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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Arbetet belyser området runt marknadsrättigheter för Svensk ishockey och Svensk fotboll. 

Utvecklingen har medfört att rättigheternas värdet ökat enormt de senaste 15 åren vilket 

bidragit till att rättigheter idag är en stor business. Den svenska rättighetsmarknaden liknar 

den europeiska som under de senast åren brottats med ett flertal problem som lägre intäkter 

för rättigheterna, konkurrens mellan TV-bolag som köpt rättigheter men inte har råd att betala 

m.m. Finns det likheter mellan det europeiska och den svenska rättighetsmarknaden som inte 

än har visat några tendenser på att minska intäktsmässigt, finns det möjlighet att förutse hur 

den svenska rättighetsmarknaden kommer att se ut i framtiden och vilka är faktorerna som 

påverkar de svenska rättighetsavtalen?  

Metod 
Jag har valt att göra arbetet utifrån de aktörer som idag är aktiva på marknaden vid 

rättighetsförhandlingar och avtal. Det är utifrån deras perspektiv arbetets frågeställningar är 

besvarade.  

Resultat 
Arbetet innehåller en sammanfattning av den europeiska rättighetsmarknaden som utgör 

bakgrunden för fotbollens och ishockeyns rättighetsavtal. Bakgrunden följs av 

frågeställningar till aktörerna om hur dom ser på och tror på en eventuell framtid inom 

rättighetsmarkanden. Sex personer har intervjuats inför arbetet och alla representerar olika 

delar av rättighetsmarknaden. Bosse Lundqvist (SvFF), Mats Wesslén ( ISPR), Erik 

Strandmark (SHL), Rolf Porsborn (SVT), Anders Lind (Profile Media) och en anonym 

tidigare sportchef på ett TV-bolag.  Rättighetsmarknaden har blivit mer komplicerad i och 

med de stora summor som nu tillhör vardagen för avtal inom de största idrotterna. 

Kompetens, synergier och avtalsförhandlingar på hög nivå har skapat en intressant och 

mycket lukrativ marknad för alla aktörer.  

Slutsats 
Utifrån den analys som bakgrunden och aktörernas svart givit har en diskussionsdel utformats 

för att ytterligare undersöka och diskutera faktorer som vart tar TV-pengarna vägen, behövs 

konsulter,  samarbete mellan fotbollen och hockeyn och hur dessa samtliga faktorer kommer 

att påverka framtida avtalsförhandlingarna. 
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1. Inledning 
Rättigheter inom idrott har blivit en allt lukrativ marknad för säljare och köpare inom idrott. 

Svenska fotbollförbundet1 och Svenska hockeyligan AB2 har sedan mitten på nittiotalet när 

rättigheterna för första gången såldes till ISPR3, ett tyskt rättighetsbolag, mångdubblat sina 

intäkter från försäljningen av rättigheterna. Klimatet runt försäljningen av rättigheterna har i 

och med medias utveckling dramatiskt ändrat förhandlingarna kring dessa rättigheter. 

 

Aktörerna som förhandlat kring rättigheterna kan delas in i tre grupper säljare, köpare och 

rättighetsbolag. Säljarna bestående av SHL och SvFF som äger rättigheterna. Köparna är TV- 

kanalerna som visar produkten, samt rättighetsbolagen som är en annan form av köpare som 

genom förvärv av rättigheterna säkrar intäkter för säljarna och i sin tur säljer rättigheterna 

vidare till TV-bolagen.  

 

Rättighetsförsäljningen som idrottsrörelsen var kritisk mot har idag blivit den enskilt största 

intäkten för hockey och fotboll. Sportsligt så har detta inneburit bättre ekonomiska 

förutsättningar för idrotten samt en ökning av publik och exponering.  I stort sett samtliga 

allsvenska och elitseriematcher kan idag ses av TV-tittarna med tillgång till de olika TV-

bolagens utbud, utöver det sänds idag idrotten genom alla typer av medier som radio, 

webbradio, TV-magasin och Internet.  

 

SHL och SvFF har nyligen båda skrivit nya avtal som i viss mån förändrat 

rättighetslandskapet än en gång. Rättighetsbolagen håller på att försvinna och köparna i form 

av TV-bolagen förhandlar nu direkt med säljarna.   

 

1.2 Problemdiskussion 
Utvecklingen internationellt har gått mot en stagnering av marknaden genom att avtalen inte 

längre ökar så dramatiskt för varje ny förhandling. Priserna på produkten har drivit köpare i 

finansiella svårigheter vilket inneburit minskade intäkter för idrotten. Ny teknik ersätter den 

gamla inom TV där alla i Sverige 2008 kommer att sända via det digitala nätet en utveckling 

som ändrar förutsättningarna på TV-marknaden och indirekt rättighetsmarknaden.  

                                                 
1 Svenska fotbollförbundet kommer i fortsättningen att förkortas som SvFF. 
2 Svenska Hockeyligan kommer i fortsättningen att förkortas som SHL.  
3 Sportfive äger idag ISPR men valet i fortsättningen kommer att vara namnet ISPR 
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Vilka är faktorerna som kommer att påverka nästa avtal och vilka risker finns i och med den 

snabba utvecklingen av rättighetsmarknaden runt idrotten.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att belysa den rättighetsmarknad som finns för Svenska fotbollförbundet och 

Svenska Hockeyligan utifrån de aktörerna som finns på marknaden.  

 

Genom att studera den internationella och nationella rättighetsmarknaden tillsammans med 

intervjuer av aktörerna på marknaden så är målet att nå en slutsats om hur SHL och SvFF 

framtida avtal kommer att se ut ur de intervjuade aktörernas perspektiv.  

 

Hur ser aktörerna på den utveckling som ligger till grund för den svenska rättighetsmarknaden 

för SvFF och SHL? 

Vilka faror ser aktörerna med den starka utvecklingen? 

Vilken betydelse kommer ny teknik att spela framöver för aktörerna på marknaden? 

Hur skiljer sig aktörernas syn på framtiden beroende på deras roll i marknadsspelet? 

Hur ser aktörerna på marknadsvärdet för sporträttigheter ut idag? 

Vilken roll kommer rättighetsbolagen enligt aktörerna att ha i framtiden? 

Hur kommer de framtida förhandlingar för rättigheterna av fotboll respektive hockey att se ut 

vid nästa förhandlingsperiod enligt aktörerna? 

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till den svenska rättighetsmarknaden för SHL och SvFF. Bakgrunden 

kommer dock att utgöras av den europeiskt internationella rättighetsmarknaden tillsammans 

med den svenska. Anledningen till att bakgrunden utgörs av den internationella marknaden 

inom detta område är främst för att se vilka trender som präglat marknaden internationellt och 

jämföra dessa med den inhemska utvecklingen som mer eller mindre följer omvärlden.  

En annan aspekt är att aktörer som arbetar inom svenska sporträttigheter när det gäller SHL 

och SvFF som ISPR, Profile Media och vissa TV-bolag är numera internationella bolag.  

 

Avgränsningen till aktörerna på marknaden utgörs av de aktörer som är mest centrala i 

rättighetsförhandlingarna. Dessa utgörs idag av säljarna i form av SHL och SvFF, köparna de 
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TV-bolag som köper och sänder rättigheterna samt rättighetsbolag och konsulter som deltagit 

i förhandlingarna. 

