtliga värderingsmetoder i den kostnadsbaserade ansatsen kräver en omfattande allokering av 

relevanta kostnadskomponenter. De komponenter som skall ingå i kostnadsallokeringen är: 

1. Material 

2. Arbetskraft 

3. Indirekta kostnader, omkostnader 

4. Utvecklararvode 

5. Avkastningen till entreprenören 

Konceptet Inkurans, en nyckelfaktor i kostnadsbaserad värdering 

Som tidigare beskrivits baseras kostnadsvärderingsansatsen på att bestämma och mäta kostnader, 

och där slutsatsen mynnar ut i ett värde. Eftersom kostnad inte betyder värde (enligt traditionell 

ekonomisk teori) är inkurans den faktorn som sköter övergången från kostnad till värde. Denna 

övergång kan beskrivas med hjälp av värdet på en bil. En bil som köptes för 200 000 kr för fem år 

sedan är inte värd 200 000 kr idag. Under dessa fem år har värdet på bilen sjunkit på grund av; en 

fysisk försämring (mekaniska slitningar), dess funktionalitet har försämrats (nyare bilar har fler 

funktioner), den elektroniska utrustningen har föråldrats och blivit omodern, och även externa 

faktorer som påverkar bilens värde såsom finansieringsmöjligheter (leasing) och råvarupriser etc. 

Vid värdering måste alltså inkuransfaktorn identifieras och kvantifieras, därefter exkluderas från 

kostnadsallokeringen eftersom inkurans är en värdeminskning. Vid värdering av varumärken kan 

denna faktor fungera som ett värdepåslag, då varumärken normalt sett ökar i värde med tiden. De 

vanligaste formerna av inkurans som uppkommer i en värdering är: 

 Fysisk försämring 

 Funktionell inkurans 

 Teknologisk inkurans 

 Ekonomisk inkurans 

Fysisk försämring innebär att tillgången utsatts för fysisk förslitning. Denna värdeminskning är 

normalt sällsynt för immateriella tillgångar, men kan från fall till fall tillämpas. 

Funktionell inkurans, denna inkuransfaktor betyder att IP rättigheten ifråga inte längre är den 

perfekta ersättningen av sig själv. Det vill säga att IP rättighetens ursprungliga funktion inte längre 

kan utföra det den var avsedd till att utföra. 



 

29 
 

Teknologisk inkurans kan ses som en del av den funktionella inkuransen. Skillnaden är att IP 

tillgångens funktion fortfarande är intakt, men att funktionen inte längre är önskad av kund. Det vill 

säga kundnyttan avtar. 

Ekonomisk inkurans betyder att det finns externa faktorer som påverkar värdet av tillgången. Det 

kan vara marknadsrelaterade faktorer eller juridiska faktorer som hämmat IP rättigheten 

verkningsgrad.  

5.4 Marknadsbaserad värdering 
Denna värderingsansats är enligt många experter den enklaste metoden och är även den metod som 

många anser är lättast att förstå sig på. Metoden går ut på att analysera det faktiska priset som 

betalats vid en transaktion av en jämförbar immateriell tillgång under motsvarande förhållanden. 

Metoden kan användas exempelvis vid ett direkt uppköp av eller betalning för rättigheten att 

använda en licens. I många fall anses den vara den mest korrekta värderingen av IP då den faktiskt 

anger det pris som marknaden är beredd att betala för tillgången, förutsatt att jämförbara 

transaktioner finns tillgängliga (Flignor et al, 2006). 

Marknadsbaserad värdering kan liknas med värdering av fastigheter och målningar. Det vill säga, den 

utgår ifrån att ett värde på en tillgång kan erhållas genom att jämföra den med liknande tillgångar. 

Exempelvis, värdet på ett radhus med fyra sovrum och med relativ närhet till dagis kan erhållas 

genom att titta på liknande hus som sålts i samma område tidigare. Metoden är den lämpligaste att 

använda om marknaden erbjuder många transaktionsexempel av IP rättigheter. Det är dock hos IP 

rättigheter som problemen och svårigheterna med metoden uppstår. IP kan anses vara komplext och 

att hitta likheter hos olika tillgångar inom IP är därmed också svårt. Innan värderaren kan påstå att 

två transaktioner är jämförbara måste det kontrolleras att de innehåller relevant information. 

Informationen som krävs för att fastställa jämförbarheten omfattar exempelvis typen av tillgång, 

vilken bransch den tillhör, geografiska aspekter, exklusivitet och tidsaspekter. Det är också viktigt att 

förstå om det råder några speciella omständigheter som exempelvis konkursansökan eller 

påtvingade avyttringar. Om så är fallet så påverkar det troligtvis transaktionen i fråga vilket gör den 

till en olämplig jämförelse. Marknadsvillkoren som gäller vid tidpunkten för en transaktion av en 

immateriell tillgång är även en viktig faktor att ta i beaktande då marknadspris alltid bygger på utbud 

och efterfrågan (Drews, 2004). 

5.4.1 Branschgenomsnittsbaserade licensavgifter 

För att utöka antalet jämförbara faktorer vid marknadsansatsen på IP värdering så kan licensavgifter 

användas. Det finns många undersökningar som behandlar licensavgifters olika branschgenomsnitt 

vilka kan ligga till grund för beslut angående exempelvis licensavtal eller skadestånd i rättstvister. 

Dessa genomsnittsvärden är av beskaffenheten att utestänga rationellt övervägande av praktiskt 

taget alla andra faktorer som påverkar värdet. Risken finns att vissa IP rättigheter kan vara allvarligt 

felvärderade och användning av genomsnittliga licensavgifter baserade på dessa rättigheter kan föra 

vidare suboptimala beslut tagna av ett fåtal ledande företag inom en bransch. Licensavgifter som 

valts ut på någon annan grund än branschgenomsnitt kan också medföra problem. När avgifterna 

baseras på exempelvis avkastningen på FoU-kostnader eller avkastningen på försäljningssiffror för ett 

företag eller en industri, riskerar värderaren snarare att värdera kostnader och andra faktorer än 

själva värdet på IP rättigheten (Pitkethly, 1997). 
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5.4.2 Fastställande och genomförande av prismultiplar 

De olika jämförbara faktorer som är intressanta att beakta vid upprättandet av prismultiplar omfattar 

egentligen en immateriell tillgångs samtliga egenskaper. Tio grundläggande faktorer har fastställts 

och dessa anses extra viktiga vid val och analysering av jämförbara transaktioner: 

 
1. Vilka juridiska skyldigheter som ägandet av den immateriella tillgången överför vid den 

jämförbara transaktionen 

2. Förekomsten av särskilda finansieringsvillkor eller arrangemang (t.ex. mellan köparen och 
säljaren) 

3. Förekomsten, eller frånvaron, av fristående försäljningsmöjligheter 

4. De marknadsförhållanden som förekommer på den lämpliga sekundärmarknaden vid 
tidpunkten då den jämförbara transaktionen genomförs 

5. Vilken bransch som den immateriella tillgången kommer att användas inom 

6. Egenskaperna hos det geografiska området för den jämförbara transaktionen jämfört med 
den immateriella tillgången som skall värderas 

7. Egenskaperna hos de villkor och den varaktighet som råder för den jämförbara transaktionen 
jämfört med den immateriella tillgången som skall värderas 

8. Egenskaperna för hur den jämförbara transaktionen används, utnyttjas och föråldras i 
förhållande till den immateriella tillgång som skall värderas 

9. De ekonomiska egenskaperna för den jämförbara transaktionen i förhållande till den 
immateriella tillgång som skall värderas (t.ex. vem som är ansvarig för att den immateriella 
tillgången utvecklas fortlöpande, kommersialiseras eller skyddas rättsligt) 

10. Inkludering av andra tillgångar vid den jämförbara transaktionen (t.ex. försäljning av ett 
paket eller en portfölj av tillgångar som kan omfatta marknadsföringstjänster, varumärken, 
produktutveckling, eller andra avtalsenliga rättigheter) 

 
Denna marknadsbaserade ansats fokuserar på likheter och skillnader mellan immateriella tillgångar 

och transaktioner som kan påverka värdet. Jämförbara faktorer kan bli tvungna att testas mot 

marknaden för att estimeringar kring vilka faktorer som är känsliga och hur de påverkar värdet ska 

kunna göras. En ”värdemätare” är oftast en multipel baserad på att priset hos en jämförbar 

transaktion divideras med en för värderingsdagen relevant ekonomisk variabel från den jämförbara 

tillgångens finansiella rapport. Exempel på en sådan multipel kan vara P/E vilken ställer värdet som 

ett mått på hur mycket som ska betalas för varje vinstkrona. De vanligaste variablerna som används 

för att ta fram värdemätare för immateriella tillgångar baserade på resultaträkningar är: 

 Genomsnittligt försäljningspris 

 Genomsnittligt antalet enheter 

 Nettoomsättning 

 Resultat före eller efter skatt 

 Bruttokassaflöde (nettovinst plus avskrivningar) 

 Nettokassaflöden 
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Det går även att ta fram multipler baserade på data från balansräkningen, dessa värdemätare 

grundar sig på att priset från värderingsdagen divideras med variabler från balansräkningen så nära 

värderingsdatumet som möjligt men där data för både den jämförbara transaktionen och den 

immateriella tillgången finns tillgänglig. Vanliga variabler från balansräkningen är: 

 

 Ursprungliga nedskrivningskostnader 

 Bokfört värde 

 Justerat bokfört värde 

5.5 IPscore 
Ett befintligt verktyg ute på marknaden för värdering av patent är IPscore. EPO (European Patent 

Office) köpte upp IPscore från det Danska patentkontoret som utvecklade programmet i nära 

samarbete med Danmarks industri. Informationen om programvaran är hämtad från EPO:s hemsida 

där de publicerat manual och info om programmet. 

Programmet syftar till att hjälpa till vid utvärdering och styrning av patent och kan via en funktion 

även ge ett någorlunda svar på hur mycket ett patents nuvärde är. Utvärderingen baseras på olika 

faktorer, input, som organisationen anser skall reflektera ett patents värde. Dessa faktorer består ut 

av (EPO, 2010): 

 Legal status: Denna faktor avser patentets rättsliga aspekt samt bolagets förmåga och 

motivation att upprätthålla och bevara denna aspekt. Denna faktor skall ta hänsyn till 

patentets position i ansökningsprocessen, patentets täckning mot marknaden samt dess 

kvalitet. Faktorn beaktar även om patentet gör intrång på befintlig teknologi, och om så är 

fallet, har företaget resurserna att driva igenom patentansökningen? 

 Teknologi: Denna faktor avser att bedöma patentets teknologiska höjd, framtidsutsikter och 

teknikens krav på företaget. Faktorn pekar på hur unik teknologin är, hur enkelt det är att 

producera piratkopior och om teknologin fordrar ny kompetens och utrustning vid 

produktion 

 Marknadsförhållande: Denna bedömer hur olika faktorer och marknadsförhållanden påvekar 

den patenterade teknologin marknadsföringsalternativ, samt de affärsmöjligheter som 

tillkommer med patentet. Områden som bedöms är marknadens konkurrenssituation, 

marknadens tillväxt, produktens förväntade livslängd på marknaden samt 

licensieringsalternativ eller andra inkomstkällor. En del av dessa faktorer integreras i den 

finansiella prognosen 

 Finans: Faktorn fokuserar på att avgöra hur den patenterade teknologin påverkar företagets 

finansiella struktur. Detta innebär en bedömning av framtida investeringar i 

produktutveckling, produktion och annan nödvändig utrustning samt estimering av 

inkomster. Betydelsen av dessa bidrar till beräkningen av den finansiella prognosen 

 Strategi: Denna faktor går ut på att bedöma ändamålet med patentet. Patentet kan vara ett 

defensivt verktyg, kortsiktigt och endast integrerat i en produkt, eller ett offensivt långsiktigt 

verktyg som syftar till att säkerställa rätten att utveckla ny teknologi på nya marknader. Det 

finns många ändamål med patent, en del går mer i linje med företagets affärsstrategi och 

andra är mer marknadsstrategiska 
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Figur 5.6 IPscore Figuren illustrerar de element modellen beaktar för att estimera ett värde på ett 

patent (EPO, 2010)  

 

Ruta 1 visar företagets totala omsättning. Ruta 2 är affärsområdet för den patenterade tekniken. 

Detta område utgör mellan 1 och 100 % av företagets totala omsättning och är en mycket viktig 

parameter då den utgör grunden till hela den ekonomiska analysen i IPscore. 

Själva grunden för beräkningen av det ekonomiska värdet av den patenterade tekniken är alltså det 

definierade affärsområdet för den patenterade tekniken. Som figur 5.6 visar, använder sig IPscore av 

tre huvudsakliga parametrar för beräkning av vilken grad detta affärsområde kan förväntas att 

utvecklas. 

