
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Magisteruppsats 10 poäng    
HT 2005 
 
 
 
 

Att finna en produkt till ett 
varumärke 
 
Om kapitalisering på varumärken från svensk television 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Jim Nyberg                   Handledare: Håkan Preiholt                                   

Sandra Miller 
 
 
 



Att finna en produkt till ett varumärke   2

 
Sammanfattning 
 
Tv-kanaler står inför stora förändringar de närmaste åren. Digitaliseringen av tv kommer att 
innebära fler kanaler som i sin tur ökar konkurrensen om tittarna och sänker priserna på 
reklamtid. För att inte stå alltför beroende av reklamintäkter bör kanalerna därför se sig om 
efter alternativa intäktskällor, men även börja arbeta med att skapa starka varumärken för att 
synas i ett alltmer fragmenterat medialandskap. Främst i USA arbetar kanaler med att 
kapitalisera på varumärken genom licensiering. Licensiering innebär att innehavaren av ett 
varumärke hyr ut rätten att använda det till en licenstagare. En utmaning för svenska kanaler 
är att Sverige är en liten marknad i jämförelse med USA. Vilka förutsättningar krävs då för att 
en svensk kanal ska kunna kapitalisera på sina varumärken? Det är undersökningsfråga 
nummer ett. 
 
Men alla varumärken går inte att hyra ut. Det måste ha nått en sådan status att en tillverkare 
ser en fördel av att använda varumärket på sin produkt. Vad krävs då av ett varumärke för att 
det ska vara lämpligt att licensiera ut?  Det är undersökningsfråga nummer två. 
 
Mot denna bakgrund är vårt syfte med denna uppsats att identifiera viktiga förutsättningar för 
att kapitalisera på varumärken från television och utifrån det ge rekommendationer till aktörer 
på den svenska tv-marknaden.  
 
Med hjälp av tidigare teorier kring varumärkets kapital, identitet och kapitaliseringsstrategier 
samt licensieringsprocessen så har vi analyserat vårt empiriska material. Detta material 
baseras på sex öppna intervjuer med svenska tv-kanaler och licensagenter.  
 
I korthet visar vår analys att för att en svensk kanal ska nå framgång med att kapitalisera på 
varumärken så bör man främst använda sig av licensiering som verktyg. Licensieringen bör 
fokuseras till några få men starka varumärken och ska ses som en långsiktig process med 
huvudsyfte att bredda och fördjupa varumärkets identitet. Att licensiera ut varumärket till 
alltför många produkter är inte att rekommendera för kanaler med begränsade resurser.  
 
En förutsättning för att ett varumärke ska kunna licensieras ut är att det har ett tillräckligt stort 
kapital. Detta kapital byggs upp över tiden som ett program sänds.  För att nå framgång så 
krävs dock att själva programmet från början har en god grundkvalitet och att det sedan finns 
en relevant och logisk koppling till produkten. 
 
Uppsatsen avslutas med att vi ger ett förslag på en integrerad licensieringsprocess som 
underlättar för en tv-kanal att utnyttja både de marknadsföringsmässiga och intäktsmässiga 
fördelarna med licensiering. Målet med processen är att skapa en spiral där licensieringens 
positiva effekter stärker programmet och skapar utrymme för nya utvidgningar.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
När varumärket kommer före produkten 
Henrik Uggla menar att marknadsföringens fokus på senare år har skiftat från att bygga upp 
varumärkesidentiteter till att fördela varumärkesidentiteter. Detta skifte är del av ett större 
fenomen: kapitaliseringstrenden1. Det centrala i denna kapitaliseringstrend är möjligheten att 
använda ett etablerat och välkänt varumärke som en hävstång för att sälja en nytt erbjudande. 
Varumärket delar så att säga med sig av sin identitet och utvidgas därmed att innefatta nya 
associationer och värden. Uggla definierar denna varumärkesutvidgning som ”att ett etablerat 
varumärke utnyttjas för ett nytt marknadserbjudande”.2  
 
Detta förutsätter givetvis att man redan har ett starkt varumärke att utnyttja. Har man inte det 
så finns det två alternativ att välja på. Antingen investerar man tid och resurser på att bygga 
upp ett varumärke själv eller så hyr man ett redan starkt varumärke från någon annan. Genom 
att betala en viss andel av försäljningsintäkterna till varumärkets innehavare så kan företagen 
utnyttja dess hävstångseffekt och nå en omedelbar kännedom. Denna samarbetsform kallas 
för licensiering och är ett fenomen som ökar allt mer i popularitet3.  
 
Ett sådant varumärket har då övergått till att förmedla andra mer abstrakta och självständiga 
värden än enbart beskrivning av produktattribut och dess fördelar4. Att varumärken mer och 
mer kan separeras från produkter kallar Kapferer för ”the total dematerialization revolution” 
och han menar att detta kommer att innebära omvälvande förändringar för sättet att förvalta 
varumärken5. Företagen börjar betrakta varumärken som en likvid tillgång som kan omsättas 
på en marknad genom att licensiera ut dessa till andra företag. Istället för att skapa ett 
varumärke till en produkt, så försöker man istället finna en produkt som passar ett 
varumärke6. Kapferer menar att detta kommer att bli en dominerande metod för företag som 
söker tillväxt på en mogen marknad.  
 
Kapitalisering av varumärken från tv och film 
I USA har licensiering ökat i omfattning och professionaliserats under de senaste 10-20 åren. 
Störst betydelse har detta fenomen fått vid finansiering av tv och filmproduktioner där 
varumärken representerar stora värden och omsätter enorma summor årligen. Dessa 
varumärken har visat sig vara särskilt lämpliga att licensiera ut då dessa inte är hårt knutna till 
några bestämda produktattribut eller produktkategorier. Under 1980-talet så växte 
licensieringen av varumärken baserat på tv-produktioner lavinartad och nådde en höjdpunkt 
med ”The Simpsons” 1990. Då såldes produkter relaterade till tv-serien för mer än 1 miljard 
USD världen över under ett enda år.7  I Europa är varumärkeslicensiering inom television ett 
relativt nytt fenomen, men även i här börjar det växa sig allt större. Detta gäller främst 

                                                 
1 Uggla (2005), s 4 
2 Uggla (2002), s 4 
3 Kapferer (2002), s 210 
4 Kapferer (2001), s. 212 
5 Kapferer (2001), s. 210 
6 Kapferer (2001), s. 213 
7 Raugust (1996), s 12 
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England där BBC är en stor aktör på den licensmarknaden och Tyskland där kanalen RTL var 
var en föregångare på området redan i slutet av 1980-talet8

  

 
 
I New York finns det flera butiker som enbart säljer produkter relaterade till program som sänds i en 
viss tv-kanal. På bilden visas CBS:s affär, men även NBC, ABC, MTV, ESPN, CNN och Discovery 
har liknande butiker, alla i samma del av Manhattan. I bakgrunden skymtar platsen där ett av CBS 
starka varumärken produceras – ”The Late Show with David Letterman”. Källa: egen bild 
 
I Norden har utveckling dock inte gått lika snabbt. Disney kan sägas vara en pionjär som 
tidigt satte standarden för marknaden och idag fortsätter den nordiska licensmarknaden 
domineras av varumärken från utländska produktioner.9 För dessa är tv det främsta mediet för 
att bygga sina varumärken.  

1.2 Problemformulering 
Televisionsindustrin i Sverige står inför stora förändringar inom de närmaste åren. 
Nedsläckningen av det analoga marknätet har påbörjats och ersätts stegvis med ett digitalt. 
Detta teknikskifte innebär att även hushåll utan kabel- eller satellittv kan börja ta emot långt 
fler kanaler än SVT 1 och 2 samt TV4. Redan idag så har fler kanaler startats av både gamla 
och nya aktörer och fler är att vänta.  Detta kommer att ytterligare öka konkurrensen om 
reklamköparnas begränsade budget med pressade reklamtidspriser och marginaler som följd. 
Dessutom har en ny typ av videobandspelare med inbyggd hårddisk introducerats på 
marknaden som möjliggör för tv-tittare att ”spola” över reklamavbrott genom att fördröja 
sändningen med 15 minuter. Detta kommer med all säkerhet att ytterligare minska 
reklamköparnas vilja att betala samma pris för reklamtid som idag. Dessa negativa effekterna 
kan mildras om kanalerna söker upp ytterligare intäktskällor. Dessa kan exempelvis vara 
sponsring, teleshopping, andra kommunikationstjänster (Internet, text-tv) och licensiering10.  
. 
Vi har sett att kanaler i USA men även bolag i Europa såsom BBC och RTL använder sig av 
licensiering som ett kompletterande intäktskälla. Sverige är i jämförelse med USA, England 

                                                 
8 Brem (2002), s. 3 
9 Licensing Today Worldwide “Licensing in Scandinavia”, autumn issue 2005 
10 Groth/Pagenstedt (1995), s. 14 
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och Tyskland en liten marknad, så vi undrar vad det då krävs för att en tv-kanal ska kunna 
utnyttja licensiering som en intäktskälla på den svenska marknaden? 
 
Undersökningsfråga 1: Vilka förutsättningar krävs för att licensiera ut varumärken från tv på 
den svenska marknaden? 
 
Tidigare behövde en svensk tv-tittare bara hålla reda på tre till fem andra kanaler. Men med 
digitaliseringen och den ökade konkurrensen följer att det krävs andra typer av åtgärder för en 
kanal att synas i ett myller av andra kanaler. Vi tror att det att man i framtiden behöver stärka 
både kanalens och dess programs varumärken för att nå kännedom och lojalitet hos publiken. 
Med starka varumärken ökar också möjligheterna att kapitalisera på dessa genom licensiering. 
Licensiering kan i sin tur innebära ökad kännedom och lojalitet. Men räcker det att ett 
program och varumärke syns på tv för att man ska kunna kapitalisera på det eller måste ett 
varumärke ha ytterligare egenskaper? 
 
Undersökningsfråga 2: Vad utmärker varumärken från tv som är lämpliga att kapitalisera på 
genom licensiering? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera viktiga förutsättningar för att kapitalisera på 
varumärken från television och utifrån det ge rekommendationer till aktörer på den svenska 
tv-marknaden  

1.4 Avgränsning 
För att underlätta insamlandet av både teoretisk och empirisk information har vi valt att 
begränsa oss till varumärken från svenska program och som sänds av svenska tv-kanaler.  
Övriga avgränsningar: 

• Vi avgränsar oss till att fokusera på licensieringsprocessen och affärsrelationen mellan 
olika aktörer på licensmarknaden. 

• Vi avser inte att undersöka hur konsumenten uppfattar licensiering.  
• Vi avser inte att utvärdera olika analysmodeller för att värdera ett varumärke 
• Vi avser inte att undersöka hur man bygger upp ett varumärke.  

1.5 Metod 

1.5.1 Vetenskapsteoretisk angreppssätt och ansats 
Syftet i denna uppsats är av undersökande och förklarande karaktär där vi avser att undersöka 
hur aktörer på den svenska licens- och tv-marknaden arbetar och från det analysera och 
identifiera viktiga framgångsfaktorer. Baserat på vår analys och slutsats avser vi att ge 
rekommendationer till aktörer på den svenska tv-marknaden. 
 
Deduktivt angreppssätt 
Vi har valt att angripa undersökningsproblemet deduktivt, alltså vi väljer att utgå från en den 
teori om kapitalisering av varumärken och licensiering som vi samlat in och sammanställt för 
att därefter testa denna mot empiri. Den främsta fördelen med detta val är att vi hinner nå 
djupare i vår förståelse av fenomenet och därmed kan göra en mer kvalitativt bättre analys av 
empirin på den begränsade tid vi har till vårt förfogande. Att välja en rent induktiv 
angreppssätt hade förvisso varit en fördel för då hade vi inte färgats så mycket av den 
litteratur om licensiering som fanns tillgänglig. Men för att få ett sådant djup i vår förståelse 
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att vi kan identifiera underliggande problem utan någon teoretisk grund att stå på skulle kräva 
väldigt långa intervjuer av respondenter. Vi ansåg att respondenternas tid var alltför begränsad 
och värdefull för att vi skulle ha råd att ”slösa” tiden på frågor som vi annars kan läsa oss till.  
 
Kvalitativ ansats 
Undersökningsmetoden är utpräglad kvalitativ och bygger på djupintervjuer av personer som 
dagligen arbetar med licensiering av varumärken. På detta sätt kan vi bättre uppfylla vårt syfte 
att undersöka fenomenet varumärkeslicensiering och förklara hur det kan användas av 
svenska tv-kanaler. Vi anser att det skulle vara svårare att uppfylla samma syfte med en 
kvantitativ metod. Dock skulle vår undersökning kunna kompletteras med en kvantitativ 
undersökning för att exempelvis fånga upp hur andra kanaler och licensagenter har för 
attityder och erfarenhet av licensiering. Då våra respondenter representerar de största 
aktörerna inom sin bransch skulle man kunna utvidga undersökningsområdet till att även 
inkludera den nordiska tv-marknaden, återförsäljare och konsumenter. Detta hade gett oss en 
mer komplett bild. Vi ansåg dock att den kvalitativa undersökningen täckte de behov vi hade 
för att uppfylla syftet och ge uppsatsen en tillräcklig inre validitet. 

1.5.2 Datainsamling 
Sekundärdata 
Sekundärdata inom området licensiering av varumärken visade sig vara allt annat än 
lättillgänglig. Det saknas etablerad terminologi och generella definitioner vilket försvårade 
vår sökning av sekundärdata. Det finns så vitt vi kunnat se inte heller etablerad teoribildning 
av akademisk natur och kvalitet att tillgå. Några svenska akademiska uppsatser eller böcker 
kring ämnet har vi dessvärre inte funnit när vi letat i de internetbaserade söksystem som 
täcker de flesta bibliotek och lärosäten i Sverige och Norden. Vi var i mycket hänvisade till 
Karen Raugusts böcker, som är en stor amerikansk auktoritet inom området samt artiklar ur 
den amerikanska branschtidingen ”Licensing Journal”. Med hjälp av scholar.google.com, 
fann vi dock ett par akademiska uppsatser från ett universitet i Köln som behandlade 
licensiering inom tv och underhållningsindustrin.  
 
När vi hade nått tillräckligt långt i vår förståelse av fenomenet licensiering kunde vi också se 
vilka företagsekonomiska teorier som skulle kunna vara användbara. Vi sökte generella, 
etablerade varumärkesteorier som beskrev ett varumärkes kapital, identitet och hur man kan 
kapitalisera på detta. Vi fastnade för David Aaker som redan tidigt behandlade dessa 
frågeställningar. Som ett alternativ kunde vi exempelvis ha använt Kapferers identitesprisma, 
men vi fann att Aakers modell enklare och mer applicerbar för vårt syfte. Dock har vi 
inkluderat en del andra modeller och diskussioner från Kapferer och Henrik Uggla som 
komplement.  
 
Primärdata 
Våra primärdata i undersökningens empiriavsnitt bygger uteslutande på intervjuer. Syftet med 
intervjuerna var att få fram ny kunskap som kunde fördjupa vår förståelse av fenomenet. 
Innan intervjuerna ringade vi in ett antal huvudområden vi önskade veta mer om (se bilaga 1). 
Det var på förhand svårt att veta vilka mer specifika frågor som skulle bli nödvändiga. Detta 
innebär att intervjuerna till sin form var semistrukturerade. Motivet till detta val av 
intervjumetod är att vi inte önskade styra respondentens svar i för hög grad. En strukturerad 
intervju skulle ha hämmat respondenten att komma med egna tankar, åsikter och annan 
information som skulle vara betydelsefullt för vår egen förståelse. En helt öppen intervju 
skulle å andra sidan ha gett respondenten för mycket frihet att styra innehållet i intervjun. Vi 
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skulle senare få svårigheter att analysera det empiriska materialet om detta ”spretar” alltför 
mycket. 
 
Urval 
Inför intervjuerna kontaktade vi fyra av de största tv-kanalerna i Sverige, vilka samtliga 
visade ett positivt intresse att delta i undersökningen. En kanal avbokade dock i sista stund. 
En kanal önskade senare att vara anonym i undersökningen. För att nå bättre kunskap om 
licensiering som fenomen kontaktade vi licensagenter. Dessa valdes ut på olika sätt. 
PlusLicens valdes på grund av de är den största agenten i Norden. Bulls Press är ett förlag 
som arbetat med licensiering mycket länge och rekommenderas av Ulrika Fjällborg, en 
journalist på tidningen Resumé som skrivit ett flertal artiklar i ämnet. Genom personliga 
kontakter fick vi även tillgång till VD:n för Alicom, även dom en stor svenska licensagent. 
 
Intervjuerna gjordes på plats hos respondenten och tog igenomsnitt en timme. Varje intervju 
spelades in på band och skrevs sedan ner ordagrant en mycket kort tid därefter, ofta samma 
dag. Detta för att i möjligaste mån undvika en förvanskning och omtolkning av materialet 
under insamlingsfasen. 

1.5.3 Bearbetning 
De utskrivna intervjuerna har i rapporten kortats ned och delvis fått formen av en artikel där 
bara vissa citat finns medtagna. Vi har valt att inte bifoga de ordagrant utskrivna intervjuerna 
för dessa skulle tillföra mycket lite ny information. Vi har bedömt att man mycket väl kan 
koncentrera ner talspråket i intervjuerna till artikelform utan att förlora väsentlig information 
eller riskera att svaren faller ur sitt sammanhang. Dessa artiklar ligger sedan till grund för 
analysarbetet där vi applicerar de valda teorierna.  
 
Analysen är strukturerad kring de två undersökningsfrågorna där svaret på dessa ges i form av 
en punktlista i slutsatsen. Vi har valt denna form för att underlätta för en läsare att snabbt 
kunna ta till sig slutresultatet av undersökning. Under arbetets gång har ett förslag på en 
process stegvis formats som svarar mot många av de problemställningar som respondenterna 
uppgivit. Om svaret på undersökningsfrågorna får ses som det akademiska bidraget i 
uppsatsen så är processen en rekommendation till praktiker.  
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2 TEORI 

2.1 Definition och syfte 

2.1.1 Vad är licensiering? 
Licensiering är ett i hög grad ett juridiskt begrepp som används för att beskriva ett specifikt 
avtalsförhållande: 
 
”Innehavaren av ett varumärke kan ge någon annan rätt att använda varumärket (licens) för 
en del eller alla de varor som varumärket är registrerat för samt för hela eller en del av 
landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke- exklusiv.” 
34 § Varumärkeslagen 
 
Ett licensavtal innebär att innehavaren mot ersättning ger någon annan rätt att yrkesmässigt 
utnyttja varumärket. Ersättning kan bestå av engångsavgift, periodiska avgifter i form av 
royalty, en kombination av de båda eller del i vinsten i licenstagarens verksamhet. Det 
förekommer även byte av rättigheter mellan två innehavare utan att någon avgift förekommer, 
så kallad ”cross license”.11

  
En licens är alltså innehavarens tillåtelse för licenstagarens att använda ett skyddat varumärke 
på sådant sätt som innehavaren annars har rätt att förbjuda. En licens kan sträcka sig från att 
enbart begränsad användning (icke-exklusivt) till full kontroll (exklusiv)12. Detta kontrakt kan 
ses analogt med ett hyresavtal13. 
 
Huvudrollsinnehavaren i all licensiering och följaktligen även i denna uppsats är varumärket. 
Men som framgår av lagtextutdraget ovan fungerar det inte att använda vilka varumärken som 
helst utan ett krav är att du registrerat varumärket och dig själv som innehavare hos Patent och 
Registreringsverket (PRV) alternativt innehar upphovsrätt. Detta är själva grunden för 
licensieringsaffären: du kan bara hyra ut något som du själv äger.  
 
Man kan i detta fall välja att se på ett varumärke från en juridisk eller företagsekonomisk 
synvinkel. Eftersom licensiering är ett av de få områden där ekonomers och juristers vägar 
korsas så bör man ha kunskap om båda. Gemensam utgångspunkt är dock att ett varumärke 
betraktas som en immateriell tillgång.  