 

1.5 Metod. 
För att nå uppsatsens mål har ett antal intervjuer genomförts med olika representanter som 

representerar sina delar av förhandlingarna. Jag har tagit hjälp av litteratur som beskriver 

intervjuprinciper, djupgående information och intervjuaren påverkar svaren.4 För att få en så 

rättvis bild som möjligt har urvalet varit två personer ur varje grupp där SHL och SvFF utgör 

en grupp, SVT och en tidigare sportchef inom ett  TV-bolag utgör köparnas grupp samt ISPR 

och Profile Media utgör rättighetsbolag samt konsultbolagens grupp. Profile Media och ISPR 

är idag ensamma med sin respektive position på marknaden vilket gjorde urvalet självklart för 

dessa två. Köparna det vill säga TV-bolagen representeras idag av ett flertal kanaler och 

urvalet bland dessa har slumpmässigt varit dom som var tillgängliga för intervju inom 

uppsatsens tidsram.  

 

Bosse Lundqvist, SvFF  

Mats Wesslén, ISPR 

Erik Strandmark, SHL 

Rolf Porsborn, SVT 

Anders Lind, Profile Media 

Anonym, tidigare sportchef inom media 

 

Intervjuerna är ostrukturerade och har genomförts via telefonintervju eller direktkontakt. 

Intervjuerna har senare sammanställts och redovisas i resultatdelen. 

 

Bakgrunden till rättighetsmarknaden kommer att beskrivas ur ett internationellt perspektiv 

med stort fokus på fotbollsrättigheter eftersom dessa tillsammans med sporten har styrt 

utvecklingen på den europeiska rättighetsmarknaden. Anledningen är att den svenska 

rättighetsmarknaden följer den europeiska och den i sin tur präglats av fotbollsrättigheter. 

Sverige har en unik situation inom Europa med två konkurrenskraftiga ligor, Elitserien och 

Allsvenskan som tillsammans utgör en stor del av det massmediala idrottsutbudet.  

                                                 
4 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen  , (Författarna och Kunskapsföretaget 
2001) kap 4  Intervjuteknik  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Hockeyn under samma förhandlingar som fotbollen. 
Hockeyns avtal är väldigt lika fotbollens avtal, metoden för avtalsförhandlingarna för 

hockeyn innehåller identiska aktörer vid rättighetsavtalen och bedrivs på i samma sätt. Detta 

medför att parallellen kan göras mellan SvFF och SHLs avtalsförhandlingar. Det finns 

givetvis skillnader mellan SHL och SvFF som till exempel att SHL inte konkurrerar 

internationellt på samma sätt som fotbollen utan snarare med NHL.5 Grundstrukturen för 

avtalen inom SvFF och SHL bedöms därför så lika och till följd av detta har valet blivit en 

jämförelse med europeiska rättigheter mot fotboll.   

 

En bakgrundsbeskrivning redogör för de begrepp och den utveckling som styrt 

mediarättigheternas utveckling de senaste tio till femton åren. Informationen och litteraturen 

är hämtad utanför den svenska marknaden då det saknas litteratur inom detta område.  

 

Den tekniska utvecklingen kommer även att redogöras för mycket kort.  

 

2.2 Media och TV. 
TV och idrott har sedan mitten på femtiotalet varit en stark kombination. På den svenska 

marknaden så hade SVT monopol innan det fanns alternativa TV-kanaler. 1987 etablerar sig 

TV 3 som första icke markbundna kanal och bryter SVT:s monopol. Inom kort satsar TV 3 på 

sport med ishockey, VM 1989, som första stora sport evenemang.  Marknaden följs av  

TV 4 några år senare som bland annat tar över Tipslördag. Idag har utvecklingen medfört en 

mängd kanaler som profilerar sig med sport som utbud.   

 

Den europeiska rättighetsmarknaden inom idrott har präglats av TV-avtal sedan början av 

nittiotalet. Priserna har stigit lavinartat som en konsekvens av den tilltagande konkurrensen 

mellan kanalerna på marknaden. Idrott har sedermera blivit ett av de främsta 

konkurrensmedlen mellan TV-bolagens utbud.6 Den engelska stationen BskyB blev pionjärer 

i Europa med sitt tecknande av Premier League- rättigheterna för första gången 1992.7 Avtalet 

                                                 
5  National Hockey League, Nordamerika 
6  Harry Arne Solberg,  Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 136 
7  ibid.  
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innebar att kostnaderna för direktsända matcher ökade med 250 % jämfört med tidigare avtal 

för att vid nästa förhandling öka med ytterligare 350 % 1997 och 200 % till är 2000. En 

liknande utveckling kan ses i de övriga europeiska länderna även om summorna inte varit lika 

stora.8 

 

2.3 TV-utvecklingen i Sverige. 
TV-utvecklingen har ständigt gått framåt inom sport vilket kan ses på TV-timmarna som 

visats av fotbollen och ishockeyn. Det något mer anmärkningsvärda är att TV-tittandet inte 

ökat utan minskat. En del kan förklaras av att vissa kanaler som exempelvis Viasat och 

Canal+ har en hel del av både ishockey och fotboll i sitt kanalutbud.   
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8 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 136 
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Alla 3-99, tusental tittare 
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Sökningen är på fotboll respektive hockey på hela år (94, 98, 02, 04) med tusental tittare (ratings) i hela TV-
befolkningen, alla 3-99 år -  på kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 som har något sånär stabilt 
tittande 9. 

 

2.4 Utvecklingens baksida. 
Den Europeiska utvecklingen på senare år har dock förändrats och en gått mot en stagnering 

och i vissa fall en minskning av marknadens prisnivå. När BskyB förnyade avtalet för Premier 

League så var priset lägre i förhållande till tidigare.10 

 

En annan utveckling har varit att ett par rättighetsbolag eller TV-kanaler i Europa har 

övervärderat rättigheterna och kundernas vilja att betala för att se produkten, något som 

resulterat i konkurser och uteblivna tillgångar för sporten.11  

 

2002 gick ITV-digital i konkurs efter att ha övervärderat rättigheterna i Nationwide League12 

något som skapade stora ekonomiska problem för klubbarna.13 Ett annat exempel är den 

Tyska TV-kanalen Premier, som är en del av Kirsch Media koncern, dom fick inte tillräckligt 

med abonnenter till köpet av rättigheterna för Tyska Bundesliga för att få det lönsamt. Avtalet 

blev därför omförhandlat, vilket innebar det en minskning av klubbarnas intäkter med 20-25 

%.14 I Italien gjorde Telepiu och Stream de två stora betal TV-stationerna som delat på 

rättigheterna för Serie A sedan 1999 stora förluster på sina respektive rättighetsavtal. Till följd 

gjorde de statliga konkurrensmyndigheterna en fusion som resulterade i Sky – Italia 2003. 
                                                 