Först och främst utförs en bedömning av hur mycket av affärsområdets omsättning som skulle 

reduceras om den patenterade tekniken inte fanns. Med andra ord, hur värdefull den patenterade 

tekniken är som en beskyddare av affärsområdets nuvarande omsättning? Detta 

värderingsperspektiv på den patenterade tekniken kan karakteriseras som ett defensivt värde då 

styrkan av den patenterade tekniken ligger i att företaget undviker att gå miste om omsättning. Detta 

värde representeras av ruta 3. 

Estimerad marknads-
tillväxt i 
affärsområdet

Estimerad ökning för 
affärsområdets intäkter 
genom den patenterade 
teknologin

Omsättning för 
patentets affärsområde

Företagets omsättning

Estimerade förluster 
för affärsområdet utan 
den patenterade 
teknologin 
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Därefter skall en bedömning av den patenterade teknikens bidrag till ökningen av affärsområdets 

omsättning utföras. Hur stor ökning av omsättningen kan förväntas under förutsättning att den 

patenterade tekniken når och tränger in i nya produkt- eller marknadssegment? Är det en ökning 

som återspeglar det faktum att den patenterade tekniken kan användas i nya marknader, eller visar 

den potential för att få en ökad andel på befintliga marknader? Detta värderingsperspektiv på den 

patenterade teknologin kan karakteriseras som ett offensivt värde och representeras av ruta 4. 

Sist men inte minst utförs en bedömning över hur den generella tillväxten ser ut att vara inom det 

affärsområde som den patenterade tekniken verkar inom. Är det en ökad, stillastående eller 

sjunkande efterfrågan? 

Tre steg att genomföra för att en korrekt värdering av ett patents nuvärde skall kunna genomföras: 

 Bestäm omsättningen i den patenterade teknikens affärsområde, dvs. avgör hur stor andel i 

företagets totala omsättning som representeras av affärsområdet. 

 Ta reda på om denna omsättning påverkas av företagets implementering och kommersiella 

arbete med den patenterade tekniken.  

 Ta reda på om den patenterade tekniken har en effekt på den nuvarande kostnadsnivån.  

IPscore beräknar det ekonomiska värdet av den patenterade tekniken genom att beräkna effekten på 

bolagets framtida bokföring. Först bestäms nettonuvärdet och därefter upprättas en estimering av 

framtida värden för den patenterade tekniken. Estimering sker med en tioårig tidshorisont. 

Beräkningarna beaktar även när bolaget räknar med att arbeta med den patenterade tekniken 

kommersiellt och hur livscykeln förväntas se ut hos produkter relaterade till patentet (EPO, 2010). 
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5.6 Ekonomisk och Finansiell teori 
Nedan listas och beskrivs de ekonomiska och finansiella teorier och metoder som appliceras i Excel 

modelleringen. Teorierna är välkända och grundläggande och kommer därför inte beskrivas 

heltäckande. För en mer genomgående beskrivning hänvisar vi till Berk och DeMarzo, 2007 och 

Bernanke, 2003. 

5.6.1 Teorin om Utbud och Efterfrågan 

     Faktorer som påverkar efterfrågan 

Inkomst 

Kundpreferenser och behov 

Pris hos produkter med liknande ändamål 

Förväntningar 

Antalet köpare 

Faktorer som påverkar utbud 

Produktionskostnader 

Produktionsteknologi 

Priset hos produkter med liknande ändamål 

Företagets förväntningar om framtida priser 

Antalet leverantörer 

 

 

 

 

Fyra lagar 

1. Om efterfrågan ökar och utbudet är oförändrat höjs jämviktspriset och kvantiteten 

2. Om efterfrågan minskar och utbudet är oförändrat sänks jämviktspriset och kvantiteten. 

3. Om utbudet ökar och efterfrågan är oförändrad sänks jämviktspris och kvantitet ökar. 

4. Om utbudet minskar och efterfrågan är oförändrad höjs pris och kvantitet sänks 

  

 

 

E U1
U2Pris (P)

Kvantitet (K)K2K1

P1

P2

Förändring i utbud 

När ett företags tillverkningskostnader 

minskar, eller en teknologisk förändring skapar 

produktionsfördelar, förflyttas utbudskurvan 

eftersom företaget blir villigt att leverera fler 

produkter till lägre pris. I en perfekt marknad 

innebär detta för företaget att värdet av 

ökningen i antalet sålda produkter till ett lägre 

pris, motsvarar värdet av ett ökat pris och en 

lägre kvantitet sålda produkter. 

Figur 5.7 Utbud och efterfrågan kurvan 

Diagrammet visar sambandet mellan 

pris och efterfrågad och tillgänglig 

kvantitet (Bernanke, 2003) 

Figur 5.8 Förändring i utbud Diagrammet 

illustrerar hur en teknologisk förändring 

påverkar utbudet och därmed 

prissättningen (Bernanke, 2003) 

Prisjämvikt

Kvantitet (K)

Pris (P)

K

P
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5.6.2 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Denna metod används för att räkna ut aktieägarnas avkastningskrav. Eftersom avkastningskrav inte 

finns färdiga att hämta in, så används CAPM metoden för att omvandla ett företags risk till 

aktieägarnas avkastningskrav. För att investerare skall investera pengar i ett företag måste de erhålla 

en ersättning som återspeglar företagets risk, annars kan ju investerarna välja ett annat 

investeringsalternativ. Genom CAPM erhålls ett avkastningskrav som motsvarar företagets risk 

justerat för den risk som erhålls genom att investera i hela marknaden. Avkastningskravet är 

aktieägarnas avkastningskrav och detta används antingen som diskonteringsränta när ett företags 

vinster skall värderas, eller som en komponent vid beräkning av ett företags viktade kapitalkostnad. 

Generellt finns det tre olika metoder för att bestämma avkastningskravet på eget kapital. Dessa är 

Fama-French tre faktormodellen, APT (Arbitrage Pricing Theory) och CAPM, där CAPM är den mest 

använda metoden. CAPM metoden definieras enligt följande: 

Re ( )rf i Rm rf    

där 

Re = Avkastningskravet på eget kapital 

rf= Riskfria räntan (hämtas från Riksgälden eller Riksbanken) 

βi = Företagets känslighet till marknadens fluktuationer 

Rm = Marknadens genomsnittliga avkastning, marknadens riskpremie (Frennberg och Hansson, 

Sörensson, eller investmentbanker och revisionsbyråer) 

  

Förändring i efterfrågan 

När kunden är beredd att köpa fler produkter 

vid ett specifikt pris, är efterfrågan högre. 

Notera skillnaden mellan ”ökad efterfrågan” 

och ”ökad efterfrågad kvantitet”. Vid en ökad 

efterfrågad kvantitet följer man E1:s linje. När 

efterfrågan är högre så förskjuts hela kurvan åt 

höger (mot E2). Faktorer som ger upphov till 

en ökad efterfrågan är när produkten 

tillmötesgår kundens behov på ett bättre sätt 

än tidigare. 

Figur 5.9 Förändring i efterfrågan 

Diagrammet illustrerar hur produkter med en 

högre kundnöjdhet påverkar den efterfrågade 

kvantiteten samt priset (Bernanke, 2003) 

E1 UE2Pris (P)

Kvantitet (K)K2K1

P2

P1
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5.6.3 BETA 

Ett betavärde reflekterar ett företags känslighet för marknadens fluktuationer. Ett företags betavärde 

kan estimeras på flera olika sätt, bl.a. via regressionsanalys och jämförandeberäkning: 

1. Regressionsanalys    

2. Jämförandeberäkning 

a. Identifiera företag (5-10 stycken) likt företagets egen affärsverksamhet 

b. Identifiera dessa företags betavärden via databaser 

c. Exkludera företagens skuldsättning   (1 )
D

e u
E

    

d. Beräkna det genomsnittliga skuldfria betavärdet för dessa företag 

e. Justera det egna företagets skuldsättning för det genomsnittliga skuldfria betavärdet 

5.6.4 WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Begreppet WACC innebär ett företags viktade genomsnittliga kostnad för att finansiera dess 

verksamhet. WACC används som diskonteringsränta när ett företags kassaflöden skall värderas. 

Funktionen med WACC som diskonteringsränta istället för avkastningskravet på eget kapital (Cost of 

Equity), är att WACC viktar avkastningskravet till alla investerare inklusive långivare och 

preferensaktieägare (sällsynt). WACC reflekterar alltså bolagsrisken gentemot alla investerare. När 

WACC används måste kassaflödesanalysen vara konsekvent genomförd, där kassaflödet skall vara det 

flöde som är tillgängligt för alla investerare. Detta innebär att kassaflödena inte skall justeras för 

räntekostnader. För ett bolag finansierat med aktiekapital och lån kan WACC definieras som följande: 

(1 ) Re
D E

WACC Rd Tc
D E E D

  
   

WACC= Den viktade kostnaden för att finansiera verksamheten 

D = Belånat belopp inklusive preferensaktier 

E = Eget Kapital exklusive minoritetsintresse och preferensaktier 

Tc =Företags genomsnittliga skattesats 

Rd = Låneränta (företagets genomsnittliga skuldränta) 

Re =Avkastningskrav till aktieägarna 

WACC är avkastningskravet till företagets samtliga investerare, det vill säga aktieägare och långivare. 

Därmed måste även en skattesats tas med i beräkningen då räntekostnader är skattemässigt 

avdragsgilla och tillför därför en skattesköld (Koller et al, 2005).  

5.6.5 IRR (Internal Rate of Return) 

Brigham och Houston, 2009, definierar och förklarar en investerings interna avkastning i boken 

Fundamentals of Financial Management enligt följande: 

“A project´s IRR is the discount rate that forces the PV of the inflows to equal the cost. This is 

equivalent to forcing the NPV to equal zero. The IRR is an estimate of the project´s rate of return, and 

it is comparable to the YTM on a bond.”  
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NPV = Nuvärdet av framtida kassaflöden 

CF = Kassaflöden 

N = Antalet år 

Varför är det intressant att ha en diskonteringsränta som förutsätter ett projekts nuvärde till noll? 

I en del situationer finns nuvärdet av och kassaflödena från en investering men inte 

avkastningskravet som det motsvarar. Orsaken är att IRR är en estimering av projektets avkastning, 

om denna avkastning överstiger kostnaderna för att finansiera projektet erhålls en överavkastning 

vilken går till företagets aktieägare. Om avkastningen understiger projektets finansieringskostnader 

kommer det istället att belasta aktieägarna. Vid val av investeringsalternativ får IRR en fundamental 

roll, då lönsamma investeringar urskiljs från icke lönsamma. 

Det är vid beslutstagande angående investeringar i projekt som ligger på denna break-even mellan 

lönsamma och icke lönsamma investeringar som ger IRR en fundamental roll i finansiell teori. 

5.6.6 Självkostnadskalkylering 

Självkostnadskalkylering är en användbar kalkyleringsmetod för tillverkningsföretag. Med hjälp av 

produktens pris och dess kostnader (direkta och indirekta kostnader), kalkyleras produktens 

lönsamhet (resultat/vinst eller förlust). Direkta kostnader är de kostnader där produkten ifråga är 

100 % kostnadsbärare och indirekta kostnader är de kostnader som skall fördelas med fler 

kostnadsbärare (produkter). 

Syftet med metoden är att analysera om produkterna är vinstdrivande eller ej, och därmed 

produktens bidrag till företagets lönsamhet.  I figur 5.10 illustreras en förenklad uppställning av en 

självkostnadskalkyl (Andersson, 2008). 

 

 

 

  

Figur 5.10 Kalkyltrappa för tillverkande företag Trappan illustrerar de 

kostnader som fordras för att få ett produktresultat (Andersson, 2008) 

Försäljningsomkostnader

Administrationsomkostnader Produktens

Speciella direkta kostnader försäljningspris

Tillverkningsomkostnader Produktens

Direkta lönekostnader Produktens självkostnader

Materialomkostnader tillverkningskostnader

Direkta materialkostnader

Produktresultat (Vinst/Förlust)
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras och utvärderas vilken värderingsansats som är lämpligast att anpassa i vår 

värderingsmodell.  Baserat på kapitlen Introduktion, Patent och Teoretisk Referensram analyserar vi 

även vilka ekonomiska, finansiella och patentrelaterade faktorer och risker som skall reflekteras i 

modellen.   

6.1 För och nackdelar hos värderingsansatserna 
I linje med projektmålet att beskriva och analysera de olika värderingsansatserna, kommer vi nedan 

kartlägga värderingsansatsernas för och nackdelar. Detta underlättar för att vidare, på ett effektivare 

sätt, analysera vilken/vilka ansatser ur ett finansiellt och praktiskt perspektiv som är mest lämpliga.  