2.1.2 Syfte med licensiering14 
Licensiering är mer än att trycka varumärken på t-shirts, muggar eller nyckelringar. Det är ett 
taktiskt marknadsföringsverktyg för att hjälpa ett företag att nå strategiska och 
produktspecifika mål och bör därför gå hand i hand med företagets övriga strategi. Rätt använt 
kan ett licensieringsprogram bära med sig ett betydande finansiellt tillskott till både 
rättighetsinnehavaren och licenstagaren. En betydande fördel med licensiering är att det kan 
hjälpa båda parter att minska den kommersiella risken att lansera nya produkter.  
 

                                                 
11 Lerner, Poltorak (2003), s 2 
12 Lerner, Poltorak (2003), s 1 
13 Raugust (1996), s 1 
14 Dubé (2005), s 15 
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Olika intressenter inom företaget kan använda licensiering för olika syften. Ledningens 
intresse kanske fokuseras mer på intäkter, marknadsavdelningen ser möjligheter att vidga 
varumärket och nå nya marknader, medan juristerna vill använda licensiering för att skydda 
rättigheten till varumärket. 

2.1.3 Licensiering vs. merchandising 
Nära besläktat med licensieringsfenomenet är merchandising. Något motsvarande uttryck på 
svenska har vi inte funnit. Merchandise är amerikansk-engelska och betyder handelsvaror.  
Brem15 definierar merchandising som samtliga åtgärder en tillverkare tar för att främja 
avsättningen för dennes produkter. Mer vardagliga uttryck för detta är presentreklam 
(exempelvis pennor, muggar, paraplyer, kalendrar) som skänks bort gratis eller andra 
produkter som säljs till självkostnadspris i samband med en marknadsföringskampanj.  
 
Brem har identifierat två faktorer som avgränsar licensiering från merchandising. 

• Vinstsyfte 
Även om merchandising baseras på samma idé som licensiering, varumärken på 
externt tillverkade produkter, så är målet inte att gå med vinst utan det primära syftet 
är marknadsföring. 

• Finansiell risk 
Brem menar att det även finns en skillnad i fördelningen av den kommersiella risken. 
Vid merchandising så tar rättighetsinnehavaren själv den kommersiella risken, vid 
licensiering så övergår den i huvudsak till licenstagaren. 

2.2 Juristens syn på varumärke16 
Ett varumärke kan ses som en kommunikationskod som skyddar förbindelselänken mellan 
näringsidkarens företag och hans kundkrets. Givetvis kan man inte rättsligt skydda sin 
kundkrets utan tvärtom så eftersträvar lagstiftningen att skydda konkurrensen på marknaden 
då den anses vara en av grundpelarna för marknadsekonomin. Men konkurrenslagstiftningen 
föreskriver att man bara ska använda lojala medel och dit hör även att man ska respektera 
varandras kommersiella kännetecken. Dessa kännetecken uppfyller flera funktioner som 
lagstiftaren ansett vara skyddsvärda. De möjliggör effektiv konkurrens och hjälper 
konsumenten att skilja olika produkter åt. De anger produktens kommersiella ursprung och 
hjälper konsumenten att värdera det dom köper. Men kännetecken kan även ha ett inneboende 
värde/goodwill/renommé som sträcker sig utanför den omedelbara kundkretsen. 

2.2.1 Vad kan skyddas? 
Utgångspunkten är att allting som kan fungera särskiljande för varor och tjänster på 
marknaden också kan skyddas som kännetecken enligt Varumärkeslagen (VML). Det kan 
vara traditionella kännetecken som logotyper och ord, men även varans form, förpackning, 
slogan, färgkombinationer och jinglar. Det enda krav som ställs för att ett kännetecken ska 
kunna registreras är att det skall kunna framställas grafisk (1 § VML). 

2.2.2 Hur uppkommer skydd? 
Den grundläggande förutsättningen är alltså att kännetecknet man avser skydda äger 
särskiljningsförmåga (1 § 2 st VML). Detta krav är fundamentalt och uppfylls inte det så kan 
varumärket således inte heller registreras hos PRV. Vid registrering så ska man även uppge 
för vilka produktkategorier man avser använda varumärket och man får därefter bara rättsligt 
                                                 
15 Brem (2002), s 2 
16 Levin (1999), s 40-49 
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skydd inom dessa. Detta betyder att i teorin är det lagligt att använda någons kännetecken för 
en varukategori som inte har blivit registrerad. Detta är dock något som ska göras med stort 
mått av försiktighet. Vid prövning om det har skett en kränkning av någons rättighet tar 
Marknadsdomstolen ställning till både likheten mellan själva varumärkena (märkeslikhet) 
som varuslagen (varuslagslikhet). Huvudregeln är att det inte får innebära risk för förväxling 
när varumärken är identiska eller liknar varandra (6 § 2 st VML). 
 
Ett rättsligt skydd för ett varumärke kan även uppkomma genom inarbetning utan registrering, 
men då ställs en del krav på hur pass känt märket skall vara i landet och bland den aktuella 
kundkretsen (2 § 3 st VML). 

2.2.3 Särskilt om skydd av TV-format 
TV-format finns i lagstiftningen upptagen som en särskild form som kan skyddas och avses i 
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) de samlade, 
gestalningselementen i ett tv-program. Detta kan exempelvis vara särskild frågeform, 
tävlingsmoments uppbyggnad, sändningens förlopp, scenografi, programbenämning och 
programledarens roll. 17

 
Kravet för att skydda litterära och konstnärliga verk, dit tv-format tillhör, är mycket lågt satta 
i Sverige. Det man från juridiskt håll önskar se är att ett verk har uppnått en viss ”verkshöjd”, 
alltså ett resultat av upphovsmannens eget intellektuella skapande som uppvisar originalitet. 
För att få upphovsrättsligt skydd krävs ingen registrering utan tillfaller upphovsmannen direkt 
vid skapandet. Detta innebär att han/hon har ensamrätt att mångfaldiga verket och göra det 
tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Dock ska poängteras att lagen skyddar endast formen 
på ett program, inte idén till den.18  

2.2.4 Skydd från flera lagar 
Ur licensieringssynpunkt så kan ett tv-bolag få skydd från två immaterialrättsliga lagar för ett 
tv-program man önskar licensiera ut. Dels kan man registrera logotypen och andra 
särskiljande kännetecken för att få det starkare varumärkesrättsliga skyddet, dels så har man 
alltid ett upphovsrättsligt formskydd i URL för själva tv-formatet. Dessutom skyddas ett redan 
känt varumärke från att utnyttjas av någon annan i dennes marknadsföring av 
Marknadsföringslagens två lagar kring vilseledande av kommersiellt ursprung (6 § MFL) och 
renommésnyltning (4 § MFL).  
 

2.3 Företagsekonomens syn på varumärke 
Där juristerna i ett varumärke ser ett värde att skydda ser företagsekonomerna ett värde som 
kan förvaltas och kapitaliseras på. Hur stort detta värde är beror på hur starkt varumärkets 
kapital är. Aaker presenterar en teori som hjälper oss att förstå att detta kapital i sin tur består 
av fyra typer av tillgångar: kännedom, upplevd kvalitet, lojalitet och associationer. För att 
skapa och stärka varumärkets kapital så krävs framförallt att man påverkar de associationer 
kunderna kopplar till varumärkets identitet. Detta påverkar i sin tur de andra tillgångarnas 
värde. Denna identitet har en kärna av grundläggande värderingar som inte förändras även om 
företaget och produkten förändras. Varumärket har därför en utvidgad identitet som kan 
anpassas för att skapa de associationer hos kunderna man önskar.  

                                                 
17 Levin (1999), s 76 
18 Levin (1999), 63 - 67 
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2.3.1 Varumärkeskapital19 
När ett varumärke blir så starkt att namnet i sig blir en tillgång eller belastning för företaget 
har varumärkeskapital skapats. Positivt varumärkeskapital innebär att konsumenten ställer sig 
mer positiv till en produkt och sättet denna marknadsförs på när varumärket är identifierat än 
när varumärket inte är känt.  
 
Ett varumärkeskapital kan bestå av fyra olika grupper av tillgångar, med det gemensamma att 
det går att koppla dessa till varumärket. Skulle varumärkets förändras på något sätt så kan 
företagets tillgångar också förändras eller till och med försvinna. 
 
 

Märkes- 
kännedom 

Skapar 
värde för 

kund 
Märkes- 
lojalitet 

 
 
Figur 1: Varumärkeskapital. Källa: Aaker (1996) 
 

• Märkeskännedom 
Ju mer inarbetat ett varumärke är i kundernas medvetande, ju större tillgång och 
konkurrensfördel utgör det för företaget. Vidare är märkeskännedomen en tillgång 
som växer med tiden, allteftersom varumärket exponeras för och används av 
konsumenterna. 

• Märkeslojalitet 
Ett mått på kundernas vilja att regelbundet köpa produkter och tjänster under ett visst 
varumärke är märkeslojaliteten.  

• Kundupplevd kvalitet 
Hur kunderna upplever produktens kvalitet. Sätts ofta i samband med andra aspekter 
på hur ett varumärke upplevs. 

• Märkesassociationer 
Ett varumärkes personlighet och identitet ger kunden associationer och en bild av vad 
varumärket står för. Dessa associationer kan bestå produktattribut, företrädare för 
företaget eller en speciell symbol. Aaker menar att associationer skapar värde för 
företaget och konsumenten genom att; hjälpa konsumenten att förstå information, 
differentiera varumärket, ge konsumenten skäl att köpa, skapa positiva 
känslor/attityder mot varumärket samt att underlätta märkesutvidgningar. Nyckeln till 
att skapa ett starkt varumärke är enligt Aaker att bygga upp en varumärkesidentitet.  

                                                 
19 Aaker (1996), s 8 - 36 
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2.3.2 Varumärkets identitet20 
Varumärkesidentitet är företags önskade bild av hur varumärket ska uppfattas av omvärlden, 
till skillnad mot omvärldens verkliga bild, varumärkets image. Varumärkesidentiteten består 
av en kärnidentitet och en utvidgad identitet. Kärnidentiteten är den tidlösa ”essensen” eller 
själen i ett varumärke vars unika värderingar är i stort sett oförändrade även om företaget 
flyttar sig in i nya produktkategorier eller marknader. Men kärnidentiteten fyller vanligtvis 
inte alla funktioner för ett varumärkes identitet. Aaker har därför i sitt system lagt en till en 
utvidgad identitet som kan delas in i fyra perspektiv: produkt, organisation, person och 
symbol. Dessa kan förändras med tiden.  
 
 

Varumärke 
som person 

Varumärke 
som symbol Utvidgad 

identitet 

Kärn- 
identitet 

 
 

Varumärke 
som 

organisation 
Varumärke 

som produkt 

Figur 2: Varumärkets identitet. Källa: Aaker (1996) 
 
 

• Varumärket som produkt 
Innefattar de produktrelaterade associationer som skapas i kundernas medvetande när 
det gäller kvalitet, ursprungsland, användningsområden och andra produktattribut. 

• Varumärket som organisation 
Detta perspektiv fokuserar på attribut som är relaterade till organisationen istället för 
till produkten. Attribut som innovation, strävan efter kvalitet och miljötänkande är 
skapade av människorna, kulturen och värderingarna i företaget. 

• Varumärket som person 
Ett varumärkes personlighet definieras som mänskliga kännetecken vilka associeras 
med ett specifikt varumärke. En stark personlighet kan utgöra basen för relationen 
mellan kunden och varumärket och hjälpa denne att uttrycka sin egen personlighet. 

• Varumärket som symbol  
En stark symbol kan ge identiteten sammanhang och struktur, samt göra det lättare att 
känna igen och komma ihåg varumärket. Aaker menar att allt som representerar 
varumärket kan vara en symbol, men han fokuserar på tre typer av symboler: visuella 
bilder, metaforer och härkomst 

 
 
 
 

                                                 
20 Aaker (1996), s 68 - 92 
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2.4 Att utvidga och kapitalisera på ett varumärke 
Under de senaste decennierna har det vuxit fram teorier vuxit som bättre beskriver ett 
varumärkes identitet, värde och hur man kan utnyttja detta i sin affärsutveckling genom 
utvidgning.  

2.4.1 Kapitaliseringsstrategier21 
David Aaker menar att ett starkt varumärke är den viktigaste tillgången i ett företag och då 
blir det naturligt att söka utnyttja detta för att skapa större och starkare företag. I sin bok 
”Building strong brands” presenterar Aaker fyra olika huvudstrategier för ett företag som vill 
kapitalisera på sitt varumärke genom utvidgning. Förutom varumärkesutvidgning finns även 
linjeutvidgningar, vertikala utvidgningar och co-branding som möjliga strategival.  
 
 

KAPITALISERINGS
-STRATEGIER 

Co-branding Varumärkes
-utvidgning 

Vertikal- 
utvidgning 

Linje- 
utvidgning 

Utvidga 
nedåt 

Utvidga 
uppåt 

Varumärke 
över fler 

produktklasser 
Ad-hoc 

utvidgning 

UTVIDGNING INOM BEFINTLIG 
PRODUKTKLASS 

UTVIDGNING TILL NY 
 PRODUKTKLASS  

 
Figur 3: Kapitaliseringsstrategier. Källa: Aaker (1996) 
 
Linjeutvidgning (line extensions) 
Line extensions, eller linjeutvidgning på svenska, innebär en ny version av en produkt inom 
samma produktklass, exempelvis med en ny smak eller ny storlek. Syftet med linjeutvidgning 
är främst att nå nya segment av kunder och samtidigt blockera konkurrenter så att dessa inte 
får in en fot på marknaden. Företaget kapitaliserar på ett existerande varumärken genom att 
snabbare kunna erbjuda nya produktvariationer utan att för den skull behöva bygga upp nya 
varumärken. 
 
Vertikal utvdigning (stretchning the brand vertically) 
Vertikal utvidgning innebär att varumärkets variabler pris och upplevd kvalitet flyttas uppåt 
(stretching up) eller nedåt (stretching down) för att skapa nya produkter inom samma 
produktklass. Ett varumärke som flyttas uppåt vill framstå som mer exklusiv till ett högre pris, 
och det som flyttas nedåt vill framstå som ett bredare och billigare.  
 
 
                                                 
21 Aaker (1996), s 275-300 
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Varumärkesutvidgning (brand extension) 
Varumärkesutvidgning innebär en utvidgning av varumärket till en ny produktkategori. Aaker 
delar in varumärkesutvidgning i två undergrupper utifrån dess omfattning. ”Range brands” 
betyder att varumärket sprids till flera nya produktkategorier och är av strategisk och 
långsiktig karaktär. ”Ad-hoc” utvidgning är som namnet antyder mer av en kortsiktig karaktär 
för att exempelvis tillvarata tillfälliga möjligheter i en ny produktklass. 
 
Varumärkesallianser (co-branding) 
Ett varumärke utvidgas till en ny produktkategori tillsammans med ett annat varumärke. På så 
sätt söker man fördela av kostnader och risk. Blackett/Boad22 definierar varumärkesallians 
som en form av samarbete mellan två eller fler välkända varumärken där samtliga varumärken 
framgår tydligt. Varumärkesallianser är också ett relativt långvarigt samarbete där potentialen 
i värdeskapandet är för liten för att motivera ett nytt varumärke eller joint venture. 

2.4.2 Hur långt kan man utvidga?23 
Uggla menar att varumärkesutvidgning många gånger handlar om att sträcka ut gränsen för 
vad som är acceptabelt, och samtidigt få gehör för det hos kunden. Detta kan vara förknippat 
med betydande risker. Om ett varumärke utvidgas i all oändlighet och utan restriktioner så 
kan varumärket hamna på ”kyrkogården”. Detta är det övre vänstra hörnet i Aakers 
kyrkogårdsmodell24, där det finns varumärken som förvisso har hög kännedom bland 
kunderna (y-axeln) men erinras väldigt lite vid spontana köp (x-axeln). Ambitionen med 
utvidgningar måste därför vara att både vara känd och bli köpt.  
 
Uggla presenterar en modell av Kapferer (1997) för att visa inom vilka områden ett utvidgat 
varumärke upplevs som legitimt och acceptabelt. 
 

 
Inre kärnan 
Liksom Aaker beskriver i sin identitetsmodell 
så utgörs varumärkets inre kärna av 
grundläggande, tidlösa värderingar som både 
anställda och kunder känner till. Om man inte 
vill äventyra dessa värderingar så bör man 
välja linjeutvidgning som strategi. Rätt utförd 
så kan en sådan utvidgning ge ny bredd och 
mening hos varumärket 
 
Yttre kärnan 
Den yttre kärnan handlar om de spontana 
associationer som människor har till 
varumärket och är det som kommer att 
påverkas mest av olika utvidgningar 
varumärket gör. Om en utvidgning ska bli 
framgångsrik är det därför viktigt att dessa 

associationer ligger i nära de produkter man vill utvidga till. 

Inre  
kärnan 

Yttre 
kärnan 

Utvidgnings-
zon 

Förbjudet 
område 

 
Figur 4: Varumärkets utvidgningzoner.  
Källa: Kapferer (1997) 

 
 
                                                 
22 Blackett/Boad (1999), s 7 
23 Uggla (2002), s 56 - 60 
24 Aaker (1996), s 15 
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Utvidgningszonen 
Denna zon omfattar de mer vidsträckta möjligheter till varumärkesutvidgning som ligger 
latenta i kundernas medvetande. Lyckas man utvidga ut till denna zon har man potentialen att 
skapa en djupare mening för varumärket eller vitalisera det. 
 
Förbjudna området 
Denna zon saknar både spontan och djupare liggande associationer hos kunderna och riskerar 
att betraktas som helt meningslösa eller irrelevanta. Det krävs att kunderna ser en koppling 
eller ett samband mellan varumärket och den nya produktkategorin. Hamnar man i denna zon 
är det ett direkt hot mot varumärkeskapitalet. Uggla menar att dessa utvidgningar är ett spel 
med det rykte som varumärket byggt upp och etablerat som insats. 
 

2.4.3 Licensiering som verktyg vid utvidgning 
Bass menar i sin artikel att företag i dag utsätts för allt högre tryck att generera värde och öka 
sin marknadsandel att de är tvingade att överväga utvidgningar utanför deras 
kompetensområde. Licensiering är då ett verktyg som bör övervägas som en väg att nå ut på 
marknaden med ny intäktsbringande och varumärkesbyggande produkter. Bass illustrerar 
detta i en modell som visar att licensiering kan vara aktuellt när varumärket visar sig relevant 
på en potentiellt ny marknad utanför företagets kompetensområde. 25

 

 
 

Varumärkets 
relevans 

 

Potentiell 
marknad Företagets 

kompetensområde 

Licensierad 
utvidgning Internt 

genomförd 
utvidgning 

Figur 5: Intern och licensierad utvidgning. Källa: Bass (2005) 
 
Paisner liknar i sin artikel varumärket vid en berättelse och licensiering som ett verktyg att 
föra denna berättelse vidare. Därför är det viktigt att den licensierade utvidgningen ”tillför 
en nytt kapitel” till varumärkets berättelse och skapar en plattform för licenstagarna att 
utveckla nya attraktiva och differentierade produkter. Paisner menar att det är skälet varför 
det inte långsiktigt är lönsamt att enbart föra över en logotyp på en dyr tröja. Detta 
förhöjer inte värdet för konsumenten eller för varumärket.26

 

                                                 
25 Bass (2005), www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=634 (2005-09-22) 
26 Paisner (2005), www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=265 (2005-09-22) 
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2.5 Licensieringsprocessen 

2.5.1 Olika ansatser för licensieringsprogram 
Licensieringskonsulten Stephen Reily (2004) presenterar i artikeln ”Equity versus quantity in 
licensing” 27 två huvudsakliga ansatser som ett företag kan välja vid starten av ett 
licensieringsprogram. Han kallar dessa för ”equity-based approach” respektive ”merchandise-
based approach”. För tydlighetens skull väljer vi att översätta detta till en kvalitativ ansats 
respektive kvantitativ ansats. Nedan följer en översikt över de huvudsakliga skillnaderna 
mellan ansatserna som Reily räknar upp i sin artikel: 
  
 Kvantitativ ansats Kvalitativ ansats 
Mål Öka varumärkets synlighet och 

kännedomen 
Förstärka varumärkets identitet och 
värde 

Antal produkter Så många som möjligt. 
Licens ges i stort sett till alla som 
begär det. 

Få och så unika som möjligt.  
Licens ges bara till utvalda partners 
som uppfyller vissa kriterier. 