9 Informationen är hämtad från företaget MMS som genomför tittarmätningar åt mediebranschen i Sverige.  
10 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 136 
11 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 136 
12 Nationwide League är engelsk division 1 som idag heter The Championship. 
13 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 136 
14 ibid 
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Samma utvecklingsförlopp hände i Spanien där tre tidigare konkurrenter slogs ihop till en 

station.15  

 

Till följd av detta har flera kanaler ingått samarbetsavtal där man fördelar produkterna mellan 

varandra, detta för att undgå budkriget vilket pressar priserna uppåt. Dessutom har TV-

stationerna blivit mer restriktiva till att lägga de riktigt stora buden på sport rättigheterna.16 

 

2.5 Tekniken medför nya möjligheter. 
Förändringen av media landskapet, TV som sänds i markbundna kanaler eller via satelit är 

inte längre den primära dragkraften för live fotboll. PPV och betalkanaler har en stor roll i 

dagens företagsmodell när det gäller att sända idrott. Digital-TV har genom sina olika 

interaktiva lösningar som uppspelnings alternativ och kameravinklar ökat värdet på innehållet 

av fotboll via media.17 

 

Ett ökat spektrum av nya medier har gjort att fotbollsrättigheter befinner sig inom både media 

och olika kommunikationsplattformar som internet, mobiltelefoni med flera.18  

 

2.6 Fotbollen på den europeiska TV – marknaden. 
Den kanske största förändringen mellan fotboll och TV över de sista tjugo åren har varit 

övergången från public service till sattelit, PPV och TV-plattformar. Idrott har varit en 

drivande faktor till att det skapats nya former av publik, prenumeranter och köpare till 

kanalernas utbud.19  

 

Men det som verkar ligga bakom förändringen är snarare fotbollen som har blivit huvud 

attraktion och största bidragande orsak till utvecklingen och skapandet av nya TV-kanaler. 

80-talets och 90-talets satellit och kabel-TV innebar en ökning av profilerade kanaler som till 

exempel de med sport utbud. När senaste årtiondet har vi sett en ökning från tre europeiska 

sportkanaler 1995 till över sextio år 2000.20    

                                                 
15 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 136 
16 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 137 
17 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 25 
18 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 25 
19 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 25 
20 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 54 
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Den ständiga minskningen av inflytande från European Broadcasting Union (EBU) en kartell 

av public service stationer som hjälpte till att säkra många av internationella 

idrottsevenemang för sin nationella publik har funnits sen 1970 talet.21 I början på nittiotalet 

blev EBU för första gången till följd av ökningen av kommersiella kanaler utmanade av olika 

TV-bolag i Italien för rättigheterna av Serie A. Det har sedan dess inte lanserats ett enda 

digitalt TV-paket för konsumenterna som inte innehållit fotboll i sitt sportpacket.22 

2.7 Fotbollens värde för media. 
TV-kanalerna har insett värdet av att ha idrott och framförallt fotboll som ett måste i sitt 

utbud. Att mista attraktiva rättigheter kan på sikt vara en fara för TV-kanalens existens.  

 

Det engelska bolaget BskyB har genomfört undersökningar som indikerar att stationen kan 

mista över 50 % av sina abonnenter om man inte skulle ha Premier League rättigheterna23 

Kirsch digital och PPv strategi har varit att aggressivt använda sig av sporträttigheter och i 

synnerlighet fotboll som till att öka inkomsten från redan existerande TV-kanaler.24   

 

2.8 Vad innebär de nya avtalen egentligen? 
I och med de nya avtalen i Europa där klubbarna får mer och mer pengar från media och TV-

avtalen så har det visat sig att fler och fler klubbar har högre skulder än någonsin förut. 

Spelarnas löner har skjutit i höjden på grund av de ökande TV-avtalen och när dom nu 

stagnerar eller till och med minskar blir det en kombination som bara leder åt ett håll, större 

skulder för klubben.25  

 

En studie av Premier League visar att intäkterna för 2001/2002 var 1,7 miljarder pund av 

dessa så var vinsten endast 130 miljoner pund samtidigt så ökade lönerna med 26 %, dessa 

lönekostnader utgör 62 % av klubbarnas totala kostnader.26  

 

                                                 
21 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 55 
22 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 55 
23 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol ), s 141 
24 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 56 
25 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 56 
26 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 56 
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2.9 Räddningen av ligorna i Europa 
Till följd av allt ökande priser och en övertro på kundernas vilja att betala för fotbollen så har 

ligor fått finansiella problem när rättighets köpare inte längre kan hålla sina avtal och betala 

vad man kommit överens om. Exempel på fall där bolagen som köpt rättigheterna inte klarat 

av sina åtaganden är ITV i England och Kirsch group i Tyskland. I Tyskland gick det så långt 

att tyska politiker och banker gick in med 200 miljoner pund för att rädda Bundesliga från 

ekonomisk kollaps. Beloppet motsvarade 20 % av avtalet med Kirsch men det intressanta är 

den politiska betydelsen av fotboll i Tyskland. Bland politikerna sågs Bundesliga som en 

nationell stolthet och det var viktigt att den skulle fortsätta i sin nuvarande funktion.27   

2.10 Internet och de nya medierna medför lösningar och intäkter 
Den nya tekniken har legat i framkant och varit drivande i idrottens mediautveckling istället 

för att idrottskulturen influerat utvecklingen av mediastrukturen och dess service för publiken. 

Utvecklingen har varit att bara för att publiken till fotboll gillar att läsa sportdelen i 

tidningarna så har slutsatser dragits att dom vill ha resultaten i mobilen eller interaktivt till TV 

eller Internet. På flera håll i Europa så köptes rättigheter upp av TV-bolag för att inte hamna 

för långt efter gentemot sina konkurrenter utan att egentligen ställa sig huvudfrågorna, vem 

vill se produkten och vem kommer att betala.28 

 

Fotbollsklubbarna har blivit mer och mer medvetna om möjligheterna som utvecklats inom 

media. Fotbollsklubbarna i dagens mediasamhälle är angelägna om att ta till vara på och utöka 

sin kontroll över områden som associeras med varumärket och utöka dessa genom utbudet 

som den digitala omvärlden erbjuder. Internet har utan tvekan haft en stor inverkan på den 

globala media marknaden där sport industrin nu befinner sig. Variationen är stor hur 

klubbarna väljer att arbeta inom detta segment men den insikt som generellt delas av 

fotbollsorganisationerna är att Internet ger möjlighet till nya kanaler att kommunicera med sin 

gamla och nya publik.29 

 

2.11 Avtalsprocedur  
Förhandlingarna runt avtal har i Sverige fram till nu varit ganska enkla med ISPR som ensam 

köpare förvärvat rättigheterna direkt och sålt dom vidare till kanalerna. Det budet som ISPR 

                                                 
27 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 56 
28 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 96 
29 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 95 
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gav kan närmast liknas med ett hemligt bud. Deltagarna inkommer bara med ett bud där 

summan på budet hålls hemligt. Vinnarna av förhandlingarna är de som bjuder mest.30 Den 

utvecklingen som skedde inför de senaste avtalen var att SHL och SvFF båda gjorde 

specifikationer på vad man ville ha, en form av krav specifikation som skickades ut till 

köparna var på de fick komma in med bud. Den här typen av bud går under benämningen 

engelsk budgivning, budgivningen går ut på att köparna kontinuerligt inbjuds att lägga nya 

bud som är högre än konkurrentens. Informationen om buden får köparna reda på under 

förfarandets gång. Vinnaren är den som kommer in med det högsta budet.31 

 