6.1.1 Inkomstbaserad värdering 

Fördelar 

 Den finansiellt mest fundamentala ansats där värderingen tar hänsyn till finansiell risk och 

inflation  

 Metoden kan appliceras i de flesta värderingssyften 

 Metoderna inom inkomstbaserad värdering är flexibla och kan illustrera flera olika värden 

beroende på flera varierande antaganden (känslighetsanalys)  

 Den mest använda värderingsmetoden av jurister, investment bankirer, domstolar, IP 

utvecklare, ägare, köpare, säljare, licenstagare och licensutgivare 

 Kan appliceras på flera olika typer av värderingsobjekt (företag, materiella och immateriella 

tillgångar, värdepapper) 

 Den mest rigorösa och strukturerade värderingsmetoden tillgänglig, där metoden bygger 

explicita analyser baserat på lättillgänglig data. I denna metod aggregeras företagsspecifik 

data med marknadsdata, vilket gör denna metod unik 

 Vid DCF värdering (kassaflödesvärdering) av företag måste ett slutvärde beräknas där 

tidsperioden är icke diskret. Slutvärdet påverkas mycket av små förändringar i antagandena, 

vilket markant förändrar det totala värdet av företaget. Vid värdering av patent behövs inte 

en slutvärdesberäkning då patent har en förväntad livslängd, vilket höjer precisionen 

Nackdelar 

 Generella svårigheter med metoderna är att estimera de framtida inkomsterna samt hur 

dessa skall kvantifieras. Eftersom IP rättigheter inte har en ”track-record” så blir denna 

estimering ännu svårare 

 Beroende på vem som utövar värderingen kan metodens resultat påverkas av värderarens 

egenintresse 

 Enkelt för värderaren att manipulera ingångsdata samt göra ärliga misstag 

Risk för dubbelberäkning 

 På grund av metodens precision, finns risken att värderaren inte tar hänsyn till de empiriska 

marknadsdata som reflekterar marknadens dynamik 

 Risk att behandla värderingsobjektet som ett företag. Det är dock stor skillnad mellan 

värdering av IP rättigheter och värdering av företag 

 Vid värdering av patent påverkas risken av den återstående livslängden på patenten, detta 

kan förbises i värderingsprocessen 
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 Svårt att identifiera alla intäkter och kostnader associerade till IP rättigheten 

 Oenighet hos experter kring vilken diskonteringsränta som är lämplig för värdering IP 

rättigheter 

 Tar inte hänsyn till patentrelaterade beslut som kan tas under prognosperioden 

6.1.2 Kostnadsbaserad värdering 

Reproduktionskostnadsmetoden 

Fördelar 

 Användbar metod för värdering av affärshemligheter 

 Användbar vid intrång av IP rättigheter, det vill säga beräkna skadestånd  

Nackdelar 

 Tar inte hänsyn till marknadens efterfråga och finansiell data 

Ersättningskostnadsmetoden 

Fördelar 

 Enkel metod att utföra, förutsatt att relevant data finns tillgänglig 

 Användbar metod när det legala skyddet är svagt och när den teknologiska lösningen är 

relativt välkänd 

 Användbar metod när det finns svårigheter med att associera inkomstströmmen till IP 

rättigheten 

 Metoden skapar ett bra estimat på ett min- eller max värde (”floor price” eller ”ceiling price”) 

 Bra underlag vid fastställandet av royalty rates 

 Metodens användbarhet och noggrannhet förbättras när flera patent skall värderas 

Nackdelar 

 Svårt att applicera metoden på IP rättigheter då det legala skyddet försvårar ersättningen av 

IP tillgången 

 Svårighet att beräkna kostnaden för att utveckla en IP rättighet av samma unika karaktär och 

kundnytta 

 Utan det legala skyddet på IP tillgången, är ersättningskostnaden 0  

 Inkuransfaktorn har stor påverkan på värderingsresultatet, den är även svår att beräkna 

 Svårt att utföra en känslighetsanalys 

 Bortser från kostnaden att utveckla misslyckade prototyper, vilket kan utgöra en stor 

kostnadspost i utvecklingsfasen 

 Alternativkostnaden beaktas inte 

Gemensamma för- och nackdelar 

Fördelar 

 Användbara vid värdering av IP tillgångar i utvecklingsstadiet 

 Användbara när det inte finns tillräckligt med ekonomisk data och marknadsdata  
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Nackdelar 

 Metoderna tar inte hänsyn till de fördelar som kan erhållas av IP rättigheter t.ex. 

överavkastning och lönsamhet. Det vill säga faktorer som är avgörande i en finansiell 

värdering 

 Kostnader förändras med tiden, vilket är svårt att ta hänsyn till i värderingsprocessen 

 Metoderna kräver speciell kompetens och fordrar fler verksamhetsfunktioners engagemang 

för att erhålla ett mer hållbart värde 

6.1.3 Marknadsbaserad värdering 

Fördelar 

 Relativt konkret metod och kan vara ett bra komplement till andra värderingsmetoder  

 Tillämpbar för många olika typer av immateriella tillgångar under många olika typer av 

förhållanden, så länge det finns data på jämförbara transaktioner. Sammanfattningsvis är 

marknadsinformation ett mycket användbart analysunderlag 

Nackdelar 

 Informationen är sällan tillräckligt omfattande för att ligga till grund för en tillfredsställande 

värdering 

 Svårt att hitta data för jämförbara transaktioner, detta är en följd av IP rättigheternas unika 

karaktär vilken gör direkta jämförelser nästintill omöjliga 

 När jämförelser skall göras finns även en riskfaktor som är viktig att beakta, om IP rättigheten 

som jämförelsen sker med inte utnyttjats maximalt kan den blivit undervärderad, vilket inte 

framgår i marknadsinformationen 

 När licensavgifter baseras exempelvis på avkastningen på FoU kostnader eller försäljning, 

finns risk att värderingen tar hänsyn till kostnadsfaktorer eller motsvarande snarare än själva 

värdet 

6.1.4 IP Score 

Fördelar 

 Integrerar management aspekter, ett beslutsverktyg för ledningen att koppla ihop sin IP 

strategi med sin affärsstrategi 

 Bra verktyg till att identifiera mindre lönsamma patent 

Nackdelar  

 Reflekterar samtliga nackdelar som med inkomstbaserad värdering 

 Färre explicita analyser av finansiella faktorer 

 Generell modell med låg grad av precision 
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6.2 Utvärdering 
I enlighet med projektarbetets målformulering, kapitel 1.3, skall en utvärdering av 

värderingsansatserna utföras i syfte att höja modellens användbarhet. För att underlätta denna 

process har vi valt att kategorisera ansatsernas för och nackdelar i nedanstående faktorer. 

Faktorerna anser vi ligga till grund för modellens användbarhet och därför blir detta ett bra 

utvärderingsunderlag. Nedan beskrivs innebörden i faktorerna och i figur 6.1 ställs varje 

värderingsansats för och nackdelar i förhållande till dessa. Avsnittet avslutas med en kort slutsats 

innehållande vilken ansats som bör tillämpas i modellen.  

Marknadsaggregation 

Värdet på tillgångar beror främst på dess risk. Med finansiell risk innebär risken att tillgången får en 

avkastning som skiljer sig från den förväntade avkastningen, vilket är en väsentlig faktor vid 

estimering av en tillgångs värde. Genom att aggregera marknadsdata så anpassas tillgångens värde 

till dess egenskaper, framtida ekonomiska inkomst och kundnytta. Exempelvis, en tillgång kan utgöra 

en hög teknologisk funktionalitet, men om ändamålet inte tillför kundnytta så är tillgången värdelös 

för en investerare. Det är marknadsaggregationen som ger värderingsmodellen den finansiella 

approachen, sådan approach Electrolux IP är intresserad av att få med i sitt beslutsunderlag. 

 

Praktisk tillämpning 

Vi har för avsikt att utveckla en modell baserat på explicita analyser som kan ge användaren 

beslutsunderlag för olika värderingsändamål. För att modellen skall vara användbar måste den 

använda lättillgänglig data, analysera faktorer som representerar karaktärer hos patent samt 

illustrera vilka faktorer som driver värdet. Eftersom modellen skall jämföra ett patents värde relativt 

ett annat är det även viktigt att modellen bearbetar information på jämförbar nivå och att 

informationen kan hämtas från samma informationskälla.   

Repeterbarhet 

Modellen måste kunna användas vid flera tillfällen, oavsett patentens karaktär och typ av data. 

Informationen som värderingen baseras på skall inte kunna missuppfattas samt vara lättillgänglig för 

användaren. Syftet med modellen är alltså inte att den skall värdera patent baserat på specifik data, 

utan skall kunna appliceras på patent baserade på generell data. Då modellen skall jämföra ett 

patents värde relativt ett annat, minskar behovet av specifik patentdata. 
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6.2.1 Val av ansats för värderingsmodellen 

Baserat på de faktorer som fastställts tyder analysen på att den inkomstbaserade ansatsen och 

ersättningskostnadsmetoden inom den kostnadsbaserade ansatsen är mest lämplig för värdering av 

patent. Med hänsyn till examensarbetets syfte och de faktorerna som påverkar värderingsmodellens 

användbarhet, anser vi att den inkomstbaserade värderingsansatsen är den mest lämpade. Nedan 

följer en utvärdering vilken har legat till grund för valet av värderingsansats. 

Ersättningskostnadsmetoden inom den kostnadsbaserade värderingen tillgodoser kundnyttan 

(utility) vilket är ett centralt begrepp inom fundamental ekonomisk teori. Den är även användbar när 

de ekonomiska inkomsterna är svåra att identifiera, det legala skyddet är svagt och kunskapen om 

den patenterade teknologin är relativt välkänd på marknaden. Metodens nackdel är att den inte 

kopplar ihop patentets värde med marknadsdata, det är svårt att standardisera bearbetning av input 

och data fordras från flera verksamhetsfunktioner inklusive specialistkompetens, vilket blir 

omständigt för användaren och hämmar modellens flexibilitet.  

När rätt information finns tillgänglig är marknadsbaserad värdering ofta den mest rättvisande 

metoden. Om värderingsföremålet är av mer generell karaktär såsom företag, är denna metod 

lättare att applicera. Marknadsvärderingen (relativ värderingen) genomförs då med hjälp av multiplar 

som kvantitativt går att analysera fram. På grund av patents komplexa karaktär är det dock svårt att 

likställa dessa med företag samt erhålla den data som ansatsen fordrar, vilket gör att 

marknadsbaserad värdering blir svår att tillämpa. Då marknadsansatsen kräver att specifik 

Figur 6.1 Utvärderingsmatris Matrisen utvärderar värderingsansatserna 

med hjälp av de faktorer som påverkar modellens användbarhet 

Marknad Praktisk tillämpning Repeterbarhet

Inkomst-
baserad

värdering

•Värdet justeras efter marknadens 
finansiella förhållanden
•Reflekterar företagets och 
marknadens förväntningar på 
efterfrågan
•Ökad sofistikering till följd av att 
analysen är diskret
•Diskonteringsräntan är svår att 
tillämpa till ett patents livscykel, ett 
patents värde minskar med tiden

•Applicerbar i de flesta värderingssyftena
•Vanligaste metoden inom näringlivet
•Generell data för att bygga explicita analyser
•Beslutunderlag baserat på framtida estimat
•Standardiserad metodik till att bearbeta data
•Möjlighet till att visa flera värden via känslighetsanalys
•Svårt att bestämma intäkter och kostnader associerade
till patent
•Risk för att värderingsresultatet påverkas av värderarens 
egna incitament

•Processen fodrar data från få 
verksamhetsfunktioner , vilket ökar 
repeterbarheten
•Användbar metod för att analysera 
skillnaden  i värdet mellan två patent

Kostnads-
baserad

värdering

•Ersättningskostnadsmetoden
beaktar  kundnyttan/efterfrågan vid 
värderingstillfället
•Tar inte hänsyn till patents framtida 
ekonomiska fördelar
•Tar inte hänsyn till finansiella 
marknadsförhållanden

•Specifik data krävs för att bygga explicita analyser
•Enkel att utföra förutsatt att relevant data finns
•Underlättar vid brist på information om patentrelaterade 
inkomster och fördelar
•Bra metod vid värdering av flera patent och patent i 
utvecklingsfas
•Användbar när teknologin är relativt välkänd och det 
legala skyddet  är svagt 
•Kostnader förändras med tiden
•Tidskrävande och svår metod att applicera vid relativ 
värdering mellan två patent, på grund av dess unika 
karaktär

•Processen fodrar data från flera 
verksamhetsfunktioner samt 
specialistkunskap, vilket begränsar
repeterbarheten
•Ersättningskostnadsmetoden baseras 
på kundnytta vilken måste analyseras 
från fall till fall
och metoden blir därmed svår att 
standardisera

Marknads-
baserad

värdering

• Värderingsresultatet motsvarar 
rådande marknadsförhållanden vid 
transaktionstillfället
•Ger ett värde på vad marknaden är 
villig att betala för tillgången
•För att återspegla 
marknadsförhållanden vid 
värderingstillfället krävs justeringar

•Konkret metod och fungerar som bra komplement vid 
validering av andra värderingsresultat
•Svårtillgänglig data på grund av patents unika karaktär, 
svårt att jämföra äpplen med päron
•Marknadsförhållanden ändras med tiden vilket minskar 
jämförbarheten
•Standardiserad metodik saknas för tillämpning av 
inputdata

•Stor brist på information mellan 
jämförbara transaktioner gör det inte 
möjligt att skapa en konsekvent 
värderingsmodell
•Omöjligt att hitta identiska 
marknadsförhållanden hos ett annat 
patent
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information från jämförbara transaktioner skall analyseras vid varje värderingstillfälle, försämras 

repeterbarheten och en generell värderingsmodell blir svårt att utveckla.  