Kontroll över licenstagarna Mindre kontroll och relativt fria 
tyglar för licenstagare att anpassa 
varumärket. 

Sträng kontroll över hur 
licenstagare handskas med 
varumärket. 

Typ av varumärke ”Everyday brands” – vardagliga 
varumärken, ofta snabbrörliga 
konsumentprodukter. 

”Premium brands” –
kvalitetsprodukter samt 
varumärken med stark identitet. 

Tillgängliga resurser Personal/avdelning som på heltid 
kan utse, kontrollera och 
administrera program med många 
licenstagare men också 
kontinuerligt utvecklar nya 
licenssammarbeten. 

Mindre resurser att tillgå, 
begränsad med tid, uttalat mål att 
licensieringsprogrammet ska betala 
för sig själv. 

Return-on-Investment Fler, mindre affärer med vanligtvis 
lägre marginal per affär. 

Färre, större affärer med vanligtvis 
högre marginal per affär. 

Tabell 1: Två ansatser vid licensiering. Källa: egen sammanställning 
 
I korthet kan man beskriva kvalitativ ansats som färre hårt kontrollerade licensieringar med 
syfte att stärka varumärkets identitet. Kvantitativ ansats kan beskrivas som fler licensieringar 
med mindre kontroll över licenstagarna och med syfte att öka varumärkets kännedom. Reily 
menar att ett framgångsrikt licensieringsprogram bygger i hög grad på att 
rättighetsinnehavaren från början väljer den ansatsen som passar uppsatta mål och de resurser 
för kontroll som finns tillgängliga inom företaget. 

2.5.2 Licensprogrammets lönsamhet 
Vid licensiering av varumärken så anser Reily28 att den kvalitativa ansatsen ger generellt en 
högre avkastning på investerat kapital. Varje licensaffär kräver en viss tid i anspråk och denna 
är i allmänhet oberoende av storleken på affären. Att administrera färre men större 
licensaffärer tar alltså totalt mindre tid, och därför genererar större vinst per affär. Om man 
adderar nedlagd tid, finansiellt kapital och dessutom tar med satsat varumärkeskapital i 
beräkningen så nås den största nettovinsten vid kvalitativ ansats.  
 
Att mäta effekterna av olika marknadsföringsinsatser är svårt, speciellt som dessa pågår 
parallellt. Reily29 menar att licensiering är det enda av verktygen som en marknadsavdelning 
                                                 
27 Reily (2004), www.brandchannel.com/brand_speak.asp?bs_id=94 (2005-09-22) 
28 Reily (2004), www.brandchannel.com/brand_speak.asp?bs_id=94 (2005-09-22) 
29 Reily (2004), www.brandchannel.com/brand_speak.asp?bs_id=104 (2005-09-22) 
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kan använda som genererar mätbara fördelar. Detta blir allt viktigare när 
kostnadsmedvetandet ökar och varje använd marknadsföringspeng måste legitimeras. Ett 
licensprogram bör därför ha följande målsättning: att alltid gå med vinst efter att egna rörliga 
och fasta kostnader täckts samt marknadsföringskostnader för den licensierade produkten 
 
Brem30presenterar i sin uppsats en teori där ett licensprograms attraktivitet i konsumenters 
och licenstagares ögon sjunker ju mer intensivt det licensierade varumärket marknadsförs. Ett 
intensivt licensprogram ger snabbt högre utdelning men innebär också att man riskerar att 
utdelningen minskar med tiden. Om man istället väljer en mer försiktig lansering så kan man 
förlänga licensprogrammets livstid mot att man får räkna med mindre utdelning i början. 
 
Raugust31 anser att det finns tre huvudsakliga strategier som en rättighetsinnehavare kan välja 
när man utarbetar ett licensprogram:  

1. snarast möjligt få tillbaka investerings- och produktionskostnader genom att säkra 
förskottsbetalningar från så många licenstagare som möjligt.  

2. öka märkeskännedom och lojalitet för ett långlivat varumärke genom att växa 
långsamt och kontrollerat 

3. skapa märkeskännedom för en ny produkt genom ett brett licensprogram i samband 
med lanseringen 

Raugust påpekar dock att det inte finns något samband alls mellan licensprogrammets 
lönsamhet och antalet licenstagare. Ett program med ett fåtal licenstagare kan mycket väl 
producera mer produkter och högre omsättning än ett program med 100-tals licenstagare. 
 

2.5.3 Aktörer i en licensieringsprocess 
En licensaffär kan se mycket olika ut och variera i både komplexitet och antal parter som 
involveras. De olika aktörerna kan skilja mycket i storlek och förhandlingsstyrka, från en stor 
filmstudio i Hollywood till enskild firma med en enda rättighet att licensiera ut. För att 
åskådliggöra dessa parter har Brem32 använt sig av en modell utarbetad av Karin Böll33 som 
visar de vanligen förekommande aktörerna i en licensieringsprocess, dock inte eventuella 
underleverantörer. 
 
Rättighetsinnehavarens hyr ut varumärket till en licenstagare, antingen direkt eller via en 
annan aktör såsom en licensagent. Dessa tre parter marknadsför sedan produkten och 
varumärket gemensamt genom viss media, exempelvis television och film, som har en publik 
som överensstämmer med både rättighetsinnehavarens och licenstagarens målgrupp. Att de 
båda avtalsparternas cirklar korsar varandra i modellen symboliserar att syftet kan vara att nå 
varandras målgrupper. Vid licensiering av ett varumärke från ett tv-program eller film så kan 
tv- och filmbolaget således vara både rättighetsinnehavare och mediakanal. 
 

                                                 
30 Brem (2002), s 12 
31 Raugust (1995), s 71 
32 Brem (2002), s 8 
33 Karin Böll (2001), Merchandise und Licensing: Grundlagen, Beispiele, Management, München  
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Figur 6: Aktörer i en licensieringsprocess. Källa: Brem (2002) 
 

2.6 Rättighetsinnehavarens ansvarsområden34 
Rättighetsinnehavare är den som är registrerad som innehavare av ett varumärke eller har 
upphovsrätt till ett verk. Inom underhållningsindustrin kan det vara filmstudios, 
produktionsbolag, tv-kanaler, licensagenter, men även enskilda författare, skådespelare och 
konstnärer35. 
 
Registrera varumärket 
För att ett licensavtal ska komma till stånd bör innehavaren ha registrerat varumärket som 
skyddar det för otillåtet nyttjande. Utan skydd i lag skulle motparten kunna använda 
varumärket fritt och det skulle inte finnas anledning att betala licens. Med registreringen så 
säkrar innehavaren sin investering i varumärket och att ingen utomstående snyltar på det 
uppbyggda varumärkeskapitalet. 
 
Definiera varumärket 
Det krävs av en rättighetsinnehavare att man fullt ut analyserat och definierat varumärkets 
olika beståndsdelar, såsom identitet, image, associationer, målgrupp, berättelse och grafiska 
profil. Det kan finnas fler konkurrerande varumärken som riktar sig mot samma typ av 
licenstagare och konsumentgrupp. Det är därför viktigt att man, precis som för vilken annan 
produkt som helst, identifierar dess komparativa fördelar och unika säljargument. En annan 
fördel med att fullt ut definierat ett varumärket är att man lättare ser vilka licenstagare som 
passar och därmed minskar risker och säkrar kvaliteten på hela licensprogrammet. 
 
 
 
                                                 
34 Raugust (1995), s 69 - 85 
35 Raugust (1996), s 41 
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Upprätta en tidsplan 
Speciellt inom underhållningsindustrin, vars varumärken har en relativt kort livstid, så är det 
mycket viktigt att man upprättar en tidplan för lansering av de licensierade produkterna. 
Vanligt är att man vill antingen förstärka och utnyttja existerande kännedom kring en film 
eller tv-program i samband att den visas. Det kan vara lika illa att lansera produkter för tidigt, 
utan att det byggts upp tillräckligt med kännedom, som för sent, när kundernas intresse har 
svalnat. 
 
Välja produktkategorier och antalet licenstagare 
Även om leksaker, spel, böcker och kläder är det vanligast förekommande 
produktkategorierna i samband med licensiering av tv- och filmvarumärken, så menar 
Raugust att det egentligen bara rättighetsinnehavarens egen kreativitet som sätter gränser. Det 
viktiga är att det finns en naturlig koppling i kundernas medvetande mellan produkt och 
varumärke. 
 
Prissättning 
Prismodellen för en varumärkeslicens är vanligtvis baserad på avgifter, eller royalty. Dessa 
kan variera från allt mellan 5 till 12% för rättigheter inom tv och film. Royalty beräknas 
vanligtvis på nettoförsäljning eller tillverkningskostnaden mot grossitledet. Vanligt är även att 
en garantisumma avtalas fram. Når inte licenstagarens försäljning upp till denna 
garantisumma vid avtalets slut, så blir denne skyldig rättighetsinnehavaren resterande belopp. 
Skulle försäljning däremot överstiga garantisumman kan licenstagaren däremot behålla detta. 
Garantisumman är vanligtvis 25 % -30 % av beräknad roylatyinkomst. Dessutom ska 50 % - 
70 % av denna summa betalas i förskott.  
 
 

 

Licenstagarens 
beräknade 
försäljning 

Royalty till 
rättighets-
innehavare 

Garanterad 
royalty 

Förskott på 
garanterad 

royalty 

100 % 5-12 % 50-70 % 25-30 % 

 
Figur 7: Fast royalty modell vid licensiering av varumärke. Källa: egen sammanställning 
 
Som ett alternativ till vad Poltorak/Lerner kallar ”paid-up royalty”, eller fast royalty, så finns 
även ”running royalty”, eller löpande royalty. Denna är baserad på faktisk försäljning och 
inga garantisummor eller förskottsbetalning förekommer. Den främsta skillnaden mellan 
dessa två betalmodeller är hur risken fördelas. Vid löpande royalty så tar rättighetsinnehavare 
en större del av den finansiella risken och tvärtom vid fast royalty.36

                                                 
36 Poltrok/Lerner (2004), s 101 
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Söka och välja licenstagare 
Det finns flera vägar att hitta en lämplig licenstagare. Som rättighetsinnehavare kan du själv 
kontakta en producent eller hitta lämpliga kandidater i speciella licenskataloger eller 
branschtidningar. I USA hålls årligen en stor mässa i New York, där rättighetsinnehavare 
visar upp varumärken och möter potentiella licenstagare. Liknande mässor finns även i 
London och Tyskland.  Som ett led i införsäljningen så förväntas en rättighetsinnehavare 
kunna presentera marknadsinformation om målgruppen och dess lojalitet till det aktuella 
varumärket, men även försäljningsstatistik för andra gjorda licensieringar.  Utöver detta så 
efterfrågar även licenstagare en grafisk manual. Där finns grafiska riktlinjer, tänkta produkter 
och förslag på sätt att använda varumärket samt beskrivning av karaktärers personlighet. 
 
Kontrollera och godkänna licensprodukter 
Licenstagaren å sin sida bör kunna visa upp varuprover eller prototyper så att 
rättighetsinnehavaren har möjlighet att bedöma produkternas kvalitet, möjlighet till 
differentiering och om det finns naturlig koppling till det sökta varumärket. Syftet är att 
utröna om produkten bevarar och helst även förstärker varumärkeskapitalet. Licenstagaren 
själv bör ha gott rykte om att hålla sig till givna riktlinjer, vara finansiellt stabil och ha 
tillräckligt med produktionskapacitet.  

2.6.1 Rättighetsinnehavarens fördelar och risker 
En rättighetsinnehavare strävar efter att dra nytta av följande fördelar med att licensiera ut sitt 
varumärke: 
 

• Genererar intäkter  
Ett av de främsta skälen för en innehavare att licensiera ut sitt varumärke är att det 
skapar intäkter37. Ett licensieringsprogram kan bli mycket fördelaktigt ur finansiell 
synvinkel: grundinvesteringen för innehavaren är minimal med ett relativt snabbt och 
konstant inflöde av pengar.  

 
• Sänka kostnader 

Licensiering kan vara ett sätt att minska kostnader för produktion och marknadsföring 
av ett tv-program38.  

 
• Öka varumärkets kännedom 

En innehavare kan genom att utvidga varumärket till nya produktkategorier öka 
kännedomen och skapa nya associationer till varumärket och därmed stärka dess 
värde39. Genom att koordinera utvidgningen med övriga marknadsaktiviteter kan en 
licensiering användas till att sprida och stödja varumärket i helt nya kommersiella 
miljöer. Framförallt inom tv-industrin är licensiering ett sätt att skapa kännedom och 
associationer till ett visst program bland nya tittargrupper40 

 
• Reducera kommersiell risk  

För en innehavare av ett varumärke inom en viss produktkategori så kan licensiering 
var ett sätt att pröva en ny produktkategori utanför sin kärnverksamhet med mindre 

                                                 
37 Lerner, Poltorak (2003) s. 2 
38 Raugust (1996), s 2 
39 Blackett/Boad (2003), s 34 
40 Raugust (1996), s 2 
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risk involverad41. Att lansera en ny produkt är alltid behäftat med stora risker, speciellt 
om man väljer en produktkategori man inte har erfarenhet sen tidigare. Men genom att 
samarbeta istället för att konkurrera med redan etablerade varumärken/tillverkare kan 
risken väsentligt reduceras.  Dessutom kan investeringen som är nödvändig ofta 
överstiga de resurser som ett företag har till sitt förfogande och då kan en partner vara 
lösningen42. Licenstagaren står oftast för hela marknadsrisken och innehavaren 
behöver inte heller binda kapital i utveckling, produktion och marknadsföring43.  
 

• Skydda varumärket 
Enligt 25 a § i Varumärkeslagen så är det tvång för innehavaren av ett varumärke att 
använda detta inom 5 år efter registreringen. Om inte så har skett så avregistreras 
varumärket och det blir fritt för var och en att använda. I tredje stycken samma 
paragraf likställs dock rättighetsinnehavarens användning med att varumärket används 
av någon annan med rättighetsinnehavarens samtycke. Detta betyder att licensiering 
kan vara ett sätt skydda ett varumärke från avregistrering om innehavaren inte har 
möjlighet eller vilja att själv använda varumärket i sin verksamhet44. Ägare av tv-
format kan genom att licensiera varumärket fortsätta äga rättigheterna långt efter att 
programmet slutat sändas45. 

 
För en rättighetsinnehavare är inte den främsta risken en finansiell sådan då man, beroende på 
licensavtalets konstruktion, är garanterad en viss summa av licenstagaren. Istället är risken 
främst förknippad med varumärkets image. Ett allt för intensiv licensiering kan göra 
varumärket till en modefluga som försvinner när konsumenterna blir trötta på det och 
uppfattar det som alltför kommersiellt. De licensierade produkterna riskera förstöra imagen 
om dessa är av undermålig kvalitet eller saknar koppling till varumärket.46Därför bör det 
alltså inte vara för stort fokus på intäkter då det riskerar att försämra kvaliteten på hela 
licensieringsprogrammet och i slutligen skada varumärket47.  
 

2.7 Licenstagarnas ansvarsområden48 
Licenstagarna är de som hyr ett varumärke för att använda på egna produkter eller 
reklamkampanjer.  
 
Säkra tillgång till distributionskanaler  
En rättighetsinnehavare förväntar sig att den slutliga produkten kommer att få tillgång till 
lämpliga distributionskanaler och att den kommer att stödjas av ett proaktivt 
säljstödsprogram.  
 
Leta upp passande varumärken 
En licenstagare kan själv kontakta rättighetsinnehavaren eller en licensagent alternativt finna 
ett internationellt varumärke från kataloger eller på de mässor som arrangeras årligen i New 
York, London och Tyskland. 

                                                 
41 Dubé (2005), s 14 
42 Blackett/Boad (1999), s 25 
43 Dubé (2005), s 14 
44 Reiley (2002), Licensing to preserve trademark ownership, s 2, The Licensing Journal 
45 Raugust (1996), s 4 
46 Raugust (1996), s 8 
47 Dubé (2005), s 14  
48 Raugust (1995), s. 85 - 93 
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Utvärdera varumärket 
Flera faktorer påverkar om ett varumärke från tv passar för licensiering: 

• Tidigare försäljning (om någon) 
• Varumärkets popularitet och status (exempelvis tittarsiffror) 
• Kännedomen om varumärket bland konsumenter 
• Kvaliteten på varumärkets ingående element såsom grafisk profil, personligheter, 

berättelsen etc. 
• Varumärkets image 
• Demografisk profil av programmets målgrupp 
• Omfattningen av marknadsföringsstöd från rättighetsinnehavare och tv-kanal 
• Programmets och varumärkets livstid 

 
Logisk koppling mellan varumärke och egna produkten 
Raugust poängterar starkt att för att minska den kommersiella risken måste varumärket ha en 
logisk koppling till produkten från konsuments synvinkel. Att ett varumärke är populärt spelar 
en mindre roll om inte varumärkets image och målgrupp överensstämmer med den egna 
produkten. Den licensierade produkten måste även kunna erbjuda en betydande 
konkurrensfördel i jämförelse med andra produkter i samma kategori. En konsument värderar 
först en produkts kvalitet, sedan varumärket. Detta anser Raugust är en viktig insikt som en 
licenstagare måste skaffa sig. Hur populärt varumärke man än väljer att licensiera, så kommer 
försäljningen inte att öka om själva produkten inte från början efterfrågas av konsumenterna. 
 
Skaffa rättigheter 
En licenstagare bör ta ställning till om man vill ha en exklusiv eller icke-exklusiv rättighet till 
ett varumärke för en viss produktkategori eller geografisk marknad. Vidare bör man fastställa 
vad exakt en rättighetstagare har skyddat och kan licensiera ut. Detta kan vara problematiskt 
när exempelvis ett tv-program innehåller inslag av upphovsskyddad musik. 
 
Upprätta tidplan 
Licenstagaren bör planera och koordinera arbetet med att förhandla fram ett avtal och 
utveckla, producera och distribuera produkten så att det den finns färdig när programmet 
sänds och dess popularitet är som högst. 

2.7.1 Licenstagares fördelar och risker 
En licenstagare strävar efter att dra nytta av följande fördelar av att licensiera ett varumärke: 
 

• Öka försäljningen 
För en tillverkare med ett redan existerande varumärke kan ett tillägg av ett licensierat 
varumärke avsevärt förbättra försäljningen. Med ett sådant samarbete mellan 
varumärken kan även redan starka och väletablerade varumärken nå en 
anmärkningsvärd försäljningsökning49. Det finns även en möjlighet att ta ut ett högre 
pris än om enbart tillverkarens varumärke används50.  

 
• Reducera kommersiell risk   

Att använda ett redan etablerat varumärke kan minska den kommersiella risken vid 

                                                 
49 Blackett/Boad (1999), s 23 
50 Blackett/Boad (1999), s 28 
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lansering av en ny produkt51. En tillverkare utnyttjar varumärkets identitet och 
associationer som kanske byggts upp under en längre tid och kan nå en nästan 
omedelbar kännedom för sin produkt. De avgifter som en licenstagare måste betala är 
relativt obetydliga i jämförelse med den avsevärda investering som krävs för att 
lansera ett eget varumärke. Ett sådant nytt varumärke skulle behöva år för att mogna 
och ge samma önskade effekt52. Kostnader för distribution och marknadsföring kan 
även minskas då den delas eller helt tas över av innehavaren53. En annan fördel är att 
med ett varumärke ofta följer en ”inbyggd” kundbas av sedan tidigare lojala 
konsumenter. Detta är speciellt framträdande och betydelsefullt vid licensiering av 
varumärken från underhållningsindustrin54. 