2.12 Styrkan att förhandla som en part för hela ligan 
Förhandlingarna av både SHL och SvFF sköts kollektivt genom att dom representerar 

klubbarna vid förhandlingarna av rättighetsavtalen. Klubbarna inom Sverige har inte ett 

tillräckligt starkt marknadsvärde med den mycket lägre population som finns nationellt 

jämfört med andra länders ligor. Liknande kan sägas om de lägre divisionerna i exempelvis 

England där division två klubbarna32 satt upp en egen bredbandskanal. Deras ordförande 

beskriver det, ligan är mycket starkare gemensamt än var och en för sig och genom att 

paketera rättigheterna tillsammans så ökar värdet betydligt mer än om man skulle sälja dom 

var och en för sig.33 

 

Klubbarna i England har också kollektiva avtal för ligan även om det nya avtalet där innebar 

en ökning av rättigheter för den enskilda klubben att distribuera. Detta har givetvis minskat 

värdet på de största klubbarnas möjlighet att göra större och bättre avtal som till exempel stor 

lagen i Italien har gjort med Juventus, Milan, Roma och Inter som själva säljer sina rättigheter 

direkt till TV-bolagen.  

 

”I don’t think, we’re suggesting that the core domestic Premier League rights be sold 

individually because I think that would fundamentally seriously damage the structure of 

domestic competition. But we think a good example is the international rights whereby we get 

1/20 of the income from international rights sales and yet we know we are by far a long way 

the most popular club and the most watched club overseas so we get the same amount of 

                                                 
30 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 138 
31 Harry Arne Solberg, Moving bodies mennesket i bevegelse, (Norges idrottshögskola no 2 – 2004 –vol 2) s 138 
32 Nationwide semi-professional conference League 
33 Raymond Boyle and Richard Haynes, Football in the new media age, 2004 s. 108 
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money Southampton get. No disrespect to them, (but) how many viewers round the world 

tune in to watch Southampton, they tune in to watch us.”34 

 

2.13 Avtalsförutsättningar för SvFF och SHL 
Fotbollens avtal skiljer sig från Hockeyn i avseendet att i deras avtal så ingår Svenska 

fotbollslandslaget, SEF35 som representerar Allsvenskan och Superettan, och 

Damallsvenskan. Avtalet som skrivs fördelas olika mellan dessa. Hockeyn eller SHL skriver 

ett avtal som bara innefattar Elitserien och de 12 lagen som deltar. Hockeyn delar lika mellan 

alla lag som deltar i elitserien, SEF som delar ut pengar till allsvenskan och superettan har en 

annan uppdelning där de första lagen i ligan får mer pengar med tanke på att dom ska ut och 

konkurrera i Europa. 

 

3. Tidigare forskning, aktörerna och begrepp 
 

3.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning har varit så gott som obefintlig på den svenska marknaden för avtalen hos 

både SHL och SvFF. Jag har använt mig av internationell litteratur för att se hur utvecklingen 

generellt gått. Framförallt är de två böckerna Moving bodies mennesket i bevegelse, Norges 

idrottshögskola no 2 – 2004 och Football in the new media age, Raymond Boyle and Richard 

Haynes, 2004. Utifrån dessa har jag använt den bild som dom målar upp om den 

internationella rättighetsmarknaden och dragit paralleller till den svenska. Den litteratur som 

jag tagit del av på svenska har handlat om TV-avtalets rättsliga sida och generella avtal. 

Utifrån dessa har jag tittat närmare på avtalens uppbyggnad men i övrigt gav dom för lite 

bakgrundsmaterial eller har precis som jag fått använda det internationella perspektivet som 

grund för sin forskning. 

 

3.2 Köpare  
Bolagen som representerar TV-kanalerna beskrivs genomgående för den här uppsatsen som 

köparna. På den svenska marknaden har SVT sedan TV började sändas haft monopol men har 

under de två senaste årtionden fått konkurrens av kommersiella TV-bolag. De svenska 
                                                 
34 Paddy Harverson, Manchester United 25/4-2002. 
35 Föreningen Svensk Elitfotboll, SEF  
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köparna som konkurrerat om SHL och SvFF rättigheterna har varit Viasat, Canal +, TV4, 

kanal5, samt Comhem, vissa fusioner och uppköp förändrar aktörerna något. Det som gör 

hockey och fotboll intressant för köparna är ligorna som gör det möjligt att sända sport flera 

gånger i veckan till en lojal publik.  

     

3.3 Säljare 
SHL och SvFF är ägarna till rättigheterna. Dom har för avsikt att sälja sitt innehåll till Köpare 

eller rättighetsbolag för att få in finansiella medel till ligorna men också genom att öka sin 

exponering öka intresset för respektive idrott.  

 

3.4 Rättighetsbolag och konsulter 
Rättighetsbolaget ISPR representerar bolag som genom förvärv av rättigheterna från SHL och 

SvFF tar över säljrollen. Andra bolag som agerar som rättighetsbolag är Kirsch Group och 

BskyB. Genom att garantera säljarna pengar så blir man en distributör i försäljningsledet mot 

köparna. ISPR dominerande ställning har byggt på stor kunskap om marknaden samt 

möjligheten till finansiella satsningar.    

Konsulterna representeras av Profile Media som vid den senaste förhandlingen tagit över 

ISPR:s roll som experter inom området 
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4. Resultat  
Intervjuerna som gjorts har haft som avsikt att besvara nedanstående frågor. En 

sammanställning av intervjuerna har gjorts för att skapa en flytande text och generellt 

beskriva aktörernas syn på marknaden. Där aktörer inom samma område svarat lika har dessa 

sammanställts för att representera den utvalda gruppen. Med tanke på att en av aktörerna valt 

att vara anonym så beskrivs aktörerna utifrån säljare, köpare och rättighetsbolag.  

 

Intervjuerna har givit olika mängd information vilket bidragit till att vissa intervjuade 

personer medverkar i större utsträckning. En anledning till detta anser jag vara att SvFF avtal 

inte var färdigt och några av personerna som intervjuades var delaktiga i detta avtal. Eftersom 

det också var en av de intervjuade som vill vara anonym men ändå enligt mig utgjorde så stor 

del av intervjumaterialet så har jag valt att sammanställa svaren efter grupperna köpare, 

säljare och rättighetsbolag. Alla svar i resultatdelen är hämtade ur de sex intervjuer som 

genomförts.  

 

4.1 Hur utvecklades den svenska rättighetsmarknaden för SvFF och 
SHL? 
Rättighetsmarknaden har gått från att vara en direkt kontakt mellan köparna och säljarna till 

att få en mellanpart, rättighetsägarna när ISPR kom in på marknaden för att nu åter gå tillbaka 

till en närmare kontakt mellan köparna och säljarna utan samma stora inblandning av andra 

aktörer.  