Den inkomstbaserade värderingsansatsen har viktiga kvaliteter som saknas hos de övriga ansatserna. 

Till en början aggregeras marknadsdata vilket stärker den finansiella aspekten i värderingsmodellen. 

Ansatsen har även högre precision till följd av att patenträttigheter har en fastställd livslängd. Det går 

även att via modellen distribuera ett intervall av värden vilket kan vara önskvärt då värderingen är 

känslig för input, på detta vis frigörs en inbyggd osäkerhet som finns i analysen. Slutligen är den data 

som fordras av mer generell karaktär och kan bearbetas på ett standardiserat sätt i en modell, till 

skillnad från de andra ansatserna. 

 

6.3 Värderingsmodellens struktur och innehåll 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för vilka komponenter modellen skall innehålla med stöd från 

den teoretiska referensramen, resonemang kommer även föras kring varför dessa komponenter är 

viktiga att beakta.  

 

 

 

 

 

  

Figur 6.2 Modellens komponenter Hierarkin illustrerar de komponenter som ingår i 

modellen och som tillsammans mynnar ut i ett monetärt patentvärde 
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6.3.1 Typer av patent som skall behandlas 

Som tidigare nämnts söks patent på tekniska lösningar baserat på vissa förutsättningar (nyhetsvärde, 

uppfinningshöjd och funktionens ändamål). Men det finns även olika ekonomiska fördelar hos 

patent. Ett patent kan medföra en höjd kundnytta och därmed ge företaget en ökad 

prissättningsförmåga, medan ett annat patent kan bidra till att en befintlig produkt kan tillverkas mer 

resurssnålt och kostnadseffektivt, och därmed höja lönsamheten. Det finns även patent med 

strategiska syften, exempelvis kan vissa patent vara fristående från den egna operativa 

verksamheten och endast syfta till att blockera potentiella lönsamma alternativ för konkurrenterna. 

Denna patenttyp kommer inte behandlas i värderingsmodellen då den ekonomiska kvantifieringen 

blir svår att generalisera.  Ett av målen med detta projektarbete är att skapa en värderingsmodell för 

patent, det är därför viktigt att fokusera på patent med ändamål som är generaliserbara.  

Om ett patent skapar en monopolistisk situation och en ökad efterfrågan så ökar ett patents värde då 

konkurrerande företag inte får tillverka och använda denna teknologi kommersiellt. Med större 

marknadsandel ökar intäkterna för en produkt och därmed ökar patentets värde. Detta patent kallar 

vi för ett intäktsdrivande patent (feature patent). En annan typ av patent är ett kostnadsdrivande 

patent (cost patent), vilket innebär att den patenterade teknologin tillåter företaget att tillverka sina 

produkter mer resurssnålt och kostnadseffektivt. Detta patent ökar i första hand inte antalet kunder, 

dock får företaget bättre marginal per såld produkt och kan genom detta sänka priserna och skapa 

lönsamhet genom en ökad försäljningsvolym. Enligt traditionell ekonomisk teori (kapitel 5.6.1) 

påverkas efterfrågan av bland annat hur produkter tillmötesgår kundens preferenser och behov, 

vilket de kan göra via intäktsdrivande patent samt hur produkternas utbud påverkas av företagets 

produktionskostnader och produktionsteknologi, som de kan göra via kostnadsdrivande patent.  

Ett kostnadsdrivande patent skulle inte vara värdefullt om det inte fanns en efterfråga för 

produkterna, då företaget inte kan dra nytta av kostnadsfördelarna. Ett patents ekonomiska fördelar 

uppenbaras först när det finns en efterfrågan hos produkterna som använder den patenterade 

teknologin. Därmed är det rimligt att anta att risken hos de ekonomiska fördelarna, vare sig de är 

intäkter eller besparade kostnader, följer risken för ett företag att generera försäljning. Vidare antar 

vi även att diskonteringsräntan bör vara samma vid värdering oavsett patentens ändamål. I figur 6.3 

illustreras hur ett patent med antingen intäktsdrivande, kostnadsdrivande eller i kombination av 

båda dessa egenskaper, skapar en ökad försäljningsvolym. 

  

Figur 6.3  Patents påverkan på lönsamhet Diagrammet 

illustrerar hur intäktsdrivande och kostnadsdrivande 

patent skapar en ökad försäljning 

Pris (P)

Kvantitet (K)

Intäktsdrivande patent

Kostnadsdrivande patent
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För att exemplifiera budskapet med figur 6.3 kan en produkt som induktionshällen användas. 

Konsumenterna vill ha en produkt som värmer upp maten snabbare än traditionella spisar, vilket de 

även är beredda att betala extra för. Samtidigt kan den patenterade teknologin kanske ge en bättre 

marginal per produkt, exempelvis via minskade kostnader för råvaruinköp, färre monteringssteg vid 

produktion eller kortare ledtider. Med andra ord skulle ett patent för induktionshällen i bästa fall 

vara både intäktsdrivande och kostnadsdrivande. Detta resonemang bygger vidare på teorierna kring 

den inkomstbaserade värderingsansatsen där det beskrivs att en inkomstkälla kan kvantifieras både 

via ökade intäkter och minskade kostnader. Denna ekonomiska utgångspunkt är viktig för 

utvecklandet och strukturerandet av vår värderingsmodell, då den skall vara flexibel mot patents 

olika ändamål.  

6.3.2 Analys av ett patents värde 

I detta avsnitt kvantifierar vi de faktorer som baserat på den teoretiska referensramen utgör ett 

intäktsdrivande patents värde. Resultatet från detta avsnitt tas med i den finansiella värderingen där 

även kostnadsdrivande patent värderas. 

Kvantifieringen av intäktsdrivande patents vinstandel genomför vi med hjälp av ett sektionsbaserat 

poängsystem, där varje sektion bedömer ett patents olika faktorer som påverkar värdet. IPscore 

bedömer ett patents värde utifrån ett managementperspektiv, vilket gör att en del faktorer inte kan 

beaktas i vår modell då det skapar konflikt i form av dubbelberäkning med den finansiella prognosen. 

Med hjälp av poängsystemet i sektion 2, 3 och 4 kan vi implicit uppskatta hur stor del av 

inkomstströmmen till IP (sektion 1) som kan hänföras till patenträttigheten. 

Sektion 1 

IP:s andel av vinst 

Denna sektion går ut på att identifiera den andel av lönsamheten som generellt kan hänföras till IP 

rättigheten. Detta gör vi genom att jämföra patentets produkter med katalogprodukter. Med 

katalogprodukter menas funktionsmässigt jämförbara produkter i den lägsta prisklassen. Det vill säga 

produkter där konsumenten inte tar hänsyn till produkternas varumärken, design och specifika 

teknologiska funktion. Med hjälp av nedanstående punkter kan vi identifiera den andel av vinsten per 

produkt som kan hänföras till IP rättigheter. Om patentet bidrar till en högre försäljningskvantitet så 

beaktas detta i den finansiella prognosen.  

 Ange den genomsnittliga förväntade vinstmarginal för produkt/produkterna (%) 

 Produktens/produkternas genomsnittliga pris i förhållande till katalogprodukter (%) 
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Sektion 2 

Kundperspektiv 

Denna sektion lägger grunden till analysen av ett intäktsdrivande patent. Följande sektioner bedömer 

hur patentets värde skall justeras utifrån de faktorer som anses påverka värdet. 

 Den patenterade teknologiska lösningens påverkan på konsumenten vid köp av 

produkten/produkterna, (ex. marknadsförs den patenterade lösningen?) (0-20) 

Sektion 3 

Strategi och efterfrågan 

Denna sektion justerar värdet efter de positiva faktorer som påverkar patent. 

 Produktens/produkternas betydelse för företagets strategi (0-10) 

 Efterfrågan hos produkten/produkterna (0-10) 

 Till den grad patenterade teknologin är i linje med företagets framtida produkterbjudande (0-

10) 

 Grad av marknadsföringsmöjligheter för den patenterade teknologiska lösningen (0-10) 

 Företagets kapacitet att finansiera och kommersialisera patentets underliggande produkt (0-

10) 

 Företagets vilja att långsiktigt underhålla det kommersiella värdet av patentets 

underliggande produkter/produktfamiljer (0-10) 

 Möjlighet till alternativa intäktskällor, exempelvis licensiering (0-10) 

 

  

Figur 6.4 Patents påverkan på lönsamhet Diagrammet illustrerar de 

ekonomiska fördelar som kan erhållas via intäktsdrivande och 

kostnadsdrivande patent, exempelvis en ökad prissättningsförmåga. 

Kostnadsdrivande patent ger upphov till konkurrenskraftigare priser (lägre 

priser ger ökad försäljning), och intäktsdrivande patent ger företaget 

möjlighet att sätta högra priser (premiumprodukter) 

Kvantitet

Pris/produkt

Katalogprodukt

Break-even

Premiumprodukt

Ökad försäljning

Prispremie

Prispremie och ökad försäljning= IP:s % av vinst  

Vinst
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Sektion 4 

Teknologi och omvärldsbild 

Denna sektion justerar värdet efter de negativa faktorer som påverkar patent.  

 Existens av substitut till den patenterade lösningen (0-10) 

 Konkurrenskraft (0-10) 

 Möjlighet för företag i närliggande branscher att utveckla konkurrerande teknologier (0-10) 

 Hot från nystartade företag att konkurrera på denna marknad (0-10) 

 Enkelheten och möjligheten att producera piratkopior av den patenterade teknologiska 

lösningen (0-10) 

 Till den nivå företaget erbjuder samma kundsegment med produkter utan den patenterade 

lösningen (0-10) 

 Patentets krav på ny kompetens och ny produktionsutrustning (0-10) 

Sektion 5  

Patentets legala kvalitet och risk  

Denna sektion mäter patentets risk. Summan av poängen skall kvantifieras i diskonteringsräntan och 

utgör ett riskpremietillägg i CAPM beräkningen. Diskonteringsräntan skall appliceras på både 

intäktsdrivande och kostnadsdrivande patent. 

 Nivå av osäkerhet och brister hos föreliggande pre-filing process (0-10) 

 Risk för ”kryphål” och ”luckor” (0-10) 

 Patentets risk för intrång på konkurrenters patent (0-10) 

 Baserat på den geografiska försäljningen, den risk som patentet löper för att missgynnas och 

missbrukas av olika länders och regioners lagstiftning, och dess ovillighet att anpassa sig till 

de globala samarbetsavtalen (0-10) 

 Risk för patentet att utsättas för patenttroll (0-10) 
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Sektion Patent 1 Patent 2 Ändamål

1 IP % av vinst IP % av vinst
Bedömer hur stor del av vinsten per produkt/produkterna 
som kan hänföras till IP-tillgångar

2 (+) 0-20p (+) 0-20p
Sektionen bedömer till vilken grad den patenterade
teknologin påverkar konsumenten vid köptillfället

3 (+) 0-70p (+) 0-70p
Bedömer patentets styrka i förhållande till företagsstrategin, 
efterfrågan och marknadsförings och intäktsmöjligheter. 
Sektionen mäter dessa faktorer från en positiv aspekt

4 (-) 0-70p (-) 0-70p
Bedömer patentets unikhet, tekniska höjd och branschens 
konkurrenskraft. Sektionen mäter dessa faktorer från en 
negativ aspekt

5 0-50p 0-50p
Sektionen mäter patentets risk som ett rättsligt dokument. 
Poängen från denna sektion kvantifieras till en %-sats och 
integreras i modellens diskonteringsränta

Summa -70 90p -70 90p Summerar poängen från sektion 2, 3 och 4

Kvantifiering % av IP % av IP
Kvantifierar poängen till den procent som kan hänföras till 
patentet

Resultat
Patentets % av 

vinst
Patentets % av 

vinst
Beräknar den del av vinsten per produkt som hänförs till 
patentet

Figur 6.5 Beräkning av intäktsdrivande patents andel av vinst Tabellen ger en överblick på hur 

sektionerna kvantifierar patentens andel av produktvinsterna samt patentens risker 
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6.3.3 Värdering 

I detta avsnitt beskrivs hur den ekonomiska inkomsten skall kvantifieras, hur modellens finansiella 

värdering kommer att utformas samt vilka antaganden känslighetsanalysen skall ta hänsyn till. 