 
• Differentiera sig 

Att använda sig av ett licensierat varumärke kan hjälpa en tillverkare att differentiera 
sig på en marknad som annars karakteriseras av odifferentierade eller kanske 
ointressanta produkter55. Men det kan även hjälpa tillverkaren att själv etablera ett helt 
nytt varumärke genom att dra nytta av det licensierade varumärkets 
uppmärksamhetsvärde i lanseringsfasen. Denna strategi passar bra på en mogen 
marknad med redan etablerade och starka varumärken56. Att associera sig till 
exempelvis ett populärt tv-program kan även ”liva upp” tillverkarens existerande 
produkt/varumärke som då ofta tillhör trendkänsliga och designinriktade 
produktkategorier.57 

 
För en licenstagare är den största risken att garantisumman man är skyldig en 
rättighetsinnehavare inte rättfärdigar försäljningsökningen och att man därmed inte klarar att 
ta igen investeringen. En annan inte oväsentlig risk är att varumärket och programmet 
plötsligt förlorar i popularitet på grund av oförutsedda händelser såsom dålig publicitet kring 
en skådespelare eller kontroversiellt programinnehåll.58

 

2.8 Typer av licensiering 

2.8.1 Associationsöverföring59 
Brem har valt att se på licensiering utifrån sättet som associationer från det licensierade 
varumärket överförs till licensmottagarens produkt eller varumärke. Det finns två huvudtyper 
av åtgärder som en tillverkare kan vidta för överföring av associationer: produktorienterad 
licensiering (produktpolitischen maßnahmen) eller kommunikationsorienterad licensiering 
(kommunikationspolitischen maßnahmen). Med denna indelning framträder en typ av 
licensieringssamarbeten som inte är fokuserad kring en produkt, utan visar att ett licensierat 
varumärke även kan användas enbart i marknadsföring. Syftet att koppla associationer och nå 
uppmärksamhet uppfylls likväl. 
   

                                                 
51 Dubé (2005), s 13 
52 Raugust (1996), s 4 
53 Dubé (2005), s 13 
54 Raugust (1996), s 5 
55 Blackett/Boad (1999), s 28 
56 Blackett/Boad (1999), s 31 
57 Raugust (1996), s 5 
58 Raugust (1996), s 6 
59 Brem (2002), s 5 
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Produktorienterad licensiering 
Produktorienterad licensiering omfattar alla aktiviteter som gestaltar ett licensierat varumärke 
på själva produkten eller dess förpackning. De kan vara mycket långtgående och sträcka sig 
från att inkludera logotypen på förpackningen till att ta fram en ny produkt i samband med 
licensieringen. 
 
Kommunikationsorienterad licensiering 
Kommunikationsorienterad licensiering omfattar alla aktiviteter som gestaltar ett licensierat 
varumärke i samband med marknadsföringen av produkten. Exempelvis kan tillverkaren 
använda sig av en figur/karaktär i reklam eller känd idrottspersonlighet som talesman för att 
föra konsumentens associationer till dennes personlighet över till produkten. Dessa åtgärder 
kan, liksom de produktorienterade, vara långtgående och utmynna i co-branding. 
 

2.8.2 Produktkategorier 
Även om varje licensprogram är unikt i sig, så är det möjligt att identifiera ett antal större 
segment av produkter som uppvisar likheter i sättet de marknadsförs i licenssammanhang. 
Gränsdragningarna mellan dessa är inte alltid tydlig, utan segmenten överlappar varandra i 
många fall60.  
 
Tabell 2 visar de olika segmentens uppskattade andel av totala licensinkomsten från 
licensierade varor i USA 1999. Denna uppskattning är gjord av organisationen LIMA 
(Licensing Industry Merchandiser’s Association) som finns representerad både i USA och 
Europa. 
 
Segment Beräknad licensintäkt 

(miljoner USD) 
% 

1. Figurer/karaktärer från underhållningsproduktioner 2500 45,4 % 
2. Företagsvarumärken 900 16,3 % 
3. Mode 830 15,1 % 
4. Sport (lag och enskilda aktiva) 790 14,4 % 
5. Universitet/högskolor 180 3,3 % 
6. Konst 130 2,4 % 
7. Musik 105 1,9 % 
8. Museer och välgörenhetsorganisationer 30 0,5 % 
9. Förlag 30 0,5 % 
10. Övrigt 10 0,2 % 
 
Tabell 2: Olika produktsegments andel av totala licensinkomsten från licensierade varor i USA 1999. Källa: 
Gockel (2000) 
 
Den enskild största produktsegmentet i internationella licensieringssammanhang är figurer 
och karaktärer från olika underhållningsproduktioner (tv, bio etc.). Även om det på de senaste 
åren dykt upp allt fler produktkategorier som lämpar sig för licensiering så lär figurer och 
karaktärer dominera en lång tid framöver. Detta segment styrs i hög grad av de stora 
amerikanska film- och tv-bolagen såsom Disney, Warner Bros, Fox och Nickelodeon.61

 
De flesta av de mest framgångsrika licensieringarna inom detta segment riktar sig mot barn 
och är påfallande ofta animerade figurer. Enligt Raugust så beräknas det att 65-70 % av alla 

                                                 
60 Gockel (2000) 
61 Gockel (2000) 
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licensierade figurer/karaktärer är riktade mot och köps av barn. Anledningen till detta är att 
barn anses en betydande köpkraft och dessutom stort inflytande av familjens inköp. Även om 
vuxna också kan forma en stark lojalitet till ett en viss figur så har barn lättare att manifestera 
detta i ett konkret köp62.  
 
Utöver barnprogram så räknar Raugust även upp ett antal övriga delsegment av betydelse: 
“Current live-action shows” (serier som sänds nu), “Nostalgic licensing” (populära äldre 
serier), ”Lifestyle related licensing” (program för tonåringar och unga vuxna) och komedier 
(såsom Vänner, Fraiser m.fl.). 
 
Även om figurer och karaktärer dominerar inom licensiering så är företagsvarumärken det 
snabbast växande segmentet. Företag har i allt högre grad upptäcka de strategiska och taktiska 
fördelarna som licensiering innebär. De flesta licensierar ut sitt företagsvarumärke till 
produktkategorier utanför deras kärnverksamhet för att på så sätt öka varumärkets synlighet 
och som ett led i en process att utvidga varumärket.63

 
Avslutningsvis kan kort nämnas att museer, förlag och konstnärer i USA i allt högre grad 
licensierar ut sina alster, mönster, varumärken och artefakter. Detta främst som ett sätt att få 
in intäkter som dessa aktörer vanligtvis är i stort behov av. Tillverkare och återförsäljare 
börjar också allt mer upptäcka att licensiera konst och kulturrättigheter är en väg att nå 
specifika kundgrupper64.  
 
 

                                                 
62 Raugust (1995), s 14 
63 Gockel (2000) 
64 Gockel (2000) 
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3 EMPIRI 

3.1 Sveriges Television AB 
Intervju med Kristina Balsvik, projektledare 
Tidpunkt: tisdag 2005-12-13, kl. 12.30 – 13.30 
Plats: TV-huset, Oxenstiernsgatan 34, Stockholm  
 
Sveriges Television (SVT) är ett icke-kommersiellt tv-bolag med flera kanaler som enbart 
riktar sig till en svensk publik. Bolaget kapitaliserar på sina kända varumärken genom 
licensiering samt egen förlagsverksamhet. Licensverksamhet drivs i helt egen regi och 
startades i slutet av 1980-talet. Mest kända varumärken som licensierats till olika produkter 
är: ”Bosse Bildoktor”, ”Mat-Tina”, ”Robinson” och ”Bolibompa”. 

3.1.1 Verksamhet och organisation 
Kristina Balsvik arbetar som projektledare på avdelningen SVT Försäljning. Avdelningen har 
ca 23-25 anställda och består av tre grupper. En grupp säljer SVT:s program till utlandet och 
en annan grupp säljer inslag från tv-arkivet. Den tredje gruppen, som Kristina ingår i, kallas 
Produktgruppen och ansvarar för att ”bredda SVT:s programutbud till nya plattformar”. 
Detta innebär att producera och marknadsföra produkter som har en koppling till ett program 
som visas/visats i en SVT-kanal. Gruppen är organiserad kring varumärken och varje 
projektledare ansvarar för hela licensieringsprocessen för ett varumärke.  
DVD och videoutgivning har förekommit sedan minst 10-15 år tillbaka, och sedan dess har 
verksamheten långsamt utvidgats till varumärkeslicensiering på bl.a. böcker, spel, leksaker, 
mjukdjur och kläder. Men det har även förekommit att man licensierat ut varumärket till ett 
event där man skapat en show kring programmet. Idag är detta en stor del av verksamheten på 
SVT Försäljning. Startskottet för licensieringsverksamheten kan sägas vara ett mjukdjur från 
det populära barnprogrammet ”Björnes Magasin” från början av 1990-talet. 
 
”Men vad jag förstått så var Björne som mjukdjur efterfrågat. Björnes Magasin var väldigt 
populärt, och så tror jag det är många gånger med våra produkter. Man vill ta fram 
någonting som förlänger och fördjupar. Men sen så beror det på vilken typ av program vi 
pratar om. Faktaprogram som t.ex. ”Fråga doktorn” så kändes det helt naturligt att svara 
emot den efterfrågan som faktiskt finns.”  
 
Att licensiering har vuxit i både omfattning och betydelse på SVT tror Kristina är en effekt av 
flera saker. Dels har SVT stor erfarenhet och sysslat med detta under flera år och dels för att 
SVT har så många programrättigheter själva. Men även kulturen på företaget spelar en viktig 
roll. 
 
”Vi har gjort tv under väldigt många år och alla älskar verkligen att göra tv, så det finns en 
stark känsla här i huset. Därför tycker många, inklusive mig själv, att det är jätteroligt att 
försöka föra ut våra program på flera sätt”.  
 
Att SVT är ett icke-kommersiellt företag ser inte Kristina som ett hinder, utan licensiering är 
tvärtom ett verktyg som främjar och stärker public-service. Även om mycket av Kristinas tid 
går åt till förklara och förankra internt inom organisationen så har hon stark tro på att detta 
fortsättningsvis kommer att finnas kvar på SVT. 
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”Lika självklart att vårt uppdrag är att fånga tittare i olika målgrupper så är det att vi ska 
finnas på andra plattformar under vettiga villkor.” 
 
Men vägen tid har inte varit okomplicerad. När mjukdjuret från Björnes Magasin lanserades 
så blev detta internt väldigt kontroversiellt bland personalen som producerade tv-program. 
Även om detta var före Kristinas tid, så har hon förståelse för reaktionen och tycker att 
diskussionen som följde var berättigad. Detta var snart 15 år sedan. När man för fem år sedan 
lanserade en liknande produkt, ”Bolibompa-draken”, så var attityden helt annorlunda. 
Produkten möttes med mycket positiva reaktioner intern och Kristina tycker att det skett en 
total omsvängning hos redaktionerna. 
 
”Redaktionerna vill att vi ska göra grejer och har en massa roliga idéer. Dom brinner för sitt 
program och vill väldigt gärna att deras program ska komma ut på flera plattformar. Och det 
är det som är det stora skillnaden sen fem eller till och med tre senaste åren. Det har skett en 
väldigt stor omsvängning och blivit väldigt efterfrågat internt.” 
 
Licensieringsverksamhet har finansiella mål och en budget att uppfylla. Kristina poängterar 
att avdelningen är helt självbärande och verkar helt vid sidan om den licensfinansierade 
verksamheten. 
 
Enligt Kristina är den största risken med licensiering att negativa reaktioner slår tillbaka mot 
verksamheten i stort eller delar av den. Skulle man genomföra en mindre lyckad licensiering 
på barnsidan så skulle detta slå väldigt hårt då SVT håller väldigt högt förtroende där.  
 
”Därför ska vi som public service företag göra detta under stort ansvar och eftertänksamhet. 
Vi har därför inte bråttom när vi sysslar med detta. Det ska vara vettigt, förankrat och 
genomtänkt.” 

3.1.2 Varumärken 
Vilket program och varumärke som lämpar sig för att licensiera ut beror på en kombination av 
vad företaget tillsammans med licenstagarna tror kommer att fungerar och hur mycket intäkter 
det kan generera. En förutsättning är att programmet har en kvalitet och dramaturgi som tror 
kan föras över till en annan plattform. Sedan måste programmet ha en hög andel tittare i en 
relevant målgrupp och licenstagare som känner till programmet. 
  
”Det kan vara så att vi har ett populärt program där många licenstagare kontaktar oss med 
en massa produktidéer och då sätter vi oss ner och först diskuterar om vi kan göra någonting 
pga. av rättigheter, och sen om vi vill göra någonting.” 
 
Vem som innehar rättigheterna är viktigt för om ett licensieringsprojekt ska nå lönsamhet. 
SVT måste ta med i beräkningen om det är värt att lägga ned resurser om man enbart har 
formaträttigheter eller om programmet är en samproduktion där ett produktionsbolag har 
licensrättigheterna. Nästa steg är att se hur länge programmet har legat och ska ligga i 
sändning. Om ett program är nytt och bara ska ligga en säsong till att börja med så brukar man 
avvakta. Det finns dock undantag. Programmet ”Värsta språket” nådde en sådan popularitet 
att SVT Försäljning blev kontaktade av en speltillverkare redan efter första säsongen som 
presenterade en produktidé som SVT tyckte fångade ”essensen” och kvaliteten i programmet. 
Spelet blev sedan kommersiellt väldigt framgångsrikt.  
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Vanligtvis börjar man med att titta på om programmet kan ges ut på DVD. Enligt Kristina så 
förväntar sig tittare idag att kunna gå och köpa sin favoritserie på DVD. Detta är en starkt 
trend i USA och även nu här i Sverige. Med det följer även andra produktkategorier: 
 
”Man vill ha en annan relation till sitt favoritprogram. Är man exempelvis väldigt intresserad 
av växter och tittar på ”Gröna rum” så vill man förlänga och fördjupa sin upplevelse och 
bevara den. TV är något väldigt temporärt. Det strömmar ut och sen finns det inte kvar. Att 
spela in och titta på sina program på video är dock väldigt endimensionellt efter ett tag. Jag 
tycker därför det känns väldigt naturligt att man då vill ha exempelvis en bok att bläddra i”. 
 
Kristina menar att vi har mer av ett ”prylsamhälle” idag och både hon och de licenstagare som 
SVT arbetar med har märkt att tittare har ett ökande behov att ”ta på” programmen. Det 
handlar därför mycket om att bredda programmen. Speciellt gäller detta faktaprogram där 
tittare ofta vill veta mer och få tips.  
 
”Hur du fångar ett program och hur du kan föra det vidare är något som vi diskuterar väldigt 
mycket och något som jag tycker är mycket intressant. Det gäller att fånga idén eller själen. 
Eller om man så vill identiteten i varumärket som kanske är termerna vi använder senare i 
processen mot licenstagarna”. 
 

3.1.3 Produkterna och licensieringsprocessen 
Det finns inget recept för vilka produkter som lämpar sig bäst i licensieringsammanhang utan 
på SVT försöker man spåna så fritt som möjligt, även om DVD är relativt enkelt och nära 
tillhands att börja med. 
 
”Det viktiga som vi ser det, är att produkten tillför ett mervärde. Det består av en stark 
koppling till programmets kärna och det ska medföra något vettigt. Det ska kunna funka en 
längre tid och inte bara kanske det halvåret programmet sänds. Vi ska kunna stå för det helt 
enkelt.” 
 
En produktidé behöver inte komma från SVT eller en licenstagare utan även tittare hör av sig 
och utvecklingsarbetet sker under en sorts växelverkan mellan SVT Försäljning, tittare, 
redaktioner och licenstagare. Kristinas grupp försöker ha en nära kontakt med ledning och 
planeringschefer för att veta vilka program som planeras. 
 
”Det är viktigt att man har en dialog och att en idé växer fram. Det går inte till som så att 
man plötsligt får en idé och springer iväg till ett bokförlag. Det krävs mycket diskussioner och 
överväganden.” 
 
Man har några gånger även genomfört marknadsföringsundersökning för att testa intresset för 
en produktidé. Enligt Kristina har detta varit väldigt givande och bekräftat att deras 
”magkänsla” stämmer bra. Mat är dock den produktgrupp som SVT väljer att inte licensiera 
till, detta gäller speciellt mot barn där man undviker allt som kan kopplas till ”något man 
stoppar i munnen”. 
 
Något som ligger i förgrunden under hela licensieringsprocessen är vilka effekter det får på 
SVT som varumärke och om det gagnar företaget som helhet. Därför har man medvetet en 
lång process från idé till produkt där man har ett antal kontrollstationer inom företaget. I 
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första hand så kollar man av med redaktionen och programchefer. Detta för att möta de frågor 
och invändningar som finns internt på företaget. 
 

3.1.4 Licenstagare 
SVT arbetar med de allra flesta av de största och respekterade licenstagarna i Sverige på alla 
områden. Inom DVD har man exempelvis 8-9 distributörer och dessa representerar de största 
på marknaden. Man använder inte licensagenter utan har direkt kontakt med alla licenstagare. 
 
I och med att man i huvudsak arbetar med program man själv disponerar rättigheterna över så 
har man frihet att skriva relativt långa licensavtal. Har man enbart formaträttigheter så är det 
vanligt att man enbart har ett år på sig att arbeta med licensiering. 
 
För licenstagarna är vissa program, programledare och ämnen särskilt intressanta, som 
exempel sport, djur och mat. Till nyare programkoncept tar man en mer avvaktande ställning 
enligt Kristina. Man vill se tittarsiffror och veta om programmet ska ligga ute i sändning 
länge. 
  

3.2 TV4 AB 
Intervju med Mattias Blomquist, affärområdeschef 
Tidpunkt: 2005-11-29, kl. 14.00 – 15.00 
Plats: TV4 huvudkontor, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm 
 
TV4 är ett kommersiellt tv-bolag med flera kanaler, främst riktade mot en svensk publik. 
Företaget kapitaliserar på sina varumärken genom licensiering och bland de mesta kända är 
”När och Fjärran”, ”Idol” och ”Gladiatorerna”. Licensieringsverksamhet sköttes till helt 
nyligen av företaget själv men i och med en omorganisation läggs stora delar av arbetet ut på 
en licensagent. 

3.2.1 Verksamhet och organisation 
Mattias Blomquist arbetar som affärsområdeschef och är ansvarig för ”nyexploatering av 
TV4:s varumärken”  vilket betyder produktifiering av varumärken. Denna verksamhet 
startade på TV4 1996 med syftet att utnyttja osåld reklamtid för att bygga egna 
programvarumärken och kapitalisera på dessa. Detta initiativ togs av säljavdelningen som 
sökte nya intäktskällor när reklammarknaden var svag och man rekryterade marknadschefen 
för dåvarande Stor & Liten då man tidigt såg barnsegmentet som särskilt betydelsefullt. Från 
det utvecklades verksamheten att även inkludera andra segment och produktgrupper, främst 
musik. 
 
Att licensiering hela tiden är satt i relation till alternativkostnaden för osåld reklamtid på TV4 
är problematiskt anser Mattias. Speciellt i dagsläget när råder högkonjunktur på 
reklammarknaden och det knappt finns osåld reklamtid längre. Det är svårt att värdera hur 
framgångsrik verksamheten egentligen är, men att den är det bokföringsmässigt i alla fall. 
 
”Affärerna har byggts upp på grund av att vi har ledig reklamtid och inte på grund av att vi 
vill ha starka varumärken. Men detta är något vi försökt skifta i år fullt ut (…) generellt så 
har vi inte gjort affärer som inte betalar sig rent reklamtidsmässigt, alltså som inte levererat 
netto efter det att vi betalt reklamtiden, för att visa på att varumärket i sig har ett rent 
affärsmässigt värde.” 
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Licensieringsverksamheten får alltså betala för den sändningstid som man använder, en typ av 
interndebitering. Man siktar således in sig på affärer där det återstår en marginal efter att 
budgeterade reklamuttaget dras bort. Denna marginal är i dagsläget 25%, men är i praktiken 
kring 50-60% om reklamtiden inte dras bort. 
 
”Det finns alltså ingen vetenskaplighet bakom den siffran, utan mer än rimlig affärsmässig 
bedömning som ska motivera varför vi har ett affärsområde som sysslar med licensiering och 
vidareutveckling av varumärken. Som det var tidigare så hade vi likväl kunna anställa 3-7 
säljare på reklamsidan och det skulle dra in mer pengar.” 
 
Mattias menar att man skulle kunna göra fler licensieringar om man kunde sänka vinstkraven 
och tillgodoräkna sig marknadsföringsmässiga vinster. Licensiering bidrar till att programmen 
lyfts och han ser många program som skulle dra nytta av detta. Men tyvärr prioriteras och 
värdesätts inte detta av TV4 i den utsträckning Mattias skulle önska. Det går att motivera en 
licensieringsaffär med positiva marknadsföringsmässiga effekter inför ledningen enligt 
Mattias. Men då hamnar ofta projektet hos marknadsavdelningen. Istället för att det ställs krav 
på överskott så ses den istället som en marknadsaktivitet och man tar det som en kostnad.  
 