 

Under mitten av nittiotalet var sporträttigheterna i sin linda. ISPR var redan etablerade och 

hade avtal inom sporträttigheter i Tyskland och sökte nya marknadsandelar. Norden var en 

intressant marknad av främst fyra anledningar. Det fanns en marknad och man såg stor 

utvecklingspotential. Erfarenheter från fotbollsnationer som Italien, England, Spanien och 

Tyskland visade att det fanns en stor och lönsam marknad. Sverige och Norge hade haft 

internationella framgångar dels i VM men också genom spelande proffs i utlandet. Man kände 

igen affärsklimatet, skillnaden mellan Norden och Tyskland var inte så stora vid 

förhandlingar. 
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”ISPR har gjort ett enormt avtryck på den svenska marknaden som det första rättighetsbolag 

som går in på den relativt begränsade svenska marknaden.”36 

 

Början till den utveckling som följt på den svenska rättighetsmarknaden ligger i ISPR:s intåg 

1996 då man köper rättigheterna till elitserien och ett år senare fotbollens rättigheter.  

 

”Dessa två avtal är bland de mest betydelsefulla i svensk idrottshistoria.”37 

 

4.2 Varför är Sverige en intressant marknad för rättighetsägarna?  
Rättighetsägarna beskriver anledningen till etableringen i Sverige som ett led av en analys av 

marknaden där ISPR ser att både TV-marknaden och Idrotten är underutvecklad. Marknaden i 

Norden och framförallt Sverige har blivit intressanta genom det starka resultatet under 

fotbolls-VM 1994 tillsammans med det arrangerade EM slutspelet 1992. Det finns dessutom 

synergieffekter av att äga de båda största sporterna i Sverige, hockey och fotboll eftersom det 

innebar fler kunder som var intresserade av båda sporterna samt att det fanns en sund 

konkurrens mellan sporterna som ledde till byggnationer av nya arenor och sportslig 

utveckling.  

 

Motståndet från idrotten och pressen var enorm och många ansåg att avtalen aldrig skulle ha 

genomförts då opinionen var rädd för att fotbollen och hockey skulle i värsta fall försvinna 

från Sverige eller bli för dyr för att visas. ISPR har inte mindre än tre pärmar med pressklipp 

om det här känsliga ämnet från när dom kom in på den svenska marknaden.38  

 

Utvecklingen kom dock att bli helt annorlunda med ökad exponering kom nya tittare. För 

både hockeyn och fotbollen innebar samarbetet ett ökat självförtroende genom att man nu 

hade en värdefull produkt och en investerare som garanterade inkomster de närmaste åren. 

ISPR har medverkat till att priserna pressats upp till där dom är idag men dom har också 

bidragit till att få ordning på rättighetsmarknaden inom sport med kunskap och kompetens.   

 

”SHL har haft stor nytta av ISPR:s medverkan på rättighetsmarknaden”39 

                                                 
36 Intervju 17/2 2006 med Erik Strandmark, SHL, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
37 Intervju 28/2 2006 med Mats Wesslén, ISPR, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
38 Intervju 28/2 2006 med Mats Wesslén, ISPR, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
39 Intervju 17/2 2006 med Erik Strandmark, SHL, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
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4.3 Vilka faror ser aktörerna med den starka utvecklingen? 
I och med den starka utvecklingen som varit inom rättighetsmarknaden så har också 

problemen ökat. Vilka nya faror såg aktörerna till följd av den expansiva utvecklingen? 

 

Alla problem går att beskriva med en koppling till ekonomi. Aktörerna har alla olika 

orosmoment, större ekonomiska klyftor mellan lagen, Fusioner på TV-marknaden och 

medvetenhet om sin eget marknadsvärde, nya avtal.  

 

 Rättighetsbolagen är nöjda över sin roll i utvecklingen man har stor del i att publiksnittet 

fördubblats, TV-timmar inom sport har ökat från väldigt få till 500 per år.  

Baksidan är att produkten som blivit bättre under resans gång har blivit enormt dyr att 

förvärva. Det finns idag inga aktörer som idag är beredda att ta den risken som 

riskkapitalbolag.  

 

”Det avtalet som skrevs för fem år sedan var på 500 miljoner och idag är Svff ute efter 3 

gånger så mycket samt att man är medveten och vill ha större kontroll och inflytande över 

avtalet.”40 

4.3.1 Faran med att den svenska marknaden följer den internationella 
utvecklingen 
Rättighetsägarna tror att en tänkbar utveckling som möjligtvis inte gynnar sporten kan vara att 

Sverige går mot den internationella utvecklingen. Den Internationella marknaden har den 

senaste tiden gått mot utvecklingen att klubbar individuellt sköter egna TV-avtal utanför sina 

ligor något som gynnar det stora klubbarna. I Sverige för fotbollen så sköts idag avtalen 

centralt av förbundet och av SHL för Elitserien.     

 

4.3.2 Minskad konkurrens och en osund utveckling 
Säljarna ser en annan fara med avtalen där köparna blir färre och den gynnsamma 

konkurrensen som funnits mellan dessa aktörer försvinner i form av att Viasat exempelvis 

köper upp Canal digital och på så sätt får en större marknadsandel och slipper konkurrens vid 

köp av rättigheter vilket på sikt kan minska priset.  

 

                                                 
40 Intervju 28/2 2006 med Mats Wesslén, ISPR, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
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En annan fara säljarna ser med den osunda utvecklingen mellan idrott och kapitalism gör att 

gapet mellan klubbarna ökar såväl nationellt som internationellt trots att alla får mer pengar. 

 

”Svenska klubbar är fattiga som kyrkråttor vilket innebär en svår konkurrens situation med 

övriga Europa.”41 

 

4.4 Vilken betydelse kommer ny teknik att spela framöver? 
Aktörerna är överens om att det kommer att bli en förändring i och med den nya tekniken. 

Digital-TV som är klart till 2008 kommer att innebära stora förändringar för TV-klimatet.  

 

Det innebär att alla TV-kanaler som får plats kommer att konkurrera på samma villkor. 

Digital tv 2008 kommer att innebära ett helt nytt TV-landskap, vilket medför en utjämning i 

penetration (kanal 5, TV3 m.fl.) 

 

En säljare beskriver släckningen av det analoga nätet 2008 kommer att innebära att alla måste 

ha en digitalbox. Detta medför en ny konkurrens mellan digitalbox bolagen där man kommer 

att kunna sälja boxar med program utbud i form av olika kanaler t.ex. Viasat och Canal +.  

Aktörerna kommer att försöka utnyttja förhandlingsläget innan det analoga nätet släcks och 

förvärva rättigheter för att köparna ska välja deras produkt. 

 

4.5 Ny teknik medför ny konkurrens 
Aktörerna som representerat TV-kanalerna är eniga om att de större kanalerna kommer att bli 

kvar och att det kommer att innebära en utslagning av mindre kanaler.  

 

Nya digital-TV innebär fler rikstäckande kanaler, idag är det endast SVT och TV4. 

Detta innebär en högre konkurrens. TV4 och SVT har idag haft ett högre nationellt 

marknadsvärde som i och med digital-TV kommer att ändras eftersom alla deltar på samma 

villkor utbudsmässigt. 