 

Ekonomisk kvantifiering 

Efter att ha identifierat den ekonomiska inkomst som kan hänföras till patent, är nästa steg att 

redogöra för hur den ekonomiska inkomsten skall kvantifieras.  I enlighet med den teoretiska 

referensramen, avsnitt 5.2.1 Metoder, kan den ekonomiska inkomsten kvantifieras på fem olika sätt: 

 Kvantifierar den överinkomst (prispremie) som genereras av patentet 

 Kvantifierar de kostnader som ägaren slipper som ett resultat av patentet  

 Estimerar och värderar det pris som patentets ägare hade betalat för att få nyttja patentet 

 Kvantifierar skillnaden i värde mellan företaget med patentet och företaget utan patentet 

 Estimerar värdet av patentet som en residual utöver företagsvärdet, eller det totala värdet 

på immateriella tillgångar 

Baserat på tidigare resonemang om intäktsdrivande och kostnadsdrivande patent, är det två första 

punkterna de mest lämpliga att tillämpa i värderingsmodellen. Den tredje punkten kan tänkas vara 

lämplig att använda, men blir dock svår att utforma en modell efter. De två sista punkterna är 

ekonomiska kvantifieringar som bättre lämpar sig för företag med få patenträttigheter, där 

kärnverksamheten i princip är beroende av dess IP rättigheter, exempelvis läkemedels- och IT-bolag 

(Astra Zeneca, Pfizer, Google, Facebook, Youtube).  

Modellen skall värdera intäktsdrivande och kostnadsdrivande patent, vilket förutsätter att den 

ekonomiska inkomsten kvantifieras som ökade intäkter, kostnadsbesparingar eller i kombination av 

båda. Vid värdering av intäktsdrivande patent används produktens vinst. Vid användandet av vinst 

som värdeflöde fordras data för produktens/produkternas samtliga prognostiserade intäkter och 

kostnader, där även räntekostnader och 

skatteavdrag skall tas i beakt. 

Vid värdering av ekonomisk inkomst i form av 

besparade kostnader ökar och minskar 

besparingarna i samma takt som intäkterna. De 

kostnader som negativt påverkar den 

ekonomiska inkomsten är de kostnader som 

måste tas för att skapa kostnadsfördelarna, 

exempelvis patentavgifter, 

licensieringskostnader, omställningskostnader i 

produktionen etc. En negativ effekt som måste 

beaktas vid värdering av kostnadsdrivande patent är de 

skattemässiga effekterna då värderingen utförs på 

vinstnivå. Kostnader är avdragsgilla och därför erhålls inte 

100 % av besparingarna som vinst. Exempelvis ett patent 

som ger 30 % kostnadsbesparingar måste justeras för de skattefördelar som utesluts.   

(1 - skattesats 36 %) x 30 % = 19 %. Detta innebär att den egentliga kostnadsbesparingen är 19 %. 

Därefter måste även en skattejustering göras på de kostnadsposter som uppkommer vid skapandet 

Figur 6.6 Kostnadsdrivande patent Figuren 

illustrerar hur stor del av kostnads-

besparingen som påverkar vinsten 

1-Skattesats (36%)
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av de kostnadsfördelar som patentet ger. Här ger skatteeffekten en postitiv påverkan i form av en 

skattesköld. Dessa skattejusteringar omvandlar patentens kostnadsbesparingar till vinstpåverkan. 

 

Diskonteringsränta 

Med hänsyn till ett patents prognos blir val av diskonteringsränta och inkomstvärderingsmetod 

avgörande. För att erhålla en flexibel metod, bör modellen kunna värdera patent som har en 

varierande tillväxt och kostnadsmassa. Detta innebär att en yield capitalization ränta blir den mest 

lämpade diskonteringsfaktorn att använda och därmed skall den finansiella värderingen även följa en 

yield capitalization modell. Direct capitalization metoden är liksom IRR mer anpassad för externa 

investerare då den baseras på att investerarens avkastningskrav mäter investeringens värde. 

Metoden antar även att tillväxten är konstant förändrande, vilket orsakar att denna metod blir svår 

att tillämpa i modellen.  

En yield capitalization modell är jämförbar med en DCF modell, skillnaden är att flera olika typer av 

inkomster kan diskonteras vilket vidare styr val av diskonteringsränta.  En DCF modell är en mer 

specifik version av yield capilization modellen där tillgångens associerade kassaflöden värderas. För 

att kunna utföra en kassaflödesvärdering på patent krävs specifik data såsom associerad 

rörelsekapitalsförändring, associerade materiella och immateriella investeringar samt 

räntekostnader. Denna typ av data är svår att identifiera och därmed blir en värdering av vinster mer 

genomförbar.  

En kassaflödesvärdering motsvarar de kassaflödena som finns tillgängligt för alla investerare, där 

långivarnas och aktieägarnas genomsnittliga avkastningskrav är den korrekta diskonteringsräntan 

(WACC). När vinster skall diskonteras skall diskonteringsräntan endast motsvara avkastningskravet till 

företagets aktieägare, då räntekostnaderna redan beaktats i prognosen. Modellens 

diskonteringsränta beräknas med hjälp av CAPM vilken motsvarar företagets risk. Denna 

riskkomponent av diskonteringsräntan berörs inte av patentens egenskaper. Det är de specifika 

riskpremietilläggen som representerar skillnaden mellan patentens diskonteringsräntor. 

Riskpremietillägget bestäms i avsnitt 6.3.2 Analys av ett patents värde, sektion 5. 

I sektion 5 kan maximalt 50 poäng erhållas vilket motsvarar det högsta möjliga riskpremietillägget för 

ett patent. Med minskande poäng avtar riskpremietillägget och som lägst kan 0 poäng erhållas, vilket 

motsvarar minsta möjliga riskpremietillägg för ett patent och i sådant fall diskonteras patentet 

endast med företagets diskonteringsränta. I värderingsmodellen antas 1 poäng motsvara 1 

procentenhet vilket kan kalibreras efter användarens preferenser. Nedan visas formeln för hur 

patentens diskonteringsräntor skall beräknas. 

 

                                        

Lämpliga källor för datainhämtning: 

 rf, räntan på en 10-årig statsobligation (riksgälden) 

    – fondkommissioner (avanza, nordnet etc) 

    – marknadsriskpremieundersökningar (revisionsbyråer, akademiska undersökningar)  
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Finansiell analys 

Figur 6.7 illustrerar värderingsmodellens struktur. Beroende på patentets ändamål värderas olika 

finansiella data, därmed blir den ekonomiska kvantifieringen hos de båda patentyperna även olika. 

Vid intäktsdrivande patent erhålls vinsten av produkten där skatteavdrag görs, vid kostnadsdrivande 

patent erhålls besparade kostnader i form av positiv vinstpåverkan där skatteavdrag läggs tillbaka. 

Denna separation av eknomisk påverkan leder till att värderingen av patentets ändamål måste 

klargöras, delvis för att få modellen finansiellt korrekt samt tydligare illustrera hur patentvärdet 

genereras. 

 

 

 

 

 

 

Värdering av vinster fordrar finansiell data vilken visar en produkts lönsamhet. För detta har vi valt 

att utforma en vinstprognos som baseras på en självkostnadskalkyleringsmodelll. Kalkylen skall ta 

hänsyn till patentens underliggande produkters samtliga intäkter och kostnader där produkterna är 

100 % kostnadsbärare, samt de omkostnader som delas med andra produkter. Kalkylen skall även 

innehålla ett avdrag för associerade avskrivningar och räntekostnader, finansiella poster vilka 

konsekventiellt sett måste tas hänsyn till då vinster skall beräknas. Avslutningsvis diskonteras de 

vinster som hänförs till patentet och därmed får det intäktsdrivande patentet ett monetärt värde. I 

figur 6.8 illustreras en självkostnadskalkyl anpassad för värdering av intäktsdrivande patent. 

•Intäkter
•Kostnader

•Skatt
•Vinst

•Patentets andel av vinst

Innehåll

Intäktsdrivande ändamål

•Kostnadsbesparingar
•Kostnader

•Skattejustering
•Vinstpåverkan

Innehåll

Kostnadsdrivande ändamål

Nuvärde av prognostiserad vinst 

Nuvärde av framtida vinstpåverkan 

Patentvärde

Värderas i 
kombination

Värderas 
separat

Känslighetsanalys

Figur 6.7 Värderingsmodellens struktur Figuren illustrerar hur den finansiella modellen 

skall utvecklas. För att få en generell värderingsmodell delas värderingen upp i två delar, 

den ena delen värderar patent med intäktsdrivande ändamål och den andra delen värderar 

patent med kostnadsdrivande ändamål. Beroende på patentets natur så kan de antingen 

värderas var för sig eller i kombination 
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Känslighetsanalys 

Ett patents värde bygger på antaganden och därmed tillkommer en hög grad av osäkerhet i 

modellen. Genom en känslighetsanalys kan flera olika patentvärden simuleras baserat på variationer 

i antaganden och på så vis ges värderingen en starkare koppling till prognosen. Med 

känslighetsanalysen går det även att identifiera ett patents minimum och maximumvärde, vilket blir 

användbart för patentförvaltarna som besultunderlag. Exempelvis om det ena patentets 

minimumvärde överstiger det andra patentets maximumvärde, är det enkelt att dra slutsatsen att 

det första patentet är mer värdefullt än det andra, och att det är finansiellt försvarbart att allokera 

fler resurser åt detta patent än åt det andra.  

Diskonteringsräntan och patentets andel av produktvinsten är starka värdepåverkande antaganden 

och därför ingår de som variabler i känslighetsanalysen av intäktsdrivande patent. Vid 

känslighetsanalys av kostnadsdrivande patent används en årlig procentuell förändring av 

nettokostnadsbesparingarna samt variationer i diskonteringsräntan. Analysen distribuerar fler värden 

och genom detta höjs validiteten i den relativa värderingen mellan patenten. 

  

År 1 2 3 4

SEKm (fiktiva siffror)

Intäkter 2500,00 2800,00 3100,00 3400,00

Övriga intäkter 300,00 340,00 380,00 420,00

Totala intäkter 2800,00 3140,00 3480,00 3820,00

Direkta materialkostnader (1000,00) (1100,00) (1200,00) (1300,00)

Materialomkostnader (200,00) (250,00) (300,00) (350,00)

Direkta lönekostnader (180,00) (190,00) (200,00) (210,00)

Speciella direkta kostnader (120,00) (150,00) (180,00) (210,00)

Tillverknings och lagerhållningsomkostnader (160,00) (170,00) (180,00) (190,00)

Admin och försäljningsomkostnader (175,00) (190,00) (205,00) (220,00)

Associerade avskrivningar (100,00) (120,00) (130,00) (140,00)

Associerade räntekostnader (110,00) (115,00) (120,00) (125,00)

Royalty och licensieringskostnader (40,00) (40,00) (40,00) (40,00)

Övriga kostnader (60,00) (62,00) (64,00) (66,00)

Vinst före skatt 655,00 753,00 861,00 969,00

Vinst före skatt-marginal 23,4% 24,0% 24,7% 25,4%

Skatteavdrag (196,50) (225,90) (258,30) (290,70)

Vinst 458,50 527,10 602,70 678,30

Vinstmarginal 16,4% 16,8% 17,3% 17,8%

Hänförbar vinst till patentet 106,56 113,86 121,15 128,45

@ diskonteringsränta 1,30 0,77 0,59 0,46

Nuvärde av hänförbara vinster 138,30 87,73 71,93 58,76

Produktsjälvkostnadskalkyl

Figur 6.8 Självkostnadskalkyl med nuvärdesberäkning Tabellen utgör en anpassad 

självkostnadskalkyl för patent med en nuvärdesberäkning som sista steg  
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7 Redogörelse för värderingsmodellen  
Denna redogörelse är resultatet av examensarbetet. Redogörelsen består av bildurklipp från 

excelmodellen med tillhörande förklarande figurtexter. Texterna beskriver syftet med de olika stegen 

samt återkopplar modellens uppbyggnad till de förda resonemangen i det föregående analyskapitlet. 