Mattias har en del att önska när det gäller synen på varumärken inom TV4 och 
mediebranschen generellt. Han menar att man inte har en tillräcklig tro på varumärken som 
tillgång och att det är för mycket fokusering kring ”dagssländor” – det som är stort och 
populärt för stunden. Han saknar tankarna kring att bygga något med en mer långsiktig 
strategi. 
 
”Ett av Sveriges starkaste varumärken är TV4 och det är just på att bygga andras 
varumärken vi tjänar våra pengar. Exempelvis Blocket.se, som kommer ifrån ingenstans, och 
satsar en viss summa för att synas i tv-reklam på TV4 och så plötsligt finns dom där. Vi själva 
utnyttjar inte alls den möjligheten.” 
 
Han ser en enorm potential att utnyttja den ”sidoeffekt” att ett populärt program även kan 
skapa ett starkt varumärke på relativt kort tid. Dessa kan man göra ännu starkare genom att 
bygga upp dem på reklamtid och genom olika typer av licensieringar så att man syns ute i 
butik. Men tyvärr går mycket av den förlorad nu när ledningen önskar fokusera mer på 
kärnverksamheten som är ”förmedling av rörliga bilder”.  Den ursprungliga strategin var att 
bygga upp en licensieringsverksamhet med 7-9 anställda, men i och med omfokuseringen har 
man istället valt att lägga ut det huvudsakliga arbetet på en licensagent. Mattias förstår att 
ledningen ser en risk i att satsa för stora resurser och skapa för stora fasta kostnader på en 
osäker verksamhet utanför TV4:s kärnkompetens, men tycker själv att det inte är en orimligt 
stor risk. Han tycker att det även innebär en risk att låta en licensagent ta över. 
 
”Riskerna vi tar nu istället är att människor som inte brinner för programmet och sitter nära 
den redaktionella miljön exploaterar våra varumärken bara utifrån en kommersiell koppling. 
Att tappa kontrollen på det sättet är en risk det med”. 
 
Med denna nya strategi måste arbetet förenklas, och bara två personer ska ansvara för 
varumärkena och ”mata”  dessa till maximalt två-tre partners. Dessa partners ska driva DVD 
utgivningen och licensagenten tar om andra produkter. I början var det tänkt att ytterligare en 
partner skulle ta hand om bokutgivningen, men det visade sig vara för långt från 
huvudverksamheten. 
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”Man kan säga att vi producera två saker: starka varumärken och rörliga bilder. Och DVD-
verksamheten passar ju in i definitionen rörliga bilder och starka varumärken i licensiering.” 
 
Nackdelen med att arbeta med en licensagent på detta sätt är att nettointäkterna kommer att 
minska. Men Mattias är dock positiv och menar att det fortfarande kommer att vara en god 
affär men med mindre riskexponering för företaget. 

3.2.2 Varumärken och produkterna 
Licensieringsverksamheten ingår på ”affärssidan” på TV4 och det hindrar företaget att se på 
licensiering som ett sätt att bygga och stärka dess varumärken. Man samarbetar med 
marknadsavdelningen i ganska stor utsträckning idag men även här ser Mattias en potential 
till samverkan och synergieffekter. Grunden i arbetet ska vara ett dokument, ett slags 
releaseplan som synkar och samordnar aktiviter. Exempelvis så när man startar en tidning, så 
släpper man andra produkter i samma veva som i sin tur kan använda tidningen som 
marknadsföringsgyta. Tidningen distribueras sedan i butikerna samtidigt med produkterna.  
 
”(…) varumärken i sig är grunden eller en byggsten i produkten och därför borde mycket 
centreras kring effekten på hur varumärket exponeras. Licensaffärer och ägandet av 
programvarumärken borde ägas tydligare av någon i huset som då kunde samordna alla 
delar såsom marknadsföring.” 
 
Tidigare arbetade man inom områden såsom böcker och DVD, men från och med denna 
sommar så var det meningen att några skulle fortfarande jobba produktorienterat men andra 
jobba mer varumärkesorienterat. Ambitionen var att utveckla en strategi för hur man skulle få 
en total överblick och få licensieringar bygga varandra på bästa sätt.  
 
”Målsättningarna kunde vara som sådana som att När och Fjärran idag är reseinspiration i 
TV men att När och Fjärran om fem år ska bara vara reseinspiration (…) samma sak med 
Latjolajban. Idag är det bara ett barnprogram, men i framtiden skulle det mycket väl kunna 
vara en leksakskedja, barnresor, klädmärken eller allt möjligt som går att göra.”  
 
Just varumärkena När och Fjärran och Latjolajban valdes ut i ett första skede just för att dessa 
var TV4:s egna program och att de ansågs väldigt starka. På det sättet försäkrade man sig om 
att man kunde arbeta med dessa mer långsiktigt. De s.k. ”dagssländorna” håller inte för mer 
långsiktig licensiering anser Matthias. Dessa överlever bara några säsonger eller kanske upp 
till några år men inte mer. För att demonstrera hur starkt och betydelsefullt ett 
programvarumärke som När och fjärran är så har Mattias två exempel: 

• ”När och fjärran” ges ut i tidningsform och säljer 3-4 gånger mer än marknadsledande 
Vagabond 

• ”Euroquiz” var ett spel som funnits på marknaden under en längre tid och sålt ca 
10,000 exemplar. Producenten drog tillbaka spelet och bytte namn till ”När och 
fjärran” och har nu sålt 130,000 exemplar av i princip samma spel. 

 
Att dessa exempel på produkter nådde en sådan stor framgång beror framförallt på närheten 
mellan varumärket och produktkategorierna. Nästa steg kan vara reseböcker eller en rese-
DVD och efter det blir kanske en ”När och fjärran” resebyrå på nätet. Genom att följa ett 
inspirationsflöde på detta sätt så bygger man upp en mening och ett mervärde enligt Mattias.  
 
”Varumärkena är så viktiga att det kan bli större än själva programmet.” 
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Mattias tror att kanalernas varumärken kommer att bli viktigare för företagen än vad det är 
idag. Han ser framför sig ett scenario där det idag finns fyra-fem stora kanaler, men att det i 
framtiden istället blir 2-3 kanaler som är jättestora och 10 kanaler som ligger under och 
”bubblar”. För att då vara en kanal som ska vara valbar så behöver man ha en stark profil och 
karaktär som gör att människor relaterar till den och ger tittaren ett skäl att välja den. Det 
betyder att kanalens eget varumärke kan bli lika viktigt som programvarumärkena. 
 
”Kanalvarumärkena kommer att vara viktiga för kanalens penetration, alltså hur många som 
kan se den och hur valbar kanalen är. För att sedan bli vald i verkligheten och vara bland de 
6-8 kanaler en tittare programmerar in på de första platserna i TV:n så måste man börja 
slåss med programmen istället. Så därför kommer båda typerna av varumärken spela en stor 
roll”.  
 
Detta kommer att öka kanalernas vilja att kapitalisera på sina kanalvarumärken, men inte via 
licensiering tror Mattias. Ett kanalvarumärke kan däremot användas i en införsäljningsprocess 
och för att förmedla trygghet och igenkänning. TV4 har som målsättning att skapa en ”TV4-
label” för böcker och DVD, där man ska försöka värdera TV4 som varumärke separat från 
programvarumärket.  
 

3.2.3 Licenstagare och licensieringsprocessen 
Tidigare sköttes kontakter med olika licenstagare internt, men i och med att strategin lagts om 
kommer dessa att skötas av en licensagent med undantag för DVD-utgivningen.  
Innan fanns det tillfällen när TV4 gick in i ett licenssamarbete genom att dela på 
produktionskostnaderna – man var med att ”riska” produktionen för att få med licenstagare på 
banan. Det innebar att man först måste se till att få tillbaka satsade pengar och sen nå en 
tillfredställande marginal ovanpå det. Licenstagarna ville minska sin risk och för TV4 att 
arbeta upp kontakter med en ny licenstagare skulle bli ”oerhört kostsamt”. Därför gick 
företaget med att dela på risken så att affären skulle bli av och ny pengar kunde genereras.  
Delvis beror detta att Sverige är en relativt liten marknad och att det snabbt blir för små 
volymer i dessa sammanhang. 
 
”Exempelvis en kokbok som säljer bra, säljer i 20000 exemplar och då ska 
produktionkostnader, författare och varumärkesägare betalas. Det blir inte så mycket kvar 
tillslut. Det krävs stora volymer för att man ska våga ta risker”. 
 
En annan orsak är att det är svårt att mäta och värdera effekterna av ett varumärke. 
Utmaningen är att övertyga och bevisa för licenstagarna värdet av ett specifikt varumärke. Ett 
undantag är dock just spelet ”Euroquiz” där man kunde spåra en markant försäljningsökning 
enbart på grund av ett nytt varumärke. 
 
Med licensagenten så tror Mattias att dom kommer att göra ett mycket effektivare jobb när 
licensagenten tar över det jobbet och redan har ett nätverk. Några fler affärer där man delar 
produktionskostnader kommer det inte att bli.  
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3.3 Kanal X 
Intervju med Y, projektledare 
Tidpunkt: 2005-11-28, kl. 16.00 – 17.00 
Plats: Kanal X:s  kontor, Stockholm 
 
Kanal X önskar att vara anonyma. Detta företag har ingen licensieringsverksamhet uppbyggd 
internt eller genom samarbete med licensagent.  

3.3.1 Verksamhet och organisation 
Y arbetar sedan två månader tillbaka som projektledare och är ansvarig för kampanjer och 
tittartävlingar. På Kanal X finns det ingen licensieringsavdelning utan de licensieringar som 
har dykt upp på senare tid sköts även det av Y. Innan dess var det ingen på företaget som var 
utsedd att ansvara för licensiering och därför ingen som lämnade över till Y. Dock är ett 
licensieringsbeslut något som går igenom samtliga avdelningar på Kanal X och något alla är 
med och diskuterar. Det brukar vara ganska klart vilka program som är intressantare än andra 
och ett beslut växer successivt fram menar Y. 
 
Varför licensiering har en så pass undanskymd plats på Kanal X kan Y bara spekulera kring. 
Hon tror att det tidigare kanske inte visat sig speciellt intäktsgivande och att det tagit för 
mycket resurser och att man därför inte fortsatt i någon högre utsträckning.  
Framtiden för licensiering på Kanal X är svår att förutsäga enligt Y. Det beror dels vad 
företaget vill med licensiering, hur man vill arbeta och vilka mål som sätts upp. 
 
”(…) rent spontant så kan jag nog tro att det beror mycket på vilka tv-produkter som kommer 
och tv i sig. Det förändras väldigt snabbt och ingen vet riktigt hur det kommer att se ut om 5 
år och vilka varumärken inom tv-världen som kommer att vara viktiga.” 
 
Hennes ambition att arbeta nära marknadsavdelningen och internt vet man vad licensiering är 
och syftet med är även om man kallar det merchandise eller kringprodukter. Hon har inte mött 
så mycket frågor och invändningar internt och det tror Y beror på att det nu finns någon 
ansvarig utsedd som drar i arbetet.  
 

3.3.2 Varumärken, produkter och licensierinsprocessen 
Att licensiering fått ökad uppmärksamhet och nu dykt upp på hennes bord tror Y beror på ett 
ökat intresse för tittarna på produkter från vissa av deras tv-program. Senast var tittare som 
önskade att köpa ett utmärkande klädesplagg som en av deltagarna bar i ett program. Utifrån 
detta tittade man närmare på idén och valde sen att gå vidare. 
 
Kanal X skapar normalt inte egna format så innan en licensiering kontaktas oftast 
produktionsbolagen som innehar rättigheterna och gör en så kallad merchandise deal i vilket 
man bestämmer ersättningsnivåer. Därefter tar man själva kontakt med lämplig tillverkare och 
sköter själva marknadsföringen. 
 
Vilka program som lämpar sig för licensiering får tittarna avgöra och en licensiering kan 
initieras väldigt snabbt. 
 
”Det är det som är intressant här och nu som blir viktigt. Visar tittarna ett intresse så 
försöker vi svara på det behovet (…) min personliga tolkning är att det finns ett värde i att 
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man börjar titta på ett formats potential redan innan produktion går igång. Om det blir så 
kan jag tyvärr inte svara på”. 
  
Just nu har Kanal X två licensprogram igång, dels klädesplagget och dels en bok som är 
baserad på ett rådgivningsprogram. Även den tillkom på initiativ från tittare som önskade att 
få de råd som gavs i programmet i bokform. Kanal X tog sedan kontakt med ett förlag. Under 
den relativt korta tid som Y arbetat på Kanal X har ingen tillverkare själva kontaktat Kanal X 
med produktideér. 
 
Att varumärket Kanal X skulle bli aktuellt för att licensiera ut tror inte Y. 
 
”Jag tror det är mer intressant att jobba med programvarumärken. Jag deltog själv i ett case 
arbete under mina studier där vi kom fram till att det är snarare programmen själva som styr 
tittarnas lojalitet.” 

3.4 Alicom – A licensing company AB 
Intervju med Roland Lindholm, VD 
Tidpunkt: 2005-12-09, kl. 16.00 – 17.30 
Plats: Alicom, Smedjegatan 6, Nacka 
 
Alicom är en svensk licensagent som sedan början av 1980-talet arbetar över hela Norden 
med att representerar främst utländska rättigheter från film och tv, däribland den tecknade tv-
serien ”The Simpsons”.  

3.4.1 Verksamhet 
Alicom är ett företag som sedan början av 1980-talet jobbar med licensiering av varumärken 
och upphovsrättsligt skyddade verk främst från tv och film men även varumärken från mode 
och andra intellektuella tillgångar. Alicom är en licensagent och representerar olika rättigheter 
på den nordiska marknaden. När det gäller filmer och tv-serier så är de flesta licensgivare inte 
nödvändigtvis de som äger rättigheterna utan bara satta att bevaka dessa. Ett exempel på det 
är ”The Simpsons”. Gracie Films äger varumärket men har FOX ,som är tillika distributör och 
tv-kanal, som licensgivare. Alicom representerar FOX och handhar därmed varumärket ”The 
Simpson” på den nordiska marknaden. Men detta är olika, ibland så är det produktionsbolaget 
själva som för ut varumärket i andra sammanhang.  
 
Företaget arbetar nästan uteslutande med utländska varumärken och detta är ett medvetet val 
av Alicom. Det finns starka varumärken även i Sverige men man upplever att svenska 
upphovsmän inte är lika öppna för licensiering.  
 
”Svenska upphovsmän har ibland inte ansett detta så ”fint”.  Pettson och Findus-produkter 
får det gärna finnas hur mycket som helst i Tyskland, med inte här i Sverige resonerar 
skaparen.” 
 
Roland finner detta vara en underlig attityd och att upphovsmän istället borde vara stolta över 
sina produkter och se licensiering som ett sätt att skapa nya bra program, filmer och böcker. 
TV2 i Danmark, som har lång erfarenhet av licensiering, anser han vara ett bra exempel på att 
hur man använder detta av den anledningen. 
 
”Att föra ut produkter i olika sammanhang är en inkomstkälla som i sin tur kan finansiera 
nya program.” 
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3.4.2 Varumärken och licensieringsprocessen 
Roland konstaterar att för att ett varumärke skall vara licensierbart krävs först och främst 
kännedom, och den kännedomen skapar man genom att välja rätt distributionskanaler. Det 
kan vara TV, DVD eller Internet och därifrån bygger man vidare på kännedom och skapar 
lojalitet hos målgruppen. 
 
Men för att en licensiering ska nå framgång måste programmet, filmen eller verket ha en 
styka och kvalitet i sig. Det går inte att skapa tv-program för att sälja produkter. I det fall där 
man försökt har man inte nått några framgångar menar Roland.  
 
” Du måste kunna berätta en trovärdig historia som betraktaren kan ta till sig, det är först då 
som det kan ta fart (…) det finns ju givetvis alltid den anledningen att den marknadsfördes för 
dåligt – ingen visste om den. Men om man bortser från det så kommer du troligtvis ramla 
tillbaka på att berättelsen du försökte berätta inte var trovärdig och höll inte hela vägen.” 
 
Denna ”berättelse” benämner Roland som universum och det är viktigt när man lägger upp en 
licensieringsstrategi att man känner att det finns en styrka i det. Utifrån universumet, attityder 
och associationer bryter man ned de i olika delar och se vilka produktkategorier som är 
lämpliga. Som licensagent är detta ett grundarbete enligt Roland. Han menar att man ska 
betrakta dessa kringprodukter som en förstärkning av varumärket.  
 
”Det kommer alltid komma tillbaka till att det är konsumenten som egentligen äger 
varumärket och det är konsumentens reaktion och attityd som avgör om det kan leva vidare” 
 
Innan man presenterar ett varumärke för en möjlig licenstagare så arbetar Alicom med 
designers och trendanalytiker samt samlar in material från olika marknader för att sedan göra 
en bedömning tillsammans med fokusgrupper vilka trender, mönster med mera som gäller för 
säsongen och tre år fram i tiden 
 
Roland menar att licensiering från underhållningsvärlden har mycket att lära av de strategier 
som ”corporate” världen har utvecklat. Där kan man se hur vissa varumärken har utvecklats 
utifrån sina kärnområden och man har varit väldigt noga med att de nya produkter och 
områden man expanderat till också kommunicerar dom kärnvärden som man vill förmedla. 
 
” Jag brukar ge Caterpiller som ett ypperligt exempel på hur man lyckats förmedla företagets 
kärnvärden i andra typer av produkter. Det är nästan självklart att Caterpillers skor inte är 
lackskor som passar till frack, men denna typ av missar sker tyvärr ganska ofta i 
produktsammanhang när det gäller tv-serier.” 
 
Förklaringen till detta är att det är lite för mycket girighet i branschen där man snabbt vill ha 
mycket pengar istället för att långsiktigt bygga upp något starkt menar Roland. 
 
”Jag vill verkligen poängtera att kvaliteten är oerhörd viktigt. Man måste se till att välja rätt 
partners och ha ett gott samarbete med dom. Likväl måste man kunna vara beredd att säga 
nej även om du får erbjudanden om väldigt mycket pengar. Men tycker du inte att produkten 
passar de kärnvärdena du satt upp så måste du ha kurage att säga nej för att behålla 
styrkan.” 
 
Bara att någonting går på tv behöver inte betyda att det går att nå framgång med sin 
licensiering. Det viktigaste är att det finns en bra berättelse och ett universum som du kan 
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associera till poängterar Roland. Men det räcker ändå inte att ha ett starkt program som visas 
på bästa sändningstid för att publiken ska ta karaktärer eller varumärket till sig så att de vill 
köpa produkter. Det krävs även att du riktar dig till rätt målgrupp, hur du kommer ut med 
produkterna, vilken kvalitet dom har och vilka partners som är involverade. 

3.4.3 Produkterna 
Vilka produktkategorier som kan bli aktuellt är en bedömning från varumärke till varumärke. 
Upphovsmännen sätter även ofta upp riktlinjer för vad som kan och inte kan göras. Motivet är 
att skydda identiteten och integriteten på det dom har skapat men också att vissa inte känner 
för att exempelvis exponera barn inför en viss typ av produkter. Att det nu är en debatt kring 
mat och socker har inneburit att många upphovsmän inte vill synas tillsammans med godis 
och läsk såvida dom inte är sockerfria. Något som förr var populärt var sockrade 
frukostflingor, men det är något som idag kan påverka ett varumärke negativt. 
 
Roland tycker det är viktigt att man sätter sig ner och funderar vad man vill och sätter en 
strategi. Detta för att man inte ska stressa fram arbetet och satsa på fel produkter. 
 
”(…) men det viktiga är att man inte ska börja springa innan man lärt sig börja gå. Tar man 
en barnserie till exempel så är det idealiska scenariot att den går minst ett halvår på TV 
innan du ens försöker få ut produkter. Det är den tiden du behöver för att bygga lojalitet.”  
 
När den väl har gått fyra-fem månader så kan det vara dags att förstärka den med att lansera 
programmet på DVD. För att sedan bygga vidare kan så brukar förlagsprodukter vara väldigt 
lämpliga beroende på vad typ av program menar Roland. Vid sidan om dessa kommer de 
interaktiva produkterna in, exempelvis dataspel och mobilt innehåll. Detta bildar kärnan i 
utvidgningsprogrammet. I USA ser man på senare tid att man kring denna kärna försöker 
bygga en stark ”community” för att ytterligare stärka lojaliteten. 