 

”En ökning av sportkanaler är knappast trolig i TV-marknaden är nådd för det maximala 

utrymmet för sport i Sverige.”42 

                                                 
41 Intervju 7/3 2006 med Bosse Lundquist, SvFF, Tomas Eriksson GIH 
42 Telefon Intervju 22/2 2006 med Rolf Porsborn, SVT, Tomas Eriksson GIH 
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Det finns dessutom en risk för vilka som kommer att få plats i det digitala nätet där den allra 

senaste tekniken HD-TV43 tar mer bandbredd av marknätet och på så sätt hindrar övriga 

aktörer att komma in i digitalnätet.  

 

4.5.1 Nya förhandlingar och nya vinstmöjligheter 
Rättighetsbolagen tror att utvecklingen kommer att förändra förhandlingarna eftersom dom 

främst bygger på rättigheten att ha idrotten och möjligheten för exponering.  

Dessutom innebär det för köparna av rättigheterna att den nya tekniken med digital-TV en ny 

typ av vinst, utöver dom traditionella reklam och abonnemangs intäkter.  

 

4.5.2 Ny teknik möjliggör egen produktion 
Köparna ser också att en nya tekniken medför möjligheter för alla till egen produktion men 

kostnaderna för produktionen är än så länge relativt dyr.   

 

4.5.3 Sändning via webb-TV 
Köparna ser också internet och dess utveckling som ett nytt steg. En utveckling skulle vara 

IP-TV för exempelvis egna klubb kanaler eller SvFF men marknaden är än så länge för liten 

för detta och kostnaderna för kunskap och produktion är för höga för att de själva ska kunna 

starta något sådant. 

 

”Webb-TV kommer att attrahera en generation som har vana vid TV via dator och blir en 

spännande utveckling att följa.”44  

 
 

                                                 
43 High definition  
44 Intervju 7/3 2006 med Bosse Lundquist, SvFF, Tomas Eriksson GIH 
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4.6 Hur skiljer sig aktörernas syn på framtiden beroende på deras 
respektive roll inom marknaden? 
Aktörerna på marknaden ser alla förändringar. Rättighetsbolagens intresse och medverkan blir 

mindre, säljarna har blivit mer medvetna om sin produkt och dess värde samt att köparna vet 

att exponeringen av sporterna är en av de viktigaste faktorerna för dom som har rättigheterna.  

 

Rättighetsägarna som intervjuats beskriver att man inom deras bransch gått in i en ny fas. 

Marknaden har blivit konsoliderad. Detta sker genom att kunskapen utvecklas hos 

agentföretagen och att man på senare tid får det svårt att få stor avkastning snabbt. Ett 

monopol skapas på agent marknaden med stora aktörer som Sportfive, TWI, Kirsch och 

Kentaro m.fl. och med detta har antingen nya aktörer dykt upp eller delar av tidigare bolag 

tagit sig an en ny roll.  

 

Profil Media som kan beskrivas som en de nya aktörerna på marknaden är ett företag som valt 

att arbeta med andra värdegrunder än tidigare rättighetsbolag. Tidigare rättighetsbolag var 

med för att göra en snabb vinst genom att agera som mellanhand mellan säljare och köpare. 

Marknaden har ändrats så att säljarna är mer medvetna om sitt värde och sina rättigheter vilket 

gör att det inte finns utrymmer i samma utsträckning för de gamla rättighetsbolagen. Profil 

Media ser sig snarare som en samarbetspartner och hjälper dels till med avtalen men också 

med frågor som värdegrund och långsiktighet. 

 

4.6.1 Marknaden förändras och aktörerna får ta på sig en ny roll 
Riskkapitalbolagen har idag inget egentligt existenscelt berättigande när man inte längre kan 

investera dom pengarna som mellanman eller finansiell garant som det tidigare handlar om. 

Nya aktörer har kommit fram som Profile Media som arbetar närmare säljaren. Den nya rollen 

för bolagen som tidigare varit länken mellan Köpare och Säljare tas bort och man förflyttar 

sig närmare säljarna och agerar som konsult.   

 

Figurerna visar på hur samarbetet har sett ut och hur det ser ut idag. 
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4.6.2 Säljarnas medvetenhet om marknadsvärdet för rättigheterna 
Operatörer och kanaler har ägts av riskkapitalbolag som investerar i kanaler med små 

rättighetsinnehav och genom köp ökar värdet på sin portfölj. Sport i synnerlighet har varit bra 

att ha med i sin kanal portfölj. Riskkapitalen verkar ha ett förhållningssätt av att satsa stort 

genom dyra förvärv som i sin tur dragit upp priserna för att kunna göra stor förtjänst vid 

försäljningar som t.ex. Comhem. 
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Utvecklingen har blivit att alla räknar på avtalen framförallt på box och abonnemangsintäkter. 

Man räknar även på vad som passar TV-bolagen och hur man kan marknadsföra reklampaket 

med kundgrupper, exponering osv. Ingen räknade på kostnader på det sätt man idag gör för 

fem år sedan. Exempelvis TV3 som fick gigantisk reklam i och med hockey VM man köpte. 

 

Priserna har ökat på grund av konkurrensen och det kommer att fortsätta öka. Säljarna pratar 

om faktor X som inte går att ta på i förhandlingarna för köparna, om inte jag köper vem köper 

då och vad innebär det för oss. Vilka faktorer kan påverka intresset för vår produkt VM, EM 

och OS. 

 

4.6.3 Exponering en drivkraft i framtiden 
Rättigheterna för de stora sporterna som hockey och fotboll är en stor intäktspost men dom är 

också beroende av exponering nationellt.  

 

”Avtalen styrs givetvis av pengar men faktum för tittandet på exempelvis fotbollskväll i SVT 

kontra TV3 var att en tiondel endast såg programmet när det sändes i 3: an (70.000) och SVT 

hade 700.000 tittare.”45  

 

Det är viktigt för sporterna att exponeras i fri TV (public service). Beroendet av exponering är 

ett direkt faktum. Detta trots att andra medier som Aftonbladet och Expressen ökar sin del av 

sport exponering 

 

4.6.4 Fortsatt kamp om rättigheterna från TV-bolagen 
Pengarna kommer att fortsätta rulla, det kommer att bli huggsexa på avtalen vilket leder till 

dyrare pris. Uppdelningen kommer att bli tydligare gällande visa evenemang som exempelvis 

Premier League där det finns möjligheter att använda pay-TVoch ppv. Public Service får 

svårare att hävda sig dessa sammanhang. 

 

Det nya arbetssättet kommer att bli ett närmare samarbete mellan säljare och köpare där man 

tittar på synergieffekter och tillsammans tar till vara på alternativa intäkter.  

 

TV-avtal går mot exklusivitet åt alla håll för att alla ska nå sina nivåer. 
                                                 
45 Telefon Intervju 22/2 2006 med Rolf Porsborn, SVT, Tomas Eriksson GIH 
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4.7 Hur ser aktörerna på marknadsvärdet för sporträttigheter ut 
idag? 
Hur ser aktörerna på det värde som rättigheterna uppgår till idag och vilka faktorer påverkar 

värdet. 