Modellen är utformad för två patent som värderas parallellt och den är uppdelad i flera steg, steg 0 

till steg 4 (step 0 – step 4). Steg 0 består av en användarguide där syftet med de olika stegen beskrivs, 

hur modellen skall användas och hur resultaten kan tolkas. Denna guide finns som bilaga i kapitel 10 

Bilagor. Steg 1 är en datainput där all nödvändig marknadsdata anges. I steg 2 kvantifieras ett 

intäktsdrivet patents inverkan på produkens/produkternas lönsamhet samt defieneras även 

patentens riskpremietillägg, vilka blir komponenter vid beräkningen av värderingens 

diskonteringsräntor. Steg 3 är en datainput där användaren anger produkternas vinstkalkyler 

och/eller kalkyler, detta steg resulterar i monetära nuvärden för patenten. Sekventiellt mynnar 

värderingen ut i en känslighetsanalys, steg 4, där användaren kan iakta värdeintervallen på patenten 

samt de nyckelfaktorer som ligger till grund för patentens värdeskillnader. Det finns även ett sista 

excelark vilken ej behandlas i denna redogörelse då det är ett låst ark för excelfunktioner samt 

poängsättningskalibrering för steg 2. 

 

  

  

Step 1 - Market data input

Patent 1 Patent 2

Patent 5001-09 Patent 5699-01

1,33 1,33

3,4% 3,4%

4,7% 4,7%

25% 25%

24,0% 12,0%

29,1% 17,1%

Enter Patent ID:

Tc

Re

Rspec

Rm

Rf

βi

Figur 7.2  Steg 1 – Marknadsdata I detta steg anger användaren patentens ID samt det 

marknadsdata som fordras för att kunna genomföra CAPM beräkningen. I modellen finns förslag 

på informationskällor för att inhämta denna typ av data. Rspec är det specifika riskpremietillägg 

som motsvarar patentets risk som enskilt legalt dokument. Denna räknas ut via poängsystemet i 

steg 2. Re är den beräknade diskonteringsräntan som används i steg 3 och 4 
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Figur 7.3  Steg 2 – Estimering av patentens lönsamhetspåverkan – Intäktsdrivande patent 

Sektion 1 – Kvantifierar IP:s andel av produktlönsamheten/resultatet per produkt 

Sektion 2 – Mäter den patenterade funktionens kundnytta 

Sektion 3 – Kvantifierar patentets och produktens betydelse för företagets strategi, dess efterfrågan, 

marknadsförings- och intäktsmöjligheter samt företagets vilja och kapacitet att underhålla patenten   

Sektion 4 – Kvantifierar de faktorer som hämmar den patenterade funktionens konkurrenskraft 

Sektion 5 – Mäter patentens risk. Denna sektion fylls i även när det är ett kostnadsdrivande patent som skall värderas 

Summering steg 1 – Kvantifierar Patentets andel av IP:s andel av produktlönsamheten samt patentens 

diskonteringsräntor. Denna sektion fylls ej i av användaren 

A Expected product/products profitability margin

B Average product prices in comparison with catalogue products

A To that level the patented function affects the customer when acquring

its underlying product/products

A Level of significance of the patents underlying products for company long-term strategy

B Level of demand for the patents underlying products/products

C To that extent the patented function is aligned with the company's future product offering

D Level of marketing alternatives for the patented function

E Company's capacity to finance, commercialize and launch the products

F Level of ambition to maintain the commercialized value of the products

G Level of possible alternatives for other sources of income incl. licencing etc

A Level of substitution functions to the patent

B Level of competition

C To that extent non-compeeting companies can develop compeeting technologies

D Threat from start-up firms to succesfully launch compeeting technologies

E Level of simplicity to reengineer the patented technology

F To that extent the company offers the same customer segments with other products

G Level of requirement for new competences and PP&E by using the patent

A Level of uncertainty of present pre-filing process

B Risk for competitors to explore possible patent loopholes and gaps

C Patent risk for infringing on other patents

D Based on the patents geographical exposure, state the risk level for the patent to 

disadvantage from various countries and regional/global legislation and treaties

E Level of risk for the patent to be victimized by patent ghosts

Risk attributable to patent

4,8%
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5

5
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 Figur 7.4  Steg 3 – Finansiell värdering I detta steg skall den finansiella datan för patentens underliggande produkter fyllas i. Linjerna grundar sig på 

en självkostnadskalkylering vars syfte är att beräkna de besparade kostnaderna som härrör från kostnadsdrivande patent samt de produktvinster 

som härrör från intäktsdrivande patent. I det beiga området behandlas kostnadsdrivande patent och i det ljusblåa området behandlas 

intäktsdrivande patent. De fetstilta raderna är summerande funktioner och skall inte justeras. I det ljusgråa området summeras nuvärdena av 

patentens kostnadsdrivande och intäktsdrivande egenskaper, därefter halvårsjusteras nuvärdet till ett slutligt patentvärde 

 

Forecast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Forecast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

in millions of SEK (unless otherwise stated) in millions of SEK (unless otherwise stated)

Production cost 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 Production cost

Materials costs 3,1 5,1 7,1 9,1 11,1 13,1 15,1 17,1 19,1 21,1 23,1 25,1 27,1 Materials costs

Other saved costs 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 Other saved costs

Cost savings 4,9 7,2 9,6 11,9 14,3 16,0 18,4 20,7 23,1 25,4 27,8 30,1 32,5 Cost savings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tax effects lost 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 6,9 7,5 8,1 Tax effects lost

Royalty and licensing fees -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 Royalty and licensing fees

Other costs to obtain cost savings -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 Other costs to obtain cost savings

Attributable tax shield 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Attributable tax shield

Net cost savings 1,6 4,5 7,4 10,4 13,3 15,5 18,4 21,4 24,3 27,3 30,2 33,1 36,1 Net cost savings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net cost savings margin 32% 63% 78% 87% 93% 97% 100% 103% 105% 107% 109% 110% 111% Net cost savings margin

@ discount factor 1,29 0,77 0,60 0,46 0,36 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 @ discount factor 1,17 0,85 0,73 0,62 0,53 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15

PV of Net cost savings 2,0 3,5 4,5 4,8 4,8 4,3 4,0 3,6 3,1 2,7 2,3 2,0 1,7 PV of Net cost savings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

in millions of SEK (unless otherwise stated) in millions of SEK (unless otherwise stated)

Revenues 2500 2700 2900 3100 3300 3070 2840 2610 2380 2150 1920 1690 1460 Revenues 3200 3400 3600 3800 4000 3770 3540 3310 3080 2850 2620 2390 2160

Other income  incl. licensing etc 300 340 380 420 460 415 370 325 280 235 190 145 100 Other income  incl. licensing etc 450 490 530 570 610 565 520 475 430 385 340 295 250

Total revenues 2800 3040 3280 3520 3760 3485 3210 2935 2660 2385 2110 1835 1560 Total revenues 3650 3890 4130 4370 4610 4335 4060 3785 3510 3235 2960 2685 2410

Direct material costs (900) (1050) (1200) (1350) (1500) (1350) (1200) (1050) (900) (750) (600) (450) (300) Direct material costs (1400) (1550) (1700) (1850) (2000) (1850) (1700) (1550) (1400) (1250) (1100) (950) (800)

Material overheads (250) (270) (290) (310) (330) (310) (290) (270) (250) (230) (210) (190) (170) Material overheads (350) (370) (390) (410) (430) (410) (390) (370) (350) (330) (310) (290) (270)

Direct labor costs (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110) Direct labor costs (200) (220) (240) (260) (280) (260) (240) (220) (200) (180) (160) (140) (120)

Specific product costs (60) (64) (68) (72) (76) (72) (68) (64) (60) (56) (52) (48) (44) Specific product costs (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110)

Manufacturing and logistics overheads (175) (190) (205) (220) (235) (220) (205) (190) (175) (160) (145) (130) (115) Manufacturing and logistics overheads (245) (260) (275) (290) (305) (290) (275) (260) (245) (230) (215) (200) (185)

Admin and sales overheads (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110) Admin and sales overheads (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110)

Associated depreciation (75) (80) (85) (90) (95) (91) (87) (83) (79) (75) (71) (67) (63) Associated depreciation (50) (53) (56) (59) (62) (59) (56) (53) (50) (47) (44) (41) (38)

Associated interest costs (110) (115) (120) (125) (130) (125) (120) (115) (110) (105) (100) (95) (90) Associated interest costs (90) (95) (100) (105) (110) (105) (100) (95) (90) (85) (80) (75) (70)

Royallty & licencing fees (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) Royallty & licencing fees (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25)

Other product specific costs (60) (62) (64) (66) (68) (66) (64) (62) (60) (58) (56) (54) (52) Other product specific costs (30) (32) (34) (36) (38) (36) (34) (32) (30) (28) (26) (24) (22)

EBT 860 879 898 917 936 881 826 771 716 661 606 551 496 EBT 960 965 970 975 980 940 900 860 820 780 740 700 660

EBT margin 30,7% 28,9% 27,4% 26,1% 24,9% 25,3% 25,7% 26,3% 26,9% 27,7% 28,7% 30,0% 31,8% EBT margin 26,3% 24,8% 23,5% 22,3% 21,3% 21,7% 22,2% 22,7% 23,4% 24,1% 25,0% 26,1% 27,4%

Taxes (215) (220) (225) (229) (234) (220) (207) (193) (179) (165) (152) (138) (124) Taxes (240) (241) (243) (244) (245) (235) (225) (215) (205) (195) (185) (175) (165)

Profit 645 659 674 688 702 661 620 578 537 496 455 413 372 Profit 720 724 728 731 735 705 675 645 615 585 555 525 495

Profit margin 23,0% 21,7% 20,5% 19,5% 18,7% 19,0% 19,3% 19,7% 20,2% 20,8% 21,5% 22,5% 23,8% Profit margin 19,7% 18,6% 17,6% 16,7% 15,9% 16,3% 16,6% 17,0% 17,5% 18,1% 18,8% 19,6% 20,5%

Profits attributable to patent 194 198 202 206 211 198 186 173 161 149 136 124 112 Profits attributable to patent 93 94 94 95 95 91 87 83 79 76 72 68 64

@ discount factor 1,29 0,77 0,60 0,46 0,36 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 @ discount factor 1,17 0,85 0,73 0,62 0,53 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15

PV of attributable profits 250 153 121 96 76 55 40 29 21 15 11 7 5 PV of attributable profits 109 80 69 59 50 41 34 28 22 18 15 12 10

Cost driven value Cost driven value

PV of net cost savings 2,0 3,5 4,5 4,8 4,8 4,3 4,0 3,6 3,1 2,7 2,3 2,0 1,7 PV of net cost savings 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Revenue driven value Revenue driven value

PV of attributable profits 249,8 153,2 121,2 95,8 75,8 55,2 40,1 29,0 20,9 14,9 10,6 7,5 5,2 PV of attributable profits 109,0 79,9 68,5 58,8 50,5 41,3 33,8 27,6 22,5 18,2 14,8 11,9 9,6

Present value 922,5 Present value 546,4

Mid-year adjust. factor 1,146 Mid-year adjust. factor 1,171

Mid year adj. value of patent 1056,8 Mid year adj. value of patent 639,9

    Feature driven

    Cost driven

Summary step 3

Patent 5001-09 Patent 5699-01

Step 3 - Financial valuation
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Step 4 - Sensitivity analysis

   

  