3.4.4 Licensiering på den svenska marknaden 
Alicom arbetar på med licensrättigheter för hela den nordiska marknaden. För utländska 
rättighetsinnehavare innebär detta att man enbart behöver ha en kontakt för hela regionen. 
Varje land är i sig litet men tillsammans bilder Norden en marknad på 21 miljoner och Roland 
menar att vi därför inte är en så liten marknad som många tror inom licensieringsbranschen. 
Storleken på marknaden kan jämföras med Australien som har en mycket mer aktiv 
licensmarknad än här. Förklaringen till att det är mindre aktivt i Norden tror Roland är att 
företag i Norden har en benägenhet att vara mer försiktiga och man satsar på ett fåtal 
varumärken. En annan bidragande orsak är att här finns en annan detaljhandelsstruktur utan 
superkedjor som amerikanska WalMart som kan hålla nere priserna och har plats att erbjuda 
flera typer av varor. Dessutom är den skandinaviska konsumenten mer benägen att se på 
kvalitet än kvantitet och har inte samma ”samlarintresse” som man kan se hos den 
amerikanske konsumenten. 
 
Kunskapen om licensiering har förbättrats under de 20 år som Roland arbetat med detta. Men 
han menar att övertyga licenstagare om ett varumärkes potential fortfarande är lika mycket ett 
säljarbete då som idag. Benägenheten att ta en affärsrisk, eller hur man uppfattar risken, har 
inte förändrats trots att medielandskapet gjort det och det finns fler och mer exponerade 
varumärken idag. Men det som framför allt skiljer sig åt att statusen mellan tv-kanalerna och 
om ett program sänds i ”rätt” kanal. Med det synsättet så bedöms exempelvis ett program på 
SVT som ett säkrare kort än en kommersiell nischkanal. 
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För en svensk kanal kan dock den svenska marknaden vara för liten och ge ett begränsat 
utrymme för att sälja produkter. Men det finns dock en potential ändå menar Roland. Av 
kanske 10 varumärken en kanal har så kanske fyra-fem har en potential under en 
femårsperiod. 
 
”Åter igen så är det väldigt viktigt att titta långsiktigt och inte tror att du bara på en dag kan 
skapa något. Det är långsiktigt och tålmodigt arbete som krävs. Här är det åter igen viktigt 
att man ser långsiktigt på licensieringsprocessen.” 
 
Till tv-kanaler vill han ge följande råd: gör en noggrann målgruppsidentifiering, både primärt 
och sekundärt, beräkna hur många avsnitt man tro man ska sända och utgår från en viss typ av 
tittare. Sedan måste man titta utifrån universumet om det finns det några centrala karaktärer 
och hur kan bygga vidare på det och vilket formspråk kan man använda. Alla universum är 
inte lika bra att licensiera. Roland anser också att tv-kanaler bör bestämma sig för hur mycket 
man själv är villig att medfinansiera vissa produkter. När det rör sig om en begränsad 
marknad så kan det vara svårt att hitta licenstagare. 
 

3.5 PlusLicens AB 
Intervju med Claes Kalborg, vice VD 
Tidpunkt: 2005-12-08, kl. 9.00-9.30 
Plats: Pluslicens huvudkontor, Kungsgatan 54, Stockholm 
 
PlusLicens är en stor licensagent som arbetar i hela Norden och stora delar av Öst- och 
Centraleuropa. Företaget representerar stora internationella film- och tv-rättigheter. 

3.5.1 Verksamhet 
PlusLicens är en licensagent till ett antal film- och tv producenter runt om i världen som sitter 
på starka film- och tv-rättigheter och varumärken som dom vill exploatera inom olika 
produktområden och geografiska områden. Företaget företräder exempelvis företaget 
Dreamworks i Norden och Östeuropa och letar upp promotionkunder och kunder som vill 
tillverka och distribuera produkter under deras varumärken, nu senast från filmen 
Madagaskar. 
 
Under de 20 år som PlusLicens funnits så har licensieringsarbetet blivit mer krävande enligt 
Claes. Förr fick man rättigheter till ett tv-format och varumärke, gick till en tv-kanal och sålde 
dessa till kanalen. Tv-kanalen fick alltså betala för rättigheterna. Sedan sålde PlusLicens 
licenser till tillverkare som då fick en ensamrätt inom en viss marknad. Idag är rollerna 
omvända, och tv-kanalen får ofta hela programmet gratis av produktionsbolagen. Licensiering 
blir då en mycket viktig inkomstkälla och med hjälp av exponeringen i tv-kanalerna så måste 
produktionsbolagen skapa sig starka varumärken. Finansiering av produktionen sker alltså via 
licensiering. Idag gäller det även att vara väldigt kreativ mot licenstagarna. Det räcker inte att 
bara presentera en rättighet och hur mycket det kostar utan även kampanjen ska vara 
visualiserad och det ska finnas förslag på produktdesign och användningsområden. Allt detta 
medför att en licensagents arbete har blivit mer komplex menar Claes. Utöver detta sköter 
man sedan administrationen av ett licensprogram såsom roylatyredovisning, avtal och att söka 
godkännanden från rättighetsinnehavarna. 
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PlusLicens arbetar mest med internationella varumärken, men har även en del svenska och 
nordiska rättigheter. I en snar framtid kommer man att arbeta tätare med olika tv-kanaler och 
detta ser Claes som en intressant utveckling. 
 
”Tv-kanalerna sitter på exponeringen och alla vill komma åt den, dom är ett 
marknadsföringsfönster om man ska se krasst på det. I och med digitaliseringen så kommer 
det att komma fler kanaler och jag tror att vi kommer att få en större roll i det. Under en 
period i alla fall, för kunskapen finns inte ute hos kanalerna” 
 
Att inte kanalerna har den nödvändiga kunskapen kring licensiering tror Claes beror på att det 
är en verksamhet som inte har varit prioriterad. Kommersiella kanaler har definierat 
reklamintäkter som den huvudsakliga inkomstkällan och licensiering har inte genererat lika 
mycket pengar.  
 
”(…) men samtidigt så har vi sett att vårt samarbete inte bara har varit ett redskap att skapa 
intäkter utan även sänkt deras produktionskostnader. Därför tror jag att licensiering kommer 
att bli allt viktigare för dom (…)Varje enskild kanal kanske inte kan finansiera en sån här 
verksamhet själv för att få den lönsam så där kan vi som agent hjälpa till”.  
 

3.5.2 Licensiering på den svenska marknaden 
Den svenska marknaden har blivit mer sofistikerad och det har att göra med att företag idag 
tittar mer och mer på sitt eget varumärke på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare menar 
Claes. Många ser värdet i det och även möjligheter att licensiera ut det till vissa 
produktgrupper. Detta är en mognadsprocess och Claes tror att licensiering kommer att bli 
mer utbredd i Sverige. Internationellt sätt så ligger vi efter England och USA. Det vi är dåliga 
generellt på här i Norden är promotion menar Claes, Bara om man jämför med Sydeuropa, så 
använder dom figurer på ett helt annat sätt än när dom marknadsför produkter, speciellt inom 
mat. Anledningen till detta är att man ofta har väldigt korta ”fönster” att utnyttja exempelvis 
en filmlansering för att marknadsföra en annan produkt. Varje enskild marknad i Norden är 
rätt liten så det är inte alltid att man kan räkna hem en sådan kampanj.  
 
Med de rättigheter som PlusLicens arbetar med så är Sverige och till och med Norden en för 
liten marknad berättar Claes. Därför arbetar man med väldigt få svenska rättigheter 
internationellt. Rättigheterna till Astrid Lindgrens figurer är dock ett undantag. Ofta är det 
ganska höga garantier och åtaganden förknippade med att få stora internationella rättigheter 
till populära program och filmer. Då krävs en större potentiell marknad. Men det går även att 
nå lönsamhet med lokala varumärken som de i svenska tv-kanaler. För en licensagent handlar 
det mer om vilka kommissioner och marginaler man arbetar med.  

3.5.3 Varumärken, produkter och licensieringsprocessen 
När PlusLicens bedömmer om ett varumärke har potential att licensieras ut tittar man främst 
på hur hög kännedomen är och om det finns tillräckligt mycket exponering i TV. För att 
kapitalisera på ett varumärke måste det ha nått en viss status och styrka menar Claes. 
Antingen har varumärket byggt upp detta under flera år eller så byggs det upp under en 
kortare period. För en licenstagare är det viktigt hur pass länge ett program ska ligga i 
sändning. För exempelvis ett barnprogram så konstaterar Claes att det finns en grundregel på 
att det bör finnas minst 52 halvtimmes program för att en licensiering ska bli aktuell. 
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Att sedan hitta en bra licenstagare som tillverkar kvalitetsprodukter brukar inte vara svårt 
menar Claes. PlusLicens har kontakt med samtliga stora aktörer och har ett adressregister på 
ca 1,500 företag. Främsta målet för en licenstagare är att skaffa sig ett starkt varumärke för att 
på det sättet få tillgång till en distributionskanal ut till butik. Dock så kan en oerfaren 
licenstagare ha svårt att förstå att det tar en så lång tid från att ett avtal skrivs tills produkten 
kan börja säljas. Denna process kan ta upp till 3-4 månader. Allmänt så tycker Claes att 
licenstagarna blivit mer sofistikerade och licensgivarna mindre toleranta. 
 
”Innan var det mer ”label-slashing”, alltså man köpte en logga som man slängde på vilken 
produkt som helst, men så funkar det inte längre.” 
 
Enligt Claes är den största risken med licensiering att man inte håller tillräckligt hög nivå på 
produkterna och tappar kontrollen. På det sättet så förstör man sitt eget varumärke. Om man 
licensierar brett med en hundratals produkter som saknar koppling till varumärket så urvattnas 
det så småningom. Det största felet man kan göra är att man licensierar ut mot ”mass-market” 
när man har ett ”premium-brand”, då har man redan från början förstört varumärket. Detta är 
dock något som är mindre vanligt idag eftersom medvetenheten om varumärkens värde är 
större ute på företagen och att varumärkesfrågor idag oftast ligger på ledningsnivå.   
 

3.6 Bulls Press AB 
Intervju med Mårten Rudolfsson, vice VD 
Tidpunkt: 2005-12-13, kl. 9.00 – 10.00 
Plats: Bulls Press huvudkontor, Tulegatan, Stockholm 
 
Bulls Press är ursprungligen ett serietidningsförlag, där licensieringsverksamheten startade 
redan på 1940-talet och har de senaste decenniet fått en allt större betydelse. Företaget 
representerar rättigheter som främst baseras på serier och litterära verk, bland andra Tove 
Janssons ”Mumintrollen”. 

3.6.1 Verksamhet 
Bulls är ett gammalt familjeföretag som startades redan 1929 med att syndikera tecknade 
serier till dagspressen. Ur detta fick utvecklades även om ”publishing” alltså ge ut de tecknade 
serierna i tidningsform. Efter att licensiering och merchandising började sprida sig i USA så 
kom Bulls Press igång med licensiering redan på 40-talet här i Sverige.  
 
För Bulls del tog licensieringsverksamheten riktig fart kring 1990 då Mumintrollen, vars 
rättigheter man sedan länge företrädde, kom som tecknad serie på TV. Sedan dess har 
verksamheten utvecklats snabbt och är idag den starkast växande delen av Bulls. 
Omsättningsmässigt så bidrar licensiering med en tredjedel i dagsläget. 
 
Idag arbetar man inte i någon större utsträckning med varumärken från film och tv och det är 
något man troligtvis inte kommer att göra i framtiden heller. Bulls Press anser sig inte ha den 
kunskap, organisation eller erfarenhet för att nå tillfredsställande lönsamhet. 
 
”Det är för låga kommissioner från syndikaten och enorma rapporteringsskyldigheter som vi 
inte skulle kunna leva upp till. Tvärtom så tycker vi det är trevligt att arbeta med nordiska 
rättigheter och ha närhet till huvudmännen. Det betyder inte nödvändigtvis att våra 
licensprogram är mindre men att vi har en större kontroll och i många fall direkt kontakt med 
upphovsmannen. Det ger en helt annan dynamik och vi kan samspela på ett helt annat sätt. 
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Dessutom så skapas det inte förväntningar på oss, där vi är tvingande att gå ut och göra en 
viss prestation bara för att det finns dollartecken som hägrar borta i USA.” 
 

3.6.2 Varumärken och produkter 
Det finns inget facit på hur ett varumärke ska vara för att lämpar sig för licensiering tycker 
Mårten. Men det som är viktigt för att nå framgång är att varumärket har en ”själ” eller djup 
och tar Mumintrollen som exempel. Det är en klassisk figur som tack vare att det grundar sig 
på en bok har ett värde som varar. Arbetet med att identifiera starka varumärken och passande 
produkter bygger till stor del på erfarenhet och nära samarbete med både 
rättighetsinnehavarna och licenstagarna anser Mårten. Med detta följer en fingertoppskänsla 
för vad som är lämpligt att göra. 
 
”(…)vi vill bygga upp ett samarbete som kanske inte ger så mycket pengar år ett eller två men 
mer långsiktigt.” 
 
Mårten konstaterar att det inte finns någon bra vetenskaplig metod att mäta effekterna av en 
licensiering. Förutom att mäta upplagesiffror och målgrupper, så använder sig Bulls av 
verkliga exempel och referenser för att demonstrera värdet av ett varumärke. En 
shampotillverkare använde Mumintrollen på sin produkt och seglade snabbt upp och blev 
Finlands mest sålda schampo. Detta utan att förändra varken produkten eller 
marknadsföringen. Ett annat exempel är Lindex användning av figuren ”Modesty Blaise” i sin 
marknadsföring. Förre ägaren har bekräftat för Bull att just den kampanjen blev avgörande för 
företaget i arbetet att nå en ny och annorlunda målgrupp. En tillverkare har även sagt att utan 
ett av Bulls varumärken hade man inte kommit in på Coops och ICAs butikshyllor. 
 
De vanligaste produktgrupperna är spel och leksaker, såväl i Sverige som internationellt. 
Speciellt när det gäller animerade barnprogram och filmer där leksakslicenser till och med kan 
vara tecknade innan produktionen är klar. I övrigt så är kläder och pappersvaror  en väldigt 
stor grupp. Men enligt Mårten så är nog livsmedel den grupp som har allra störst potential. 
Med nya matkedjor från bland annat Tyskland så kommer detta att öka. Då handlar det om 
stora volymer och att återköpsfrekvensen spelar så stor roll. Får man in en figur eller 
varumärke på en bra livsmedelsprodukt så kan den rulla på i 10-20 år menar Mårten. Mat 
kommer  
 
Han tycker inte att Sverige eller Norden skiljer sig nämnvärt från övriga Europa. Det är 
snarare USA som tagit licensieringen extremt långt. Det kan bero på att européer generellt och 
svenskar i synnerhet försöker stå emot en ökad kommersialisering och betraktar licensierade 
produkter som något med sämre kvalitet. 
 

3.6.3 Licenstagare 
När Bulls väljer ut en lämplig licenstagare tittar man på flera saker, inte minst de ekonomiska 
eftersom intäkter. Men även på synligheten och produkternas kvalitet och hur väl det passar 
med rättighetsinnehavarens redan existerande produktsortiment. Då Bulls inte tar hand om 
försäljning och distribution så krävs det även att licenstagaren sedan tidigare har upparbetade 
kanaler.Bulls försöker allt eftersom byta ut licenstagare som inte håller den kvalitetsnivå man 
önskar. Istället försöker företaget mer att direkt gå till företag som Bulls tror har en produkt 
som passar. Dessa behöver inte ha sysslat med licensiering tidigare.  
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Främsta syftet för en licenstagare är pengar, men även att ta marknadsandelar genom att 
sjösätta en ny produkt och varumärke. Detta är oerhört kostsamt och tar väldigt lång tid. Men 
använder man ett varumärke som Mumintrollet så har man satt produkten och sitt eget 
varumärke på en gång menar Mårten. Det som en licenstagare primärt är ute efter är alltså en 
genväg att nå ut med en produkt. 
 
Enligt Mårten är ett vanlig missförstånd bland företag utanför licensieringsbranschen att det är 
dyrt att licensiera ett varumärke.  
 
”Vi tycker tvärtom att det är billigt. Beroende på vilken produkt så brukar vi i genomsnitt ta 
10% av deras försäljning, men då måste man tänka på att dom har inga 
marknadsföringskostnader och att de tar en enorm insats att lansera en ny produkt på 
marknaden. Med oss kan dom få försäljning från dag ett.” 
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4 ANALYS 

4.1 Undersökningsfråga 1  

Vilka förutsättningar krävs för att licensiera ut varumärken från tv på den svenska 
marknaden? 

4.1.1 Licensiering som verktyg för kapitalisering 
För en tv-kanal som önskar kapitalisera på sitt starka varumärke så anser vi att det finns tre 
huvudsakliga alternativa vägar att välja. Dessa kallar vi för ensam, allians eller licensiering.  
 
Taktik Ensam Allians Licensiering 
Antal aktörer 1 1 eller fler 2 
Kommersiell risk Kvarstår Fördelas Överförs 
Produktion Egen Delad Utlokaliserad 
Antal varumärken  1 2 eller fler 1 eller fler 
Intäktskälla Försäljning Försäljning Licensavgift 
Juridiska rättigheter till 
varumärke 

Ensam 
äganderätt/förfoganderätt 

Delad 
äganderätt/förfoganderätt 

Bibehållen äganderätt, 
överförd förfoganderätt 

Lämplig strategi Linje- & 
vertikalutvidgning 

Varumärkesallians Varumärkesutvidgning  

Tabell 3: Skillnader mellan tre olika kapitaliseringsalternativ. Källa: egen sammanställning. 
 
Vilket alternativ som företaget bör välja beror på val av kapitaliseringsstrategi samt vilken 
tillgång på resurser och synen på risk inom företaget. 
 
Ensam 
Bass visade i sin modell att licensierad utvidgning är lämpligt när man söker sig till en 
potentiell marknad utanför företagets kompetensområde. Både vid linje- och vertikal 
utvidgning så finner vi således att licensiering inte är något användbart verktyg då man håller 
sig inom existerande produktkategorier. Kompetens och resurser finns och används redan 
inom företaget. En tv-kanal kan utvidga ett existerande varumärke till nya program utan att 
det är nödvändigt att koppla in externa aktörer.  
 
Allians 
Det finns inga som helst juridiska hinder att använda ett licensierat varumärke tillsammans 
med licenstagarens eget. På leksakshyllorna ute i handeln så hittar man idag spel där en 
tillverkare använder sitt och kanalens varumärke som gemensam avsändare och programmets 
varumärket som produktnamn. Vid en första anblick kan ju detta betecknas som en 
varumärkesallians. Men för att kunna avgöra om detta är en allians måste man titta närmare 
på hur kostnader och risk har fördelats. Om en tv-kanal går in och delar på 
produktionskostnader så anser vi inte detta vara en ”ren” licensaffär utan en allians även om 
slutresultatet blir detsamma. Licensiering innebär istället att parterna iklär sig olika rollerna 
som köpare respektive säljare och för med sig olika insatser till samarbetet samt framförallt 
att den kommersiella risken inte delas utan överförs till licenstagaren.  
 
Licensiering 
Vid varumärkesutvidgning blir däremot licensiering ett lämpligt verktyg att använda. Om en 
tv-kanal önskar utvidga sitt varumärke för barnprogram till även inkludera leksaker och 
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böcker, så anser vi att företaget inte i första hand bör bygga upp produktionsresurser och 
anställa personal utan först veta om utvidgningen blir framgångsrik på marknaden. Den 
kommersiella risken skulle därför bli alltför stor. Mer rimligt är att kanalen börjar samarbeta 
med en leksaksproducent och ett förlag. Och det är här som licensieringen blir aktuell som ett 
sätt att formalisera samarbetet med det gemensamma syftet att reducera den kommersiella 
risken. 
 
Sammanfattningsvis så konstaterar vi att licensiering är ett verktyg som passar för att 
genomföra utvidgningar till nya produktkategorier, men inte vid utvidgningar inom samma 
produktkategori.  
 