 

För TV-bolagen handlar det om prestige och synergi. Kanalerna som verkar på den svenska 

marknaden med sport intresse och framförallt Canal + har idag en upparbetad affärsidé som 

bygger på sport och utgör kärnan av innehållet. 

 

”Rättigheternas värde ligger högt i förhållande vad man får in i reklam men det ger en bonus 

för kanalens värde och kan ge synergieffekt till andra program.”46 

 

”Hockeyligan beskriver kanal konkurrens som den viktigaste anledningen för den nya 

prissituation som försäljningen av rättigheterna inneburit.”47 

 

” SVT vet om Lagrells ståndpunkt (SvFFs krav på över 1 miljard för rättigheterna)  och det är 

något han gått ut med och även drivit internt mot fotbollen. Däremot delar man inte synen 

utan ser det som att SvFF måste ta ansvar för sin produkt, är den marknadskraftig så köps 

den.”48 

 

 

4.8 Framtida förhandlingar för rättigheterna av fotboll respektive 
hockey 
Inför kommande förhandlingar så kvarstår konkurrensen mellan köparna som det viktigaste 

bidraget till hur förhandlingarna kommer att se ut. Nya krav på säljarna är också något som 

genomgående tas upp i takt med att priserna stegras så krävs mer av motparten i forma av 

åtaganden.   

 

Rättighetsbolagen tror att det inför 2010 så kommer det att satsas på sport. Det som kan bli 

viktigt är att sporten bevisar sitt värde.  

                                                 
46 Intervju 28/2 2006 med Mats Wesslén, ISPR, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
47 Intervju 17/2 2006 med Erik Strandmark, SHL, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
48 Telefon Intervju 22/2 2006 med Rolf Porsborn, SVT, Tomas Eriksson GIH 
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- Sportslig utveckling, att idrotten själv tar ett ansvar för sin utveckling ur sportslig, 

kommersiell och publikmässig syn.  

- Internationell framgång, att fortsätta vara framgångsrika internationellt i de stora 

turneringarna. 

- Ungdomsverksamhet, att man tar tillvara på och utökar sina ungdomsverksamheter för 

att bygga för framtiden. 

- Arenabyggen, nya arenor som möjliggör mer publik och bättre förutsättningar för 

idrotten både sportsligt och kommersiellt.  

 

Andra saker som påverkar framtiden är konkurrenssituationen, konsolidering och monopol på 

marknaden. 

 

”TV-avtalen kommer att styras av rättigheter och produktion, hur intressant en match är att 

visa och vilka man har tillgång till.”49  

 

Säljarna som representerar de större sporterna som hockey och fotboll har insett sitt värde och 

kommer inte att lämna ifrån sig sin makt/förhandlingsposition. Dom vet att dom är beroende 

av två faktorer ekonomi dvs. att dom får ett bra pris för sina rättigheter av köparen och 

exponering inom media. 

Det i sin tur innebär inte alltid att det högsta budet är det mest attraktiva för säljaren utan man 

vill ha kvar inflytande över produkten och dess exponering. 

4.9 Rättighetsbolagens framtid 
Säljarna använder sig av Profile Medias kunskap eftersom utvecklingen inom media och 

rättighetsmarknaden går så fort att man inte anser sig ha kunskapen inom området. Detsamma 

gäller den tekniska utvecklingen. 

 

”Avtalet med Kentaro är ett avtal som garanterar pengar över avtalstiden. SvFF ser det som en 

bra lösning eftersom marknaden är så föränderlig och ingen vet hur avtalen ser ut kommande 

år. Det fanns dock långt gångna planer på att skriva avtal som sträckte sig över 1 år åt gången 

men på grund av den omvärldssituation som råder så valde man ett längre 5 års avtal.”50  

 
                                                 
49 Intervju 28/2 2006 med Mats Wesslén, ISPR, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 

 
50 Intervju 7/3 2006 med Bosse Lundquist, SvFF, Tomas Eriksson GIH 
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ISPR har fortfarande ett värde som länk mellan köpare och säljare. Medlaren ISPR har alltid 

varit en bekvämlighetsfaktor med kompetens vid förhandlingar. I och med att ISPR tappar sin 

funktion så har utvecklingen inför de nya avtalen blivit att Profile Media kommer in och 

arbetar närmare rättighetsägarna.  

 

Profile Medias roll kan beskrivas som en vän med båda parter där man inhämtar, förvaltar och 

sprider information.  

 

”Profile Medias roll, utan deras hjälp hade SvFF fått ett bud runt 60 – 70 % av avtalet man nu 

skrivit på 1,35 miljarder.”51 

 

Rättighetsägarna i framtiden kan komma att antingen fortsätta som idag där man som förbund 

eller liga arbetar i samarbete med Profile Media eller liknande bolag eller helt skaffar sig 

kompetensen inom sin egen administration för att kunna sluta avtal. 

 

4.10 Analys av resultat 
Resultatet från intervjuerna är att aktörerna till viss del ser likheter på marknaden och de 

faktorer som påverkat rättighetsavtalen. Marknaden förändrades radikalt av att ISPR kom in 

vilket medförde en stor ökning av kostnader för rättigheterna men också en struktur runt 

avtalsförhandlingar och rättigheter.  

Aktörerna ser alla olika faror för sitt respektive område. Säljarna ser den ökade klyftan mellan 

klubbar som en fara till följd av dom enorma summor pengar som kommit in i idrotten. Den 

utvecklingen som blivit i Europa med egna avtal för vissa klubbar är något som kan hota den 

uppbyggnad på avtal och rättigheter som finns idag. Rättighetsbolagen och köparna ser faran 

med utvecklingen kring de höga priserna för produkten man köper. 

 

Den nya tekniken kommer främst att påverkas av att det analoga nätet tas ur drift år 2008 och 

ersätts av digital-TV. För köparna på marknaden kommer det att innebära en ny typ av 

konkurrens då det blir fler kanaler som blir rikstäckande, vilket innebära en helt ny typ av 

intäkt. Säljarna ser ett gyllene läge att det kommer att bli en större konkurrens om produkten 

eftersom den i stor utsträckning påverkar slutkonsumenternas val. Förhandlingarna om 

                                                 
51 Intervju 7/3 2006 med Bosse Lundquist, SvFF, Tomas Eriksson GIH 
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rättigheterna kommer att förändras då dom i stort sätt tidigare byggt på kombinationen pris 

och exponering något som nu förändras då exponeringen kommer att finnas hos fler. 

 

Aktörernas syn på marknaden i framtiden beskrivs ur de olika aktörernas perspektiv. 

Rättighetsägarnas kommer att förändras och har så även gjorts med Profile Media inträde på 

marknaden. Säljarna har blivit mer medvetna om att köparna räknar på alla avtal och att det 

för dom handlar om att bli skickligare på att marknadsföra sin produkt och sälja i rätt tid. 

Köparna är mer och mer intresserade av samarbeten som gynnar båda parter i och med dom 

summor det nu handlar om för att köpa rättigheterna samt värdet av sin egen produktion och 

exponeringskraft. 