Figur 7.5  Steg 4 – Känslighetsanalys I steg 4 analyseras patentens värde med hjälp av variationer i 

de antaganden som har störst värdepåverkan. I det högra hörnet i de översta matriserna finns en 

justerbar faktor (%) där användaren kan manövrera känslighetsanalysen. Faktorn justerar de övre 

faktorna i matriserna, dvs. en årlig föränding (%) i nettokostnadsbesparingar och patentets andel 

av produktvinsten (%).  I det beiga fältet analyseras kostnadsdrivande patent med en årlig 

förändring (%) i nettokostnadsbesparingar och diskonteringsränta som känslighetsfaktorer. I det 

ljusblåa fältet analyseras intäktsdrivande patent med patentets andel av produktvinsten och 

diskonteringsräntan som känslighetsfaktorer. I det gråa fältet summeras de beiga och ljusblåa 

matriserna, vilket blir användbart när ett patent besitter de båda patentändamålen. Efter 

matriserna följer stapeldiagram som illustrerar patentens värdeintervall justerat för 

diskonteringsräntorna. De rödamarkerade tabellerna presenterar de faktorer som förklarar 

patentens värden. Syftet med känslighetsanalysen är som nämnt i analysen att frigöra osäkerheten 

i modellen och låta värdet få en starkare koppling till prognosen. Användaren kan med hjälp av 

denna analys utesluta orimliga värden, och beroende på förändringsgrad i känslighetsfaktorerna 

bedömma vilket patent som med störst sannolikhet är mest värdefull 

Patent 5001-09 Patent 5699-01

10% 5%

-20% -10% 0% 10% 20% -10% -5% 0% 5% 10%

19% 55 62 69 76 83 7%  -  -  -  -  -

24% 43 49 54 59 65 12%  -  -  -  -  -

Discount rate 29% 35 39 43 48 52 Discount rate 17%  -  -  -  -  -

34% 29 32 36 39 43 22%  -  -  -  -  -

39% 24 27 30 33 36 27%  -  -  -  -  -

5% 5%

20% 25% 30% 35% 40% 3% 8% 13% 18% 23%

19% 727 909 1 090 1 272 1 454 7% 175 475 774 1 074 1 373

24% 646 808 969 1 131 1 292 12% 145 392 640 887 1 135

Discount rate 29% 586 733 879 1 026 1 172 Discount rate 17% 124 335 546 758 969

34% 541 676 811 946 1 082 22% 109 294 480 666 851

39% 506 633 759 886 1 012 27% 98 264 431 598 765

In combination In combination

19% 782 971 1 159 1 348 1 536 7% 175 475 774 1 074 1 373

24% 689 856 1 023 1 190 1 357 12% 145 392 640 887 1 135

Discount rate 29% 621 772 923 1 073 1 224 Discount rate 17% 124 335 546 758 969

34% 569 708 847 986 1 124 22% 109 294 480 666 851

39% 530 660 789 919 1 048 27% 98 264 431 598 765

Min Max Diff Min Max Diff

782 1536 754 175 1373 1198

689 1357 668 145 1135 990

621 1224 603 124 969 846

569 1124 555 109 851 743

530 1048 518 98 765 668

Annual sales (avg) Annual sales (avg)

CAGR (sales) CAGR (sales)

EBT margin (avg) EBT margin (avg)

Profitabilty margin (avg) Profitabilty margin (avg)

Patent % of profits Patent % of profits

Annual cost savings (avg) Annual cost savings (avg)

Cost savings margin (avg) Cost savings margin (avg)

Net cost savings CAGR Net cost savings CAGR

Discount rate Discount rate 17,1%

0%

-

-

13%

18%

28%

-4%

2814

21%

24%

-3%

3664

∆ Net cost savings @ adjust

Patent % of profit

∆ Net cost savings @ adjust

Patent % of profit

29,1%

27%

92%

18,6

30%

782

689

621

569

530

1536

1357

1224

1124

1048

175

145

124

109

98

1373

1135

969

851

765
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7.1 IPscore - Finansiell analys 
 
För att belysa fördelarna med värderingsmodellen som är resultatet från detta examensarbete 
kommer vi i detta avsnitt jämföra värderingsmodellen med det befintliga verktyget IPscore. IPscore 
är som tidigare nämnt ett mer managementbetingat verktyg som lämpar sig bra om strategiska 
beslut skall tas. Exempelvis huruvida ett patent står i linje med företagets IP strategi. 
 
 

 
 
 
 
För att underlätta jämförelsen mellan projektets värderingsmodell och IPscore visar figurerna 7.6–7.8 
hur den finansiella analysen genomförs i IPscore och vilken data som verktyget fordrar. För en 
fullständig analys måste information matas in för: 
 

 Verksamhetens omsättning 

 Direkta kostnader 

 Indirekta kostnader 

 Avsättning för avskrivningar 
 
Dessa faktorer mynnat ut i ett nettoresultat. Efter detta skall parametrar fyllas i och dessa har stor 
inverkan på patentets nuvärde. Dessa parametrar är: 

 Antalet år för avskrivning 

 Definiering av den patenterade teknologins affärsområde i förhållande till företagets totala 

 Diskonteringsränta 

 Total genomsnittlig tillväxt för företaget 

Figur 7.6 Input för finansiell analys Bilden visar hur IPscores datainput är uppbyggd och vilka data 

som fordras (IPscore manual, 2010) 



 

58 
 

 

 
 
 
 
De data som angivits i figur 7.6 har sammanställs och presenteras i ovanstående figur. I den övre 
delen avläses patentets beräknade nettonuvärde. IPscore har liksom projektets värderingsmodell 
även ett poängsystem som syftar till att reflektera patentets egenskaper vid värderingen. 
  

Figur 7.7 Nettonuvärdet för ett fiktivt patent Denna bild presenterar resultatet av de data som 

matats in i figur 7.6 varav slutresultatet presenteras so ett netto nuvärdet. (IPscore manual, 2010) 
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IPscore skall fungera som beslutsunderlag vid IP styrning och presenterar därför ett patents 
finansiella analys enligt bland annat figur 7.8. Figuren ställer olika finansiella egenskaper i förhållande 
till varandra i ett radardiagram för att tydliggöra om exempelvis ett patent står i linje med företagets 
övergripande strategi. Detta radardiagram presenterar fem olika egenskaper från den finansiella 
analysen: 
 

 Produktionskostnader 

 Investeringstakt 

 Förmåga att upprätthålla rörelsen 

 Patentets bidrag till företagets lönsamhet 

 Finansiell kapacitet att betala förnyelseavgifter för patent 

 Framtida utvecklingskostnader 
 
Egenskaper som skiljer projektets värderingsmodell från IPscore är huvudsakligen att modellen: 
 

 beräknar diskonteringsränta samt patentets påverkan på lönsamheten 

 värderar både intäkts- och kostnadsdrivna patent, separat eller i kombination 

 analyserar finansiell data i en större utsträckning 

 sammanställer en känslighets- och lönsamhetsanalys vilka tillsammans kan öka validiteten 
att ett patents värde ligger inom ett visst intervall 

 jämför två patentvärden relativt varandra 
 
Faktorer vilka fundamentalt leder till skillnader i värderingsresultate gentemot IPscore: 
 

 Presision (tidshorisont, finansiell data, typ av patent) 

 Explicita analyser, projektets värderingsmodell består av fler explicita finansiella analyser 

 Tillväxtprognoser, IPscore integrerar branschens tillväxtfaktor 

 Managementaspekter, IPscore baserar huvudsakligen sin värdering på patentets anpassning 
till företagets och IP:s strategi  

Figur 7.8 Radardiagram för finansiell profilering av patent Diagramet presenterar ett patents 

finansiella profil baserat på IPscores input (IPscore manual, 2010) 
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8 Slutsats 
Det finns i huvudsak tre värderingsansatser som används för värdering av IP rättigheter, där varje 

ansats har en eller flera praktiska tillämpningar. Den inkomstbaserade ansatsen bygger sin värdering 

på ekonomisk inkomst och tar hänsyn till de framtida ekonomiska fördelarna som härrör från patent. 

Den kostnadsbaserade ansatsen baserar sin värdering på de ekonomiska begreppen kostnad och 

inkurrans. Ansatsen är mer ekonomiskt förankrad då patentens kundnytta analyseras. När 

patentskyddet är svagt, teknologin välkänd och de ekonomiska fördelarna är svåra att identifiera blir 

denna ansats mer användbar. Den marknadsbaserade ansatsen värderar objekt utifrån tidigare 

prissättning på liknande transaktioner, dock är dessa data svårtillgängliga vilket begränsar ansatsens 

användbarhet. 

För att utvärdera och underbygga valet av den värderingsansats som tillämpats i modellen 

kategoriserades ansatsernas för och nackdelar i de tre faktorer som påverkar modellens 

användbarhet; marknadsaggregation, praktisk tillämpning och repeterbarhet. Den inkomstbaserade 

värderingsansatsen tillgodoser dessa faktorer på bästa möjliga sätt då den aggregerar marknadsdata 

vilket stärker den finansiella förankringen i modellen, den har högre precision till följd av att 

patenträttigheter har en diskret livslängd och de data som fordras vid värderingen är av mer generell 

karaktär och kan därför analyseras på ett standardiserat sätt via en modell. De andra ansatserna 

kräver mer specifik data vilket försvårar standardisering av arbetet. 

Målet att skapa en jämförandevärderingsmodell uppfylldes genom att använda ett 

poängsättningssystem som implicit kvantifierar patentens lönsamhetspåverkan och dess specifika 

risk relativt varandra. För att nå ett monetärt värde per patent värderades patentens vinster och 

besparade kostnader och inte dess kassaflöden då dessa värdeflöden är svårare att identifiera. 

Modellen lyckas ge en monetär indikation på om ett patent är mer värdefullt än ett annat. Detta 

innebär inte att det absoluta värdet per patent skall försummas eftersom modellen delvis är explicit 

uppbyggd på data från prognoser och implicit uppbyggd på data från poängsättningssystemet, där 

den implicita delen känslighetsanalyseras. Känslighetsanalysen distribuerar ett intervall per patent 

innehållandes 25 värden vilket höjer validiteten hos modellens värdering. 

Med hjälp av denna värderingsmodell kan avdelningen lättare bedöma vilket patent som bör 

prioriteras ur ett finansiellt perspektiv samt få en uppfattning om vilka monetära värden som IP 

funktionen försvarar. Vid jämförelse mellan denna modell och verktyget IPscore, lämpar sig denna 

modell bättre när värderaren söker en högre finansiell aggregation i resultaten, tydlig jämförelse 

mellan två olika patent, värdering av kostnads- och intäktsdrivna patent samt resultatintervall. Detta 

intervall erhålls via en känslighetsanalys som ger användaren en uppfattning huruvida det är 

sannolikt att ett patents värde ligger inom ett givet intervall. Baserat på denna information kan 

användaren ta ställning till om det är finansiellt försvarbart att prioritera fler resurser till ett specifikt 

patent.  

Denna slutsats är direkt kopplad till värderingsansatserna som behandlats i kapitel 5, Teoretisk 

referensram, samt till syftet och målen skrivna i kapitel 1 Inledning. Slutsatsen når inte en detaljerad 

nivå men berör den övergripande fundamentan i värdering av patent och IP rättigheter. Finansiell 

värdering bygger på antaganden vilka påverkar värderingsresultatet. En del av dessa antaganden är 

föremål för reflektion och kommer därför behandlas i det följande kapitlet 9.1 Reflektioner kring 

undersökningen.  
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9 Reflektioner samt förslag till vidare forskning 
I detta kapitel tar vi upp de reflektioner och funderingar som uppkommit under projektets gång. Det 

ges även förslag på breddning och fördjupning av studien. Detta kapitel innehåller alltså författarnas 

egna tankar och förslag vilka inte följs av motiveringar utan presenteras endast för ökad förståelse av 

vår undersökning. 

9.1 Reflektioner kring undersökningen 
 Outforskat ämnesområde. Under projektets introduktion visade det sig tydligt att det fanns 

begränsad information inom ämnesområdet samt att fallstudier var svåra att hitta. Detta 

ledde till att vi inte kunde kontrollera utvecklingen av modellen då befintlig information inte 

beskriver några riktlinjer för värdering av patent. 

 

 Problemområdet. Till en början trodde vi att projektets huvudsakliga problem var att 

kartlägga värderingsansatserna och sedan välja värderingsansats, samt hur dessa kan 

appliceras. Med tiden insåg vi att problemet snarare låg i att bedömma ett patents 

lönsamhetspåverkan, det vill säga kvantifiera de ekonomiska fördelarna associerade till 

patentet. Vi blev tvungna att estimera denna lönsamhetspåverkan via ett 

poängsättningssystem som inte har en direkt finansiell förankring.  Att identifiera de olika 

immateriella tillgångarnas bidrag till lönsamheten är svårt, för att underlätta detta gjorde vi 

ett antagande angående produktens prissättning. Antagandet innebar att 

produktprispremien hänförs direkt som IP relaterade värden. Detta är ett snävt antagande. 

 

 Bedöma patents lönsamhet. Poängsystemet i värderingsmodellen ligger till grund för 

beräkningen av patentets lönsamhetspåverkan samt dess specifika riskpremietillägg och är 

därför en förhållandevis högt påverkande faktor på värderingsresultatet. Genom att 

kvantitativt testa modellen kan poängens inverkan viktas och kalibreras, dvs. ge poängen en 

högre eller lägre procentpåverkan på produkternas lönsamhet. Poängsystemet baseras även 

på faktorer från verktyget IPscore vilka enligt oss kan vara mer IP management betingade än 

finansiellt underbyggda. Vi ifrågasätter även faktorernas poängvikt i förhållande till varandra, 

den ena faktorn kanske påverkar patentvärdet mer än den andra?  

 

 Diskonterade vinster. Under projektets gång insåg vi att diskontering av kassaflöden hade 

blivit för komplext och modellens användbarhet hade minskat avsevärt då dessa data är 

svåra att identifiera. Diskontering av vinster fordrar i princip endast produktkalkyler, vilket 

oftast är mer lättåtkomlig data.  Genom att utföra värderingen på vinstnivå måste även 

skattekostnader tas med.  Om värderingen skall diskontera vinst före eller efter skatt är 

fortfarande en fråga som vi inte kunnat ta ställning till,  men normalt sätt utförs 

produktkalkyler utan skattekostnader. 