Idag arbetar varken Kanal X, TV4 eller SVT helt på egen hand med att utvidga varumärken 
till nya produktklasser. Dock så framkom det att TV4 till viss del skött utgivning av böcker 
och DVD i en egen förlagsverksamhet, men i och med omorganisationen så flyttas all 
utgivning till externa aktörer. Däremot så finns det exempel från både TV4 och SVT att 
kanalerna gått in och delat produktionskostnader för att minska den kommersiella risken för 
licenstagarna. Men även här så kommer exempelvis TV4 att sluta med denna typ av affärer 
och övergå till ren licensiering.  
 
Kanalerna har alltså rört sig mellan de olika alternativen men att man aktivt styr mer mot att 
bara använda ren licensiering. En trolig anledning till detta är att man inte ser tillräckligt stora 
intäktsmöjligheter i varumärken för att motivera att själva bygga upp en verksamhet. För en 
kanal med begränsade resurser bör därför licensiering vara det främsta alternativet när man 
önskar kapitalisera på sina varumärken.  

4.1.2 Ansats 
Nedan följer en tabell över de undersökta aktörerna, och dess huvudsakliga val av ansats. 
 
Företag Aktör Varumärkens ursprung Ansats 
PlusLicens Licensagent Utländska Kvantitativ 
Alicom Licensagent Utländska Kvalitativ 
Bulls Press  Licensagent Svenska, nordiska Kvalitativ 
SVT TV-kanal Svenska Kvalitativ 
TV4 TV-kanal Svenska Kvalitativ 
KANAL X TV-kanal Svenska, utländska ”Ad-hoc” 
Tabell 4: De undersökta företagens val av ansats. Källa: egen sammanställning 
 
Pluslicens 
PlusLicens är det största företaget inom licensiering och vi anser att företaget har en till stora 
delar kvantitativ syn på licensiering, även om man arbetar med del kvalitativa licensprogram. 
Den kvantitativa ansatsen kan förklaras med att man arbetar främst med amerikanska 
produktioner där målet är att på kort tid öka kännedomen kring en film eller tv-program, ofta 
på en internationell skala. Vidare så innebär affärsmodellen fler led från upphovsman till 
licenstagare och därmed fler aktörer som ska dela på marginalen. För att uppnå 
tillfredställande lönsamhet krävs en hög grad av samordning och detaljstyrning från bolagen i 
USA ifråga om vad och hur licensieringar ska genomföra för att maximalt utnyttja 
internationella storksalighetsfördelar. För en agent som PlusLicens är ses Sverige och i vissa 
fall hela Norden som en för liten marknad för att nå tillräcklig lönsamhet. 
 
Alicom 
Alicom är en mindre licensagent och arbetar liksom PlusLicens främst med utländska 
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varumärken. Företaget har valt att fokusera på ett mindre antal rättigheter som man bedömer 
har potential att nå framgång på längre sikt på den nordiska marknaden. Alicom arbetar 
således med en huvudsaklig kvalitativ ansats. Till skillnad från konkurrenten PlusLicens anser 
Alicom inte att Norden är en för liten marknad för kvalitetsprodukter, men att vi i Norden 
saknar de distributionskanaler och stora butikskedjor av typ Wal-Mart som krävs för att nå 
lönsamhet med en kvantitativa licensprogram. Dessutom anser företaget att den skandinaviska 
konsumenten mer benägen att föredra kvalitet framför kvantitet.  
 
Bulls Press 
Bulls Press arbetar enbart med svenska och nordiska varumärken och har en utpräglad 
kvalitativ ansats och attityd till licensiering. Företaget väljer aktivt bort varumärken, 
licenstagare och produkter som man anser inte håller en viss kvalitetsnivå. Man fokuserar 
speciellt på figurer och varumärken som härstammar från litterära verk, då man anser det 
borgar för kvalitet och långsiktig lönsamhet. 
 
SVT 
SVT är ett icke-kommersiellt företag med ett offentligt uppdrag att leverera program av en 
viss kvalitet till olika målgrupper. Det gör att företaget är mycket beroende av hur man 
uppfattas av allmänheten och uppdragsgivarna. Företaget håller en hög kvalitetsprofil och vill 
sålunda att de licensierade produkterna håller detsamma för att inte skada SVT som 
varumärke. Licensiering som verksamhet är därför att betrakta som en riskfaktor i sig för 
SVT. Förutom en strikt kvalitativ ansats är man är ytterst noga med att förankra alla beslut 
internt, att inte framstå som alltför kommersiella externt samt att ekonomiskt hålla isär 
licensieringsverksamheten från övrig verksamhet. Detta innebär att man organisatoriskt även 
är skild från kommunikationsavdelningen. För att få en större kontroll och överblick över 
verksamheten har man valt att organisera arbetet kring varumärken och inte funktioner. 
Licensieringsarbetet är organiserat så att varje projektledare ansvarar för ett varumärke under 
hela licensieringsprocessen. 
 
TV4 
TV4 är en kommersiell kanal och är därför inte begränsad på samma sätt som SVT. 
Licensieringsverksamheten ligger på vad företaget kallar affärsidan. Detta innebär att 
samarbetet med marknadsavdelningen är begränsat. Detta kan vara ett uttryck för att 
ledningen och övrig verksamhet inte betraktar licensiering som ett marknadsföringsverktyg. 
Detta gör det svårt att avgöra om man har valt en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Företaget 
har haft ambitioner att vidareutveckla och bredda verksamheten men har avstått efter en 
omorganisation som syftar till att fokusera företaget kring sin kärnverksamhet. Idag anser vi 
att man har en kvalitativ ansats som mer beror på bristande resurser och ändrat fokus internt 
än aktivt strategival. 
 
Kanal X 
Kanal X har ingen egentlig licensieringsverksamhet såsom den på SVT och TV4 och har 
enbart en halvtidstjänst tillsatt för att detta ändamål. Man har genomfört ett fåtal licensieringar 
som har samtliga har tillkommit på tittares begäran. Det finns ingen strategi eller mål satta 
och licensiering verkar vara av liten prioritet för kanalledningen. Det finns sålunda ingen 
annan typ av ansats på Kanal X än ”ad-hoc”.  
 
Den skillnad vi ser är orsaken till val av ansats. SVT har ett tydligt ideologiskt skäl till sitt val. 
Alicom och Bulls Press anser att deras företag inte är av den storleken eller har kompetens att 
genomföra kvantitativa ansatser. Man uttrycker även en vilja att inte försöka sträva dit heller. 

 



Att finna en produkt till ett varumärke   46

TV4 känner sig begränsad av sina resurser och är mer eller mindre hänvisad till en kvalitativ 
ansats. Kanal X går ett steg längre och avsätter knappt några resurser och därför kan man 
knappt säga att företaget har någon ansats alls. Den aktör som urskiljer sig är PlusLicens som 
med sin storlek, etablering på flera marknader, kontakter med film- och tv-bolag och 
omfattande licenstagarregister är den ende av respondenterna som har rimliga förutsättningar 
att genomföra en kvantitativ ansats. En rimlig slutsats är därför att en kanal med begränsade 
resurser som riktar sig till en svensk publik bör hålla sig till en kvalitativ ansats för att nå 
tillräcklig kvalitet och lönsamhet i licensieringsarbetet. 
 

4.1.3 Organisation och verksamhet  
I en framtid med ökad konkurrens och ett fragmenterat medialandskap i Sverige bör en kanal 
betrakta sina varumärken som sin viktigaste tillgång. Med starka varumärken så hjälper man 
tittarna att hitta till kanalen och programmen. Att bygga, stärka och kapitalisera på 
varumärken ska därför tillhöra kanalens kärnverksamhet. Licensiering som verktyg för detta 
ska följaktligen även det vara en naturlig del av en kanals samlade marknadsaktiviteter. Vi 
anser därför att problem uppkommer när man separerar licensieringverksamheten från den 
varumärkesvårdande, exempelvis marknadsavdelningen. Följden blir bristande koordination 
och samarbete kring marknadsföringskampanjer samt att licensiering internt betraktas som ett 
rent säljverktyg. Detta kan i sin tur öka motståndet hos redaktioner och upphovsmän som inte 
vill se sin produktion kommersialiseras i för hög grad och minska möjligheterna att 
genomföra kvalitativt goda licensieringar. 
 
Det är viktigt att även komma ihåg att ingen av de undersökta kanalerna anser att licensiering 
tillhör kärnverksamheten och dess existens är helt beroende av att man ger tillräckligt stort 
bidrag till kanalens kassa. På grund av att den svenska hemmamarknaden får anses som liten 
och att kanalledningar verkar ovilliga att satsa större resurser bör, som vi tidigare konstaterat, 
licensieringen utgå från en kvalitativ ansats i mindre skala. Brist på insikt om detta 
förhållande kan medföra att kanalledningar skapar sig orimliga förväntningar på framtida 
intäkter. Från ledningshåll verkar man alltså mindre intresserad av, eller ha bristande kunskap 
om, eventuella positiva marknadsföringsmässiga effekter. Följaktligen har man placerat 
avdelningen på säljsidan separat från marknadsavdelningen på både SVT och TV4. 
 

4.1.4 Licensieringsprocessen 
Varje licensaffär är unik och beror på hur många och vilka aktörer som äger rättigheterna, typ 
av varumärke, om en licensagent agerar mellanhand, vilken kategori den licensierade 
produkten tillhör och vilka distributionskanaler man har att tillgå. För att bättre illustrera detta 
har vi valt att modifiera och utvidga Böll/Brems modell för en som vi uppfattar det typisk 
licensaffär här i Sverige. I vår version så vill vi förtydliga att det är två parter som producerar 
två produkter och som samarbetar för att nå samme slutkonsument. Vi har inkluderat 
upphovsmän som en aktör i processen för att visa på att en rättighetsinnehavare inte 
nödvändigtvis behöver vara skaparen av ett varumärke. 
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 Figur 8: Licensieringsprocessen. Källa: egen sammanställning 
 
 
Upphovsman, rättighetsinnehavare och licensagent 
Bakom varje tv-program eller film så finns det en upphovsman. Det är författaren, 
producenten eller konstnären som skapat ett verk som skyddas av Upphovsrättslagen. Denne 
behöver dock inte nödvändigtvis inneha rättigheterna till varumärket utan kan ha sålt eller 
överlåtit detta till produktionsbolaget, tv-kanalen eller licensagenten. Utländska 
rättighetsinnehavare utser ofta en licensagent per marknad som lokalt ska sälja, förhandla och 
övervaka varumärket åt denne. Licensagentens arbete kan liknas vid en mäklare som ska 
matcha rättighetsinnehavarens varumärke och licenstagarens produkt. Det kan således vara 
flera led mellan upphovsman och licenstagare, vilket betyder att fler aktörer ska vara med att 
dela på försäljningsintäkterna. Detta gäller framförallt licensagenterna PlusLicens och Alicom 
som nästan uteslutande arbetar med utländska varumärken från tv och film. För TV4 och SVT 
kan detta led kortas av när man uteslutande arbetar på den svenska marknaden och innehar de 
flesta rättigheterna själv eller tillsammans med ett produktionsbolag samt kontrollerar 
mediadistributionen. 
 
Licenstagare 
En licenstagare kan i princip vara vilket företag som helst som har möjlighet att utveckla och 
ta fram en produkt. Licensagenterna, SVT och TV4 har ett antal upparbetade relationer till 
olika licenstagare inom olika produktkategorier. Antalet relationer kan dock skilja sig kraftigt 
åt mellan licensagenter och tv-kanaler, där PlusLicens har nästan 1500 företag i sitt register. 
På TV4 önskar man dock hellre fördjupa samarbetet med ett eller två förlag och sedan utnyttja 
en licensagents kontaktnät istället. Detta för att företaget anser det för kostsamt att leta upp 
och bibehålla relationer med alltför många företag. På SVT, som har allokerat mer resurser till 
licensieringsverksamheten, sköts all kontakt med licenstagare internt utan licensagent som 
mellanhand. 
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Produkt och distribution 
Som tidigare nämnts så kan en tv-kanal, förutom att kontrollera mediet, spela samtliga roller: 
upphovsman, rättighetsinnehavare och licensagent (den interna licensieringsverksamheten). 
Däremot så tillkommer arbetet att hitta en lämplig kanal och sändningstid för en utländsk 
serie som använder en licensagent på den svenska eller nordiska marknaden.  
 
Slutkonsument 
Målet för licenssamarbetet är att rättighetsinnehavaren och licenstagaren identifierar och når 
samma slutkonsument. Rättighetsinnehavarens uppgift är att bygga kännedom och lojalitet 
hos sin publik och tillsammans med licenstagaren skapa en produkt som har en logisk 
koppling till de associationer som konsumenten har av programmet. Det avgörande 
ögonblicket som visar om samarbetet kommer att bli framgångsrikt eller inte sker alltså i 
konsuments medvetande. Samtliga respondenter är helt eniga kring detta: för att en 
licensiering ska ha förutsättning för att lyckas krävs en relevant och logisk koppling mellan 
varumärke och produkt.  
 
Denna utökade modell visar att det kan finnas många aktörer som har ett intresse i en 
rättighet. Dessa kan vara upphovsmän, formatägare, produktionsbolag, distributionsbolag och 
licensagenter. Alla dessa vill givetvis ha sin procentandel av vinstmarginalen. Ju fler 
intressenter som ska dela på vinsten, ju större och mer omfattande licensiering måste göras för 
att nå tillräcklig avkastning på investerat kapital. En svensk tv-kanal som bedriver 
licensverksamhet i liten skala bör därför sträva efter att minimera antalet intressenter. Detta 
görs enklast om man försöker bygga upp och stärka varumärken från egna produktioner där 
man själv är rättighetsinnehavare. Tv-kanalen har dessutom en stor fördel av att man 
dessutom kontrollerar mediet. På det sättet har man reducerat antalet intressenter till sig själv 
och licenstagaren och kan följaktligen behålla en större andel av marginalen själv. Ett 
alternativ är att arbeta med upphovsmän och andra rättighetsinnehavare som har sin bas i 
Sverige eller Norden. Även detta för att undvika fördyrande mellanled men även för 
underlätta kommunikation och en gemensam förståelse för de aktuella förutsättningarna på 
marknaden. 
 

4.2 Undersökningsfråga 2  
Vad utmärker varumärken från tv som är lämpliga att kapitalisera på genom licensiering? 

4.2.1 Varumärkets identitet 
Innan man börjar med arbetet att kapitalisera på ett varumärke bör man ha klart för sig vad 
detta varumärke består av. Med hjälp av Aakers modell för att beskriva ett varumärkes 
identitet så har vi identifierat följande komponenter samt de lagar som skyddar dessa:  
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Figur 9: Identiteten hos ett varumärke från tv. Källa: egen sammanställning 
 
Kärnidentitet 
Ett tv-varumärkes kärnidentitet är dess grundläggande historia, ämne, handling eller 
berättelse. Det är från denna grund som programmets alla andra element bygger på. Detta är 
vad både Aaker och SVT kallar programmets essens eller själ. Väljer man att ändra på eller ta 
bort viktiga delar av det som gör att en berättelse attraherar publikens intresse så ändras hela 
programmets identitet.  Den tecknade serien The Simpsons skulle exempelvis inte vara 
detsamma utan den gula familjen, eller frågesportprogrammet Jeopardy utan sin typiska 
frågekonstruktion. 
 
Utvidgad identitet 
Vi har valt att använda Alicoms benämning ”universum” på den värld som byggs upp kring 
en berättelse och motsvaras till viss del Upphovsrättslagens snävare beskrivning av 
”gestalningselement” i ett tv-format. Ett universum beskriver den fiktiva miljö eller 
alternativa verklighet som stödjer berättelsen. Med ett universum kan upphovsmannen flytta 
publiken i tid och rum. Universumet är scenen för karaktärerna, deltagarna och/eller 
programledaren och där berättelsen utspelas. Universumet manifesteras i scenografi och 
grafiska element. The Simpsons är ett utmärkt exempel där universumet i serien är den fiktiva 
staden ”Springfield” med gator, torg och hus med innevånare som har bildat olika relationer 
med varandra och som har en gemensam historia. Robinson är också ett tydligt exempel där 
man byggt upp ett universum där naturen, programledaren, deltagarna och tävlingsmomenten 
bildar en egen ”Robinson-värld”. 
 
Den inre identiteten samt varumärket som symbol och person kan sägas utgöra ett tv-format 
och skyddas av Upphovsrättslagen. De grafiska delarna såsom logotyp och andra grafiska 
element skyddas främst av Varumärkeslagen men har även ett skydd mot otillåtet utnyttjande 
i Marknadsföringslagen. 
 
I ett varumärkes utvidgade identitet är varumärket som person och symbol de mest 
framträdande perspektiven. Men vi tror även att varumärket som organisation kan spela en 
viss roll i detta sammanhang. Ett program som sänds på SVT skulle säkerligen uppfattas 
annorlunda om det istället sändes på en kommersiell kanal. 
 
Den sista av perspektiven i Aakers modell är varumärket som produkt. Ett tv-program kan 
betraktas som en immateriell produkt eller tjänst där publiken kan bedöma dess attribut såsom 
kvalitet (produktion, skådespeleri m.m.) och ursprung (svensk, public-service m.m). Men vi 
misstänker att Aaker inte hade varumärken från tv i åtanke när han konstruerade denna 
modell. Om man utgår från att Aaker menar att en produkt är ett fysiskt ting så kan ett tv-

 



Att finna en produkt till ett varumärke   50

program närmast betraktas som ett ”produktlöst varumärke”. Detta kan då bättre illustrera den 
effekt licensiering får på ett varumärkes identitet. Genom att ”materialisera” det immateriella 
varumärket till fysiska produkter som exponeras i andra sammanhang än på tv, så kan 
konsumenten utveckla sin relation till varumärket. Man tillför ytterligare en dimension till 
identiteten. På det sättet kan licensiering fylla en viktig funktion för att bredda och fördjupa 
varumärket och ladda det med nya associationer.  

4.2.2 Varumärkets kapital 
Innan man överväger möjligheten att bredda varumärkets identitet och fördela den till nya 
produkter så bör man försäkra sig om att varumärket har tillräckligt stort kapital för att kunna 
utnyttjas som en hävstång för nya erbjudanden såsom Uggla beskriver det. Aaker identfierar 
fyra grupper av tillgångar som ingår i ett varumärkeskapital: kännedom, lojalitet, upplevd 
kvalitet och associationer. Vi använder dessa tillgångar i en modell för att illustera de 
förutsättningar som ett programvarumärke bör uppfylla för att få ett tillräckligt starkt 
varumärkeskapital för att möjligöra licensiering. Styrkan i varumärkeskapitalet stor i 
beroendeställning till den mängd sändningstid som programmet får. Ju fler sändningstimmar, 
ju högre kännedom och tid för publiken att bilda sig uppfattning om kvaliteten, skapa egna 
associationer och bygga upp en lojalitet till varumärket. 
 
 

Sändningstid 
(kvantitet) 

Varumärkes- 
kapital 

Licensieringszon 

Kundupplevd 
kvalitet 

Märkes- 
kännedom 

Märkes- 
associatione

Märkes- 
lojalitet 

 
Figur 10: Varumärkeskapitalets styrka och licensieringsmöjligheter. Källa: egen sammanställning  
 
Förutsättning 1: Märkeskännedom 
Samtliga respondenter ser det som en nödvändighet att ett varumärke från tv har tillräcklig 
hög kännedom hos publiken innan det kan bli aktuellt med licensiering. Detta mäter man 
främst med tittarsiffror.  
 
Förutsättning 2: Kundupplevd kvalitet 
Licensagenterna, TV4 och SVT är alla ense att om ett licensieringsprogram ska få långsiktig 
bärkraft bör programmet uppvisa god kvalitet. Berättelsen – kärnidentiteten - måste uppvisa 
kvaliteter som publiken kan ta till sig och stödjas av ett trovärdigt universum – den utvidgade 
identiteten. Denna kvalitet bör vara så pass stark att den har möjlighet att uppskattas även 
efter att ett program slutar sändas. För att denna tillgång inte skall ta skada av licensiering bör 
man sedan eftersträva att nå liknande kundupplevd kvalitet på de licensierade produkterna.  
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Förutsättning 3: Märkesasssociationer 
Med kännedom följer även att associationer till programmets bildas hos publiken. Givetvis så 
bör dessa associationer som skapas vara positiva och ge tittaren ett skäl fortsätta titta på 
programmet. Till sin natur så bygger program från tv på att vädja till och spela på tittarens 
känslor för att på så sett fånga deras intresse. Man kan se det som att produkten består av att 
ge konsumenten en emotionell upplevelse. Varumärken från tv har därför en stor fördel 
framför varumärken som representerar mer traditionella, fysiska, produkter – starka, väl 
definierade associationer byggs redan från början in i produkten och blir ett av de främsta 
attribut som konsumenterna bedömer kvaliteten på. 
 
Förutsättning 4: Märkeslojalitet 
När man nått ut med ett program vars kvalitet uppskattas av publiken och dessa bildar positiva 
associationer till varumärket så är det avgörande för ett beslut om licensiering är att man ser 
att det finns en stadigvarande publik som gärna också växer. Programmet måste ha nått en 
viss status. För att kunna avgöra detta är det viktigt att ett program får gå ett visst antal timmar 
eller säsonger. När det gäller barnprogram så brukar exempelvis PlusLicens vänta minst 56 
halvtimmesprogram innan man ger sig ut för att hitta licenstagare och SVT har som policy att 
avvakta tills ett program sänts minst en säsong. 
 
Det finns inte någon bra metod för en kanal att avgöra om ett program och dess varumärke har 
passerat in i licensieringszonen. Det är, som några respondenter refererar till, ”magkänslan” 
som avgör när varumärket är moget. Denna magkänsla baseras på dessa nyckelpersoners 
erfarenhet och yrkesskicklighet. En möjlig indikation kan vara reaktioner från omgivningnen. 
På SVT genomfördes en licensiering efter ett förslag från en licenstagare. På Kanal X har 
samtliga nuvarande licensieringar tillkommit på initiativ från tittare. Det är egentligen bara 
PlusLicens och Alicom som genomför olika attityd-, trend- och marknadsundersökningar. 
  

4.2.3 Möjlighet att utvidga 
Logisk koppling 
Vi kan konstatera att ett det är absolut nödvändigt att konsumenten uppfattar kopplingen 
mellan varumärke och den licensierade produkten som logisk. Om inte detta sker så kommer 
heller inte licensiering att nå framgång även om varumärket har ett högt varumärkeskapital. 
Det krävs att man även kan utnyttja kapitalet på ett riktigt sätt. Svårigheten är att redan i 
början av licensieringsprocessen fånga varumärkets identitet och föra över detta till en 
produkt och avgöra hur detta kommer att uppfattas av den tänkte konsumenten.  
 

Varumärkesidentitet Exempel på nya 
plattformar 

Berättelsen, 
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Figur 11: Utvidgningzoner för ett varumärke från tv. Källa: egen sammanställning. 
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SVT och Alicom använder uttrycket ”plattform” för att beskriva den nya fysiska bäraren av 
programvarumärkets identitet. För tv-program är det därför naturligt att först börja utvidga till 
närliggande plattformar såsom DVD då i princip hela programmet förs över till ett nytt fysiskt 
medium. Nästa plattform kan vara en bok, där själva berättelsen förs över till ett nytt medium. 
Vidare kan man föra över de enskilda karaktärerna till leksakfigurer och så vidare.  
 
Både Alicom och SVT betonar att det är viktigt att man mycket noga tänker sig för och 
planerar utvidgningen för att inte utvidga till plattformar som saknar en naturlig koppling till 
varumärket. Man bör skynda långsamt och se på licensiering som en långsiktig process. Detta 
är de flesta respondenterna eniga om. Vad som är en ”naturlig” koppling förändras vid varje 
ny plattform som varumärket förs över till. Varumärket får en bredare identitet och stegvis så 
skjuts utvidgningzonen lite längre ut. Eller för att använda Paisners liknelse av ett varumärke 
som en berättelse: varje utvidgning adderar ett nytt kapitel till berättelsen, men hoppar man 
över kapitel så förstår inte läsarna inte längre. Att hoppa över steg innebär att man riskerar att 
förlora en logisk koppling i konsumenternas medvetande. För att ta ett exempel från TV4: 
idag så är Latjolajban ett barnprogram, imorgon en leksak, i övermorgon en leksakskedja och 
i framtiden kanske en förskola. Men idag så är kopplingen mellan tv-programmet och en 
förskola alltför svag.  
 
Relevant koppling 
Som minsta element från identiteten så kan man enbart föra över logotypen till andra 
plattformar. Dock blir risken att mista en relevant koppling mellan varumärket och den nya 
plattformen större ju mindre del av identiteten som förs över. Enligt SVT så är anledningen 
till detta att det krävs att mervärde skapas vid licensiering för att konsumenterna ska uppfatta 
utvidgningen som legitim. Att överföra hela eller delar av ett varumärke till en ny plattform 
måste alltså tillföra något till det ursprungliga varumärket och konsumenten. En DVD skapar 
ett värde då en favoritserie kan ses om och om igen, en bok kan föra en berättelse vidare, en 
leksak kan materialisera och föra en kär karaktär från ett barnprogram närmare barnet och så 
vidare. Att trycka på logotypen på en t-shirt eller en mugg bidrar inte med särskilt mycket 
mervärde till varken konsumenten eller varumärkesidentiteten. Det är därför som ”label-
slashing” – att smälla på en logga på vilken produkt som helst -  inte har visat sig särskilt 
framgångsrikt. Enligt PlusLicens så har dels licenstagarna blivit mer sofistikerade, men också 
att konsumenterna, särskilt här i Norden, inte längre tolererar och godkänner vad som helst.  
 
Vad tillhör då den förbjudna zonen, alltså sådana plattformar som ett programvarumärke inte 
bör överföras till. Uppfattningen hos Alicom, PlusLicens och Bulls är att man kan i princip 
utvidga till vilken plattform som helst, men att man bör undvika sockrad och fet mat, religion, 
sex och våld. SVT sätter gränsen vid ”sådant man stoppar i munnen”. Det är därför viktigt att 
man följer med den allmänna debatten. Alicom beskriver hur sockrade frukostflingor var en 
populär produkt tidigare, men efter den senaste tidens intensiva debatt om sockrets farliga 
effekter på hälsan så är det många som utviker sockrade livsmedel. 
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5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 
Syftet med denna uppsats är att identifiera viktiga förutsättningar för att tv-kanaler som verkar 
på den svenska marknaden ska framgångsrikt kunna kapitalisera på sina varumärken. Detta 
har vi gjort genom att ställa två frågor som fokuserar dels på tv-kanalen och dels på det 
aktuella varumärket.  

5.1 Undersökningsfråga 1  
Vilka förutsättningar krävs för att licensiera ut varumärken från tv på den svenska 
marknaden? 
 

 Använd licensiering som verktyg för att minimera kommersiell risk 
Om en tv-kanal önskar kapitalisera på ett varumärke genom att utvidga detta till nya 
produktklasser så är licensiering ett lämpligt verktyg att använda framför att 
genomföra utvidgningen själv eller i allians med någon. 

 Använd kvalitativ ansats 
Har licensieringsverksamheten på tv-kanalen inte tillräckligt med resurser till sitt 
förfogande och/eller en potentiell marknad där betydande synergi- och 
storskalighetsfördelar kan uppnås, så bör man använda sig av licensiering med en 
kvalitativ ansats. 

 Betrakta varumärket som en tillgång 
Varumärket bör betraktas som en kanals viktigaste tillgång och därmed även se på 
licensiering som en del av kanalens kärnverksamhet.  

 Fokusera på egna rättigheter i första hand 
För undvika fördyrande mellanled bör en tv-kanal med licensieringsverksamhet i 
begränsad omfattning först välja att fokusera arbetet kring egna varumärken som man 
redan har upphovs- och varumärkesrättigheter till.  

 Integrera licensieringsverksamheten med marknadsavdelningen 
För att utnyttja synergivinster och andra positiva marknadsföringsmässiga effekter bör 
licensieringsverksamheten integreras med marknadsavdelningen. Detta synliggör 
licensiering som ett verktyg för att bygga och stärka varumärken samt minska 
marknadsföringskostnader. Varje varumärke bör vårdas av en projektledare som 
ansvarar för alla plattformar som varumärket förekommer på för att få en överblick 
och bättre riskkontroll. 

 Marknadsför licensiering internt mot ledning, redaktion och upphovsmän 
För att möjliggöra att man till fullo drar nytta av licensieringens finansiella och 
marknadsföringsmässiga fördelar bör man söka stöd och förankra beslut hos ledning, 
redaktion och upphovsmän så tidigt i processen som möjligt. Målet bör vara att skapa 
rimliga förväntningar på långsiktig avkastning och belysa hur licensiering kan minska 
kostnader för marknadsföring. 

 Överväg anlita licensagent 
Huruvida en tv-kanal ska anlita en licensagent beror på vilken typ av risk som kanalen 
vill minimera. En tv-kanal bör överväga att anlita en licensagent om man anser att de 
minskade marginaler som blir följden uppväger nyttan av att ha reducerat den 
kommersiella risken genom att undvika fasta kostnader för personal. Önskar man 
istället få bättre kontroll över hur varumärket licensieras och exponeras bör man 
överväga att själv utföra licensagentens arbete.  
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5.2 Undersökningsfråga 2:  
Vad utmärker varumärken från tv som är lämpliga att kapitalisera på genom licensiering? 
 

 Att bredda och fördjupa varumärket är huvudsyftet 
Syftet med licensiering bör inte enbart fokuseras till finansiella resultat utan man bör 
sträva efter att tillföra varumärket och programmet nya dimensioner genom att 
materialisera varumärkets identitet i produkter. Detta för att bredda och fördjupa 
identiteten. Detta lägger sedan grunden och skapar möjligheter till nya utvidgningar. 

 Starkt varumärkeskapital en förutsättning 
För att ett varumärke från tv ska kunna utnyttjas för nya erbjudanden bör det ha ett 
tillräckligt stort varumärkeskapital. För att nå detta är varumärkeskännedom en absolut 
förutsättning. Ett varumärkets attraktivitet i konsumenters och licenstagares ögon är 
således beroende av hur länge programmet har sänts.   

 Programmet och produkten ska ha en god grundkvalitet 
Att enbart nå kännedom räcker dock inte för att genomföra en licensiering. För att nå 
framgång måste konsumenterna uppleva att programmets kärnidentitet, själva 
berättelsen, har en inneboende kvalitet som appellerar till tittarna. Först då kan man 
bilda positiva associationer och nå en lojalitet för att det ska bli aktuellt att dra igång 
ett licensieringsprogram. Produkterna som skapas bör ha en liknande upplevd 
kvalitetsnivå som programmet för att inte varumärkets kapital ska försvagas. 

 Logisk koppling mellan varumärke och plattform 
Att utvidga ett varumärke från tv med hjälp av licensiering ska betraktas som en 
långsiktig process där man stegvis för över varumärket till närliggande plattformar. 
Vid varje utvidgning bildas nya associationer och området för möjliga utvidgningar 
ökar och därmed minskar risken att konsumenterna förlorar kopplingen mellan 
varumärke och produkt.  

 Relevant koppling mellan varumärke och plattform 
Tillräckligt mycket av ett varumärkes identitet måste följa med på den nya plattformen 
för att det ska skapas mervärde för konsumenten. Att kopplingen mellan varumärket 
och den nya plattformen är logisk räcker inte. Den måste även vara relevant och ge 
konsumenten ett motiv till att köpa produkten. 

 

5.3 Rekommendation 
Likt andra varumärkesutvidgningar så krävs en logisk och relevant koppling mellan produkt 
och varumärke i konsumentens medvetande för att utvidgningen ska bli framgångsrik. På det 
sättet är inte varumärken från tv något undantag. Det som gör dessa varumärken speciella är 
dess flyktiga natur. Ett varumärke kan snabbt vinna i styrka, behålla det under en begränsad 
tid för att sedan helt försvinna bort. Trots denna jämförelsevis korta livstid måste man ändå 
göra sin ”hemläxa” och noggrant analysera och utvärdera om och hur en kapitalisering ska 
genomföras. Tiden blir då en mycket kritisk faktor. Lösningen är att ”skynda långsamt”. Man 
bör redan på ett tidigt stadium planera och förbereda en utvidgning. När ett program så nått 
upp till licensieringszonen och man tar ett beslut att licensiera så måste man därefter agera 
väldigt snabbt. Detta för att på bästa sätt dra fördel av programmets popularitet och vinna 
synergieffekter med övrig marknadsföring.  
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För att visa på hur man kan ”skynda långsamt” och ge utvidgning av ett varumärke bättre 
förutsättningar för att nå framgång, vill vi ge ett förslag på en process. Grunden för denna 
process är att integrera licensieringsarbetet med programproduktion och marknadsföring. 
Förslaget utgår ifrån en kommersiell tv-kanal som bedriver internt licensieringsarbete och att 
man integrerat detta marknadsavdelningen. De olika stegen som en programavdelning tar för 
att producera och sända ett program följs åt av steg för att förbereda och genomföra 
licensieringen. Dessa utgår från de områden som Raugust anser en rättighetsinnehavare bör ta 
ansvar för. Detta förutsätter alltså ett nära samarbete mellan redaktion och marknadsfolk där 
båda grupperna får inblick och förståelse i varandras verksamhet. 
 
Steg Programavdelningen Marknads- och 

licensieringsavdelningen 
Leverans 

1 Beslut om start av nytt 
program 

Registrera varumärket, styra 
utformning av logotype och grafiska 
element 

Grafisk manual 

2 Redaktion tillsätts 
Produktion av 
programinnehåll 

Definiera varumärkesidentiten och 
möjligheter för utvidgning 
tillsammans med redaktion och 
upphovsman 

Varumärkesanalys 
 

3 Program produceras och 
börjar sändas 

Mätning av antal tittare, deras 
kännedom och lojalitet 

Målgruppsanalys  

Samla in tittarreaktioner och förslag 
4 Program slutar sändas Utvärdera programmets potential för 

licensiering. 
Lönsamhetskalkyl 

5 Beslut om ny säsong Beslut om licensiering. Strategisk 
marknadsplan för 
varumärket 

Förslag på olika möjliga produkter. 
Initiera kontakt med lämpliga 
licenstagare 

6 Produktion av 
programinnehåll 

Välj licenstagare och produkt. Sök 
godkännande från redaktion, 
upphovsmän och ledning. Testa 
produkt på målgrupp. 

Taktisk 
marknadsplan för 
produkten 

7 Program produceras och 
börjar sändas 

Koordinera marknadsföring för både 
program och produkt. Distribuera 
samtidigt produkten till butik. 

Integrerad 
marknadsförings- 
kampanj  

8 Program slutar sändas Utvärdera programmets och 
produktens kommersiella framgång 

Utvärderingrapport
Förslag på 
förändring 

Tabell 5: Förslag på integrerad licensieringsprocess. Källa: egen sammanställning. 
 
 
Fördelar med att arbeta med en integrerad licensieringsprocess: 

 Undviker ad-hoc utvidgning  
Genom att redan vid idé- och produktionsfasen av ett program avsätts tid för 
analysarbete kring varumärket och dess licensieringsmöjligheter så minskar man 
risken för att göra felaktiga utvidgningar och förhastade beslut på grund av tidsbrist. 

 Förkorta ”time-to-market” 
Genom att förbereda licensieringsarbetet innan ett beslut om licensiering så kan man 
påbörja lansering och distribution av produkten samtidigt som nästa säsong ska 
sändas. Det ska så att säga bara vara att trycka på startknappen när det väl gäller. 
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Genom att samordna marknadsföringen och produktlanseringen ökar styrkan i 
budskapet samtidigt som reklamkostnader kan sänkas. Att påbörja detta arbeta först 
efter ett beslut kan innebära att produkterna kommer ut efter att programmet slutat 
sändas eller när populariteten börjar sjunka. 

 Bättre förankring i organisationen och hos upphovsmän 
Att redaktion och upphovsmän redan i ett tidigt stadium får möjlighet att komma med 
synpunkter, idéer, riktlinjer och slutgiltigt godkännande kommer att öka stödet för 
licensiering hos dessa. Detta bör även borga för att man undviker att göra 
utvidgningar med svaga eller inga kopplingar alls mellan varumärke och produkt. 
Som en del av marknadsavdelningens verksamhet så får förhoppningsvis ledning och 
marknadsavdelningen själva upp ögonen för licensiering som ett verktyg för att stärka 
varumärken och sänka marknadsföringskostnader. 
 

Målet för denna process är att skapa en positiv spiral där licensiering medverkar till att öka 
förutsättningarna att stärka varumärket, programmet och framtida utvidgningar. De positiva 
effekterna av en licensiering är ökad kännedom och lojalitet för varumärket och därmed också 
programmet. Detta leder till fler tittare. Fler tittare leder till ökat intresse hos reklamköpare 
och andra sponsorer. Detta ger förutsättningar för att ett program kan fortsätta sändas 
ytterligare en säsong. Detta ökar licenstagarnas intresse och nya licensieringar kan ta form ju 
längre ett program sänds. Med fler licensieringar så breddas varumärkets identitet ytterligare 
och det är nu så pass brett och starkt att varumärket kan börja ”leva ett eget liv”.  
 
Ett önskat resultatet av denna spiral är ett varumärke som kommer att leva vidare efter att det 
ursprungliga programmet slutar sändas och sträcka sig över flera produktkategorier långt 
utanför en tv-kanals kompetensområde. Varumärket ska bidra med en stabil och jämn 
intäktsström. Detta kan kanske i framtiden innebära att en tv-kanals affärsidé kommer att 
förändras från att ”förmedla rörliga bilder” till att ”skapa starka varumärken och sedan finna 
lämpliga produkter till dessa” 
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5.4 Slutord 
Det är möjligt att licensiering som fenomen ses med en viss mått av misstänksamhet från 
upphovsmän och redaktioner. Med rätta försöker man skydda sin konstnärliga och 
journalistiska frihet mot en allt mer påträngande kommersialism. Men som slutord vill vi ändå 
slå ett slag för licensiering som ett verktyg att försvara och utveckla högkvalitativ kultur och 
underhållning. Under våra intervjuer har det framgått att licensiering är ett flexibelt verktyg 
som blir vad man vill att det ska vara. Författare, konstnärer, museer, teatrar och andra 
kulturinstitutioner bör därför titta närmare möjligheterna att kapitalisera på sina ofta mycket 
starka varumärken för att på så sätt bevara och utveckla sina verksamheter. Detta som ett 
alternativ eller komplement till sponsring och andra bidragskällor. Licensiering är ett lämpligt 
verktyg som tillåter stark styrning och kontroll samtidigt som man kan fortsätta fokusera på 
kärnverksamheten.  
 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Vi hoppas att denna uppsats väcker intresse hos andra att undersöka detta område mer 
djupgående än vi har gjort. Vår uppsats kan då användas som en introduktion till 
ämnesområdet. Under arbetets gång så har vi stött på följande intressanta problemställningar 
som inte omfattas av denna uppsats: 

• Hur värderar man ett varumärke som ska licensieras ut? 
• Hur mäter man effekterna på licenstagarens försäljning och lönar sig då licensiering? 
• Hur uppfattar konsumenter licensierade produkter? 
• Hur säkerställer man en logisk och relevant koppling mellan varumärke och produkt? 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall: 
 
Licensieringsverksamheten 
 
När började ni med licensiering? 
 
Varför började ni med licensiering? 
 
Vad och med hur mycket bidrar licensiering till företaget? 
 
Vilka syften och mål har ni med licensiering? 
 
Hur många är ni som arbetar med detta? 
 
Använder ni licensagenter eller andra externa partners? 
 
Licensieringsprocessen 
 
Licensierar ni bara ut egna varumärken? Har ni några andra svenska eller utländska 
rättigheter? 
 
Hur beslutar ni om vilka varumärken som kan vara aktuellt att licensiera ut? 
 
Hur ser arbetsgången ut från beslut till färdig produkt? 
 
Hur väljer ni licenstagare? 
 
Hur utvärderar ni ett licensprogram? Mäter ni marknadseffekterna och/eller finansiella 
resultat? 
 
Vilka målgrupper och produktkategorier anser ni lämpligast att licensiera ut? 
 
Vilka risker och nackdelar ser du med licensiering? 
 
Vilket är ert mest framgångsrika licensprogram och vad utmärkte det? 
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