 

 Patents risk. Det var även svårt att defienera patentet som värderingsobjekt. Vilka risker skall 

diskonteringsräntan ta hänsyn till? Skall produktkalkyler från länder inom vilka patentet inte 

är godkänt tas i beaktande? Vi funderade också över hur ett patents risk kan variera under 

dess livscykel. Då ett patent har en diskret livslängd kanske det är mest korrekt att likställa 

ett patents livscykel med en produkts livscykel? 
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 Modellens användbarhet. När modellen utvecklades så uppmärksammade vi att modellens 

användbarhet var tvungen att balanseras mot de data som behövs för den finansiella 

analysen. Kvaliteten på värderingsresultaten försämras med en ökad grad av generalisering i 

modellen, med ökad användbarhet minskar alltså värderingsresultatets precisison. Kvaliteten 

på utdata blir aldrig bättre än kvaliteten på indata. 

9.2 Förslag till vidare forskning 

9.2.1 Breddning av studien 

 Analysera patentvärdesfaktorer som är generella för alla branscher, alternativt specifika för 

olika branscher 

 

 Analysera vilka branscher värderingsansatserna lämpar sig bäst för 

 

 Standardisera en marknadsundersökning vilken syftar till att analysera den patenterade 

funktionens inverkan på konsumentens köpaptit, detta höjer expliciteten i modellen och 

ersätter poängsättningssystemet 

 

 Jämföra patentvärden med de bokförda värdena 

 

 Jämföra värderingsresultat hos de olika värderingsansatserna samt identifiera trender hos 

värderingsresultaten 

9.2.2 Fördjupning av studien 

 Analysera överträdelsetvister för hur skadeståndskraven har motiverats. På detta sätt kan 

ansatsernas användbarhet utvärderas ytterligare 

 

 Hur ser den faktiska risken ut under ett patents förväntade livslängd? Analysera hur 

patentens risk korrelerar med produktens livscykel? 

 

 Kalibrerera poängsattningssystemet via kvantitativa tester och faktiska patenttransaktioner 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 

Step 1 - Market data input

Step 2 - Estimation of profit impact - Feature patents

Step 0 - General Information

The blue area of step 2 is to be used if the patents are feature 

driven. If both patents are feature driven, you rate both patent 1 

and patent 2. If only one of the patents are feature driven, you 

only fill in one of the patent categories i.e. patent 1 or patent 2. In 

the following steps of the patent valuation model, the data from 

this step will aggregate with the other steps, so bear in mind that 

consistency is needed for in which the two patents are either 

patent 1 respectively patent 2 through out the model. There is also 

a metrics category, this category states in which entity and range 

the rating should be provided in. The factors in these sections 

might be difficult to rate, either way you can always state the 

factor for the patent relativaly the other patent. For section 1, we 

recommend to compare the patents product prices with the 

various catalogues products prices e.g. through consumer 

webpages or at consumer stores.

This patent valuation model was developed during a Master thesis project at AB Electrolux Group Intellectual Property, 

by Johan Nachmanson and Per Berglund from the Royal Institute of Technology (KTH). The model is the result from a 

mapping and analysis process of relevant valuation approaches and we concluded that the income based valuation 

approach is the most useful, repeatable and financially fundamental approach available for management purposes. Below 

you will find a short summary of how to manage the valuation model. Each step in this model is described and on 

following work sheets you will find the valuation steps 1 to 4. Depending on type of patent, i.e. cost driven, feature 

driven patents or both in combination, it is crucial to understand which parts of the valuation model that requires input 

data in order to receive a monetary patent value.

In step 1 you enter the patent ID's and the required 

market derived data (grey marked area) to conduct the 

patent valuation. This data can easily be found at 

regional banks, investment banks and accountant firms 

homepages as well as in the daily business journals. The 

red marked cells should not be configured.
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Step 3 - Financial valuation

Step 4 - Sensitivity analysis

The last section of step 4 distributes the patents key margins and 

value affecting factors. These figures will help you to understand 

the values of the patents.

Step 4 performs a sensitivity analysis and does not require any 

input data. Based on variations in the value affecting factors 

including discount rates, patent percentages of profits and changes 

in net cost savings, the analysis distributes multiple patent values. 

These variations can be manually adjusted via the cells in the red 

circles. Through the sensitivity analysis you can compare the value 

intervals between Patent 1 and Patent 2, giving you a better value 

perspective when comparing them with each other. For example, 

if Patent 1's minimum value outperforms Patent 2's maximum 

value, it is easy to conclude that Patent 1 is more valuable then 

Patent 2, and consequently the analysis is a satisfying financial 

decision support in the management decision process.

The upper beige matrixes is a sensitivity analysis on patents with 

cost driven characteristics and the centered light blue matrixes is a 

sensitivity analysis on patents with feature driven characteristics. 

The lower grey matrixes represents the combinedvalue of the 

patents, regardless of its characteristics. The staple diagrams 

illustrates the value intervals at the discount rates range used in the 

upper matrixes.

This step valuates the profits and cost savings of the patents 

underlying products in order to assess a patent value. Like 

previous steps, step 3 is divided into Patent 1 and Patent 2. The 

beige area represents the financial data required to value cost 

driven patents and the light blue area represents financial data 

required to value feature driven patents. Alternatively a patent can 

include  characteristics of both patent types, in that case both areas 

should be entered. Through out this work sheet, bold texted lines 

should not be configured since these contains excel formulas and 

summarizes the input data into managable valuation data. The 

grey area summarizes the present value of attrutable patent profits 

and is not ment to be configured.

Forecast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Forecast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

in millions of SEK (unless otherwise stated) in millions of SEK (unless otherwise stated)

Production cost 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 Production cost

Materials costs 3,1 5,1 7,1 9,1 11,1 13,1 15,1 17,1 19,1 21,1 23,1 25,1 27,1 Materials costs

Other saved costs 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 Other saved costs

Cost savings 4,9 7,2 9,6 11,9 14,3 16,0 18,4 20,7 23,1 25,4 27,8 30,1 32,5 0 0 0 0 0 0 0 Cost savings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tax effects lost 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 6,9 7,5 8,1 Tax effects lost

Royalty and licensing fees -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 Royalty and licensing fees

Other costs to obtain cost savings -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 Other costs to obtain cost savings

Attrutable tax shield 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Attrutable tax shield

Net cost savings 1,6 4,5 7,4 10,4 13,3 15,5 18,4 21,4 24,3 27,3 30,2 33,1 36,1 0 0 0 0 0 0 0 Net cost savings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net cost savings margin 32% 63% 78% 87% 93% 97% 100% 103% 105% 107% 109% 110% 111% Net cost savings margin

@ discount factor 1,29 0,77 0,60 0,46 0,36 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 @ discount factor 1,17 0,85 0,73 0,62 0,53 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

PV of Net cost savings 2,0 3,5 4,5 4,8 4,8 4,3 4,0 3,6 3,1 2,7 2,3 2,0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 PV of Net cost savings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

in millions of SEK (unless otherwise stated) in millions of SEK (unless otherwise stated)

Revenues 2500 2700 2900 3100 3300 3070 2840 2610 2380 2150 1920 1690 1460 Revenues 3200 3400 3600 3800 4000 3770 3540 3310 3080 2850 2620 2390 2160

Other income  incl. licensing etc 300 340 380 420 460 415 370 325 280 235 190 145 100 Other income  incl. licensing etc 450 490 530 570 610 565 520 475 430 385 340 295 250

Total revenues 2800 3040 3280 3520 3760 3485 3210 2935 2660 2385 2110 1835 1560 0 0 0 0 0 0 0 Total revenues 3650 3890 4130 4370 4610 4335 4060 3785 3510 3235 2960 2685 2410 0 0 0 0 0 0 0

Direct material costs (900) (1050) (1200) (1350) (1500) (1350) (1200) (1050) (900) (750) (600) (450) (300) Direct material costs (1400) (1550) (1700) (1850) (2000) (1850) (1700) (1550) (1400) (1250) (1100) (950) (800)

Material overheads (250) (270) (290) (310) (330) (310) (290) (270) (250) (230) (210) (190) (170) Material overheads (350) (370) (390) (410) (430) (410) (390) (370) (350) (330) (310) (290) (270)

Direct labor costs (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110) Direct labor costs (200) (220) (240) (260) (280) (260) (240) (220) (200) (180) (160) (140) (120)

Specific product costs (60) (64) (68) (72) (76) (72) (68) (64) (60) (56) (52) (48) (44) Specific product costs (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110)

Manufacturing and logistics overheads (175) (190) (205) (220) (235) (220) (205) (190) (175) (160) (145) (130) (115) Manufacturing and logistics overheads (245) (260) (275) (290) (305) (290) (275) (260) (245) (230) (215) (200) (185)

Admin and sales overheads (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110) Admin and sales overheads (150) (160) (170) (180) (190) (180) (170) (160) (150) (140) (130) (120) (110)

Associated depreciation (75) (80) (85) (90) (95) (91) (87) (83) (79) (75) (71) (67) (63) Associated depreciation (50) (53) (56) (59) (62) (59) (56) (53) (50) (47) (44) (41) (38)

Associated interest costs (110) (115) (120) (125) (130) (125) (120) (115) (110) (105) (100) (95) (90) Associated interest costs (90) (95) (100) (105) (110) (105) (100) (95) (90) (85) (80) (75) (70)

Royallty & licencing fees (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) Royallty & licencing fees (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25)

Other product specific costs (60) (62) (64) (66) (68) (66) (64) (62) (60) (58) (56) (54) (52) Other product specific costs (30) (32) (34) (36) (38) (36) (34) (32) (30) (28) (26) (24) (22)

EBT 860 879 898 917 936 881 826 771 716 661 606 551 496 0 0 0 0 0 0 0 EBT 960 965 970 975 980 940 900 860 820 780 740 700 660 0 0 0 0 0 0 0

EBT margin 30,7% 28,9% 27,4% 26,1% 24,9% 25,3% 25,7% 26,3% 26,9% 27,7% 28,7% 30,0% 31,8% EBT margin 26,3% 24,8% 23,5% 22,3% 21,3% 21,7% 22,2% 22,7% 23,4% 24,1% 25,0% 26,1% 27,4%

Taxes (215) (220) (225) (229) (234) (220) (207) (193) (179) (165) (152) (138) (124) Taxes (240) (241) (243) (244) (245) (235) (225) (215) (205) (195) (185) (175) (165)

Profit 645 659 674 688 702 661 620 578 537 496 455 413 372 0 0 0 0 0 0 0 Profit 720 724 728 731 735 705 675 645 615 585 555 525 495 0 0 0 0 0 0 0

Profit margin 23,0% 21,7% 20,5% 19,5% 18,7% 19,0% 19,3% 19,7% 20,2% 20,8% 21,5% 22,5% 23,8% Profit margin 19,7% 18,6% 17,6% 16,7% 15,9% 16,3% 16,6% 17,0% 17,5% 18,1% 18,8% 19,6% 20,5%

Profit attrutable to patent 194 198 202 206 211 198 186 173 161 149 136 124 112 0 0 0 0 0 0 0 Profit attrutable to patent 93 94 94 95 95 91 87 83 79 76 72 68 64 0 0 0 0 0 0 0

@ discount factor 1,29 0,77 0,60 0,46 0,36 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 @ discount factor 1,17 0,85 0,73 0,62 0,53 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

PV of attrutable profits 250 153 121 96 76 55 40 29 21 15 11 7 5 0 0 0 0 0 0 0 PV of attrutable profits 109 80 69 59 50 41 34 28 22 18 15 12 10 0 0 0 0 0 0 0

Cost driven value Cost driven value

PV of net cost savings 2,0 3,5 4,5 4,8 4,8 4,3 4,0 3,6 3,1 2,7 2,3 2,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PV of net cost savings 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Revenue driven value Revenue driven value

PV of attrutable profits 249,8 153,2 121,2 95,8 75,8 55,2 40,1 29,0 20,9 14,9 10,6 7,5 5,2 0 0 0 0 0 0 0 PV of attrutable profits 109,0 79,9 68,5 58,8 50,5 41,3 33,8 27,6 22,5 18,2 14,8 11,9 9,6 0 0 0 0 0 0 0

Present value 922,5 Present value 546,4

Mid-year adjust. factor 1,146 Mid-year adjust. factor 1,171

Mid year adj. value of patent 1056,8 Mid year adj. value of patent 639,9

    Feature driven

    Cost driven

Summary step 2

Patent 5001-09 Patent 5699-01

 