 

Marknadsvärdet handlar idag mer om prestige och synergi i takt med att konkurrensen ökat 

vid köpen av rättigheterna. En bättre produkt behövs för att summorna ska fortsätta i samma 

takt som idag. Marknadsvärdet för rättigheterna ligger idag förhållandevis högt, vilket den 

senaste förhandlingen runt SvFF rättigheter visar med förhandlingar där säljare och köpare 

står långt ifrån varandra. Samtidigt finns det en stor vilja att äga rättigheterna hos TV-bolagen 

vilket bidrar till att ytterligare öka på kostnaderna för att förvärva rättigheterna.  

 

Marknaden kommer att förändras och har inom rättighetsbranschen redan börjat med nya 

aktörer på marknaden och en försiktigare investeringssyn från de tidigare bolagen på 

marknaden.  

 

Framtida förhandlingar kommer att kräva mer från alla aktörer. Bättre produkter från säljarna, 

kravet på detta från köparna och rättighetsägarnas roll blir mindre i och med att kunskapen 

finns hos både säljare och köpare. 

 

5. Diskussion 
Syftet med undersökningen var att analysera rättighetsmarknaden utifrån aktörerna på 

marknaden och ta fram underlag och tänkbara scenarion för framtida förhandlingar. Vilka är 

aktörerna som medverkar i framtida rättighetsförhandlingar och vad kommer att styra dessa. 

Hur ser den internationella marknaden inom rättigheter för sport ut och hur påverkas den 

inhemska marknaden. 
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Bakgrundsinformationen visar på en marknad med enorm tillväxt framförallt ekonomiskt. Det 

syns också hur idrott påverkar den tekniska utvecklingen inom media och att det finns en 

symbios mellan dessa två. Aktörerna svarar alla med en viss försiktighet och utifrån 

bakgrundsmaterialet så kan man urskilja att den svenska marknaden inte nått lika långt som 

den internationella både på gott och ont.  

 

5.1 Resultat av arbetet 
– Marknaden kommer att fortsätta utvecklas och priserna kommer inte att sjunka pga. 

Konkurrensen som råder mellan kanaler/köpare.  

 

– Tekniken kommer att fortsätta att vara en drivande kraft bakom de stora sporternas 

exponering precis som sporterna tvingar fram nya tekniska lösningar för att få ett övertag vid 

försäljning av sin produkt och skapa ytterligare dimensioner för att tillfredställa publiken. 

 

– ISPR köper rättigheterna för ishockey och fotboll i Sverige. Genom detta köp så inkommer 

det mer pengar till sporterna och det blir en marknad för köparna att konkurera på något som 

tidigare varit väldigt begränsat med tanke på Sveriges Televisions monopsoni.   

 

– Synergi av att ha två starka sporter som kan sändas året om. Marknaden var beredd att 

betala för produkten året om, hockey på vintern och fotboll på sommaren. Detta var en viktig 

del till att ISPR investerade i svensk idrott. När sedan PPV kom in i bilden medförde detta att 

man kunde sälja evenemang året runt och inte som i andra delar av Europa bara under t.ex. 

fotbollssäsongen.    

 

– Den expansiva markanden medför även faror, internationellt så syns det hur marknaden 

reagerat med bland annat konkurser som hotat hela ligor.  

 

– Ny teknik och då främst digital-TV 2008 kommer att innebära nya möjligheter för 

konkurrensen hos köparna i och med att exponeringen nu finns hos fler än tidigare. Nya boxar 

skall köpas av alla hem för att göra det möjligt att titta på digital-TV något som kommer att 

medföra att utbudet i boxarna kommer att bli mer värdefullt och sport utgör idag en stor del av 

kanalernas utbud. 
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– Markanden har förändrats och aktörernas roller flyttas och vissa försvinner. 

Rättighetsbolagen som länge varit en drivande faktor till utvecklingen inom 

rättighetsmarknaden är inte längre lika aktiva och nya bolag tar nu ett steg närmare säljarna i 

en mer konsult artad roll. Medvetenheten om värdet hos alla parter har gjort affärsklimatet 

strängare och alla räknar på vinster och marginaler.  

 

5.2 Avtal 
Fotboll och ishockey är idag de två största sporterna i Sverige och tillsammans har dessa TV- 

och media avtal som under de närmaste fyra till fem åren kommer att inbringar nästan 2½ 

miljard svenska kronor.  

 

5.2.1 Avtalen och spelet bakom kulisserna 
Avtalen som skrivits för hockeyn i höstas och fotbollen nu i våras har präglats av stort 

hemlighetsmakeri. Hockeyn som var först att skriva sitt avtal gynnades av att köparna ännu 

inte lagt ut pengar på fotbollsavtalen och kunde därför få ett mycket högt bud. Hockeyn såg 

tidigt möjligheten till ett samarbete mellan dom själva och köparna och arbetade utifrån att det 

fanns en konkurrens mellan köparna och använde sig av detta.  

 

Fotbollen hamnade i ett mycket besvärligare läge med tanke på att en stor del av budgeten 

redan gått till hockeyavtalet. SvFF hade dessutom valt ett annat sätt att skriva avtal på något 

som inte förekommit tidigare, man gick ut och begärde ett pris av marknaden när parterna inte 

kunde enas. Detta ledde till långa och svåra förhandlingar med köparna som slutade i att man 

gick tillbaka till att sälja rättigheterna till Kentaro ett schweiziskt rättighetsbolag. Avtalet 

innebar att SvFF säkrade sina pengar men medförde också ett par saker som förmodligen 

kommer att spela in i framtida förhandlingar. Köparna gick ihop och lade gemensamma bud 

för att sedan dela upp rättigheterna mellan sig något som starkt påverkar det förut så 

gynnsamma konkurrensläget för säljarna. Man gick tillbaka till att använda sig av 

rättighetsbolag vilket kan innebära att säljarna inte har samma makt över rättigheterna som 

om dom förhandlats fram direkt med köparna.    
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5.2.2 Att skriva avtal i rätt tid. 
Det är min uppfattning av de intervjuer och artiklar som lästs framförallt i nyhetspress att 

hockeyn tjänade rejält på att ligga först i förhandlingarna med köparna. Pengar fanns till båda 

avtalen men med tanke på att köparna inte ville släppa något till konkurrenterna så skapades 

det en bra marknadssituation för ishockeyn. Fotbollen gick i vissa avseenden sämre, dom fick 

i och för sig vad dom begärt ekonomiskt men samtidigt så har det ännu inte idag efter halva 

den allsvenska säsongen skrivits avtal om TV-sändningarna hos betalkanalerna något som inte 

lär stärka förhandlingspositionen inför andra halvan av säsongen.  

 

 ”Priserna har ökat på grund av konkurrensen och det kommer att fortsätta öka. Säljarna pratar 

om faktor X som inte går att ta på i förhandlingarna för köparna, om inte jag köper vem köper 

då och vad innebär det för oss. Vilka faktorer kan påverka intresset för vår produkt VM, EM 

och OS.”52 

 

5.2.3 Nya avtal kräver större kompetens 
Dom nya avtalen har inneburit större pengar till idrotten med det kommer också kravet på 

större och bättre kompetens från aktörerna på marknaden.  

Det senaste avtalet för fotbollen visar om något hur känsliga dessa förhandlingar är och vilket 

behov det finns för att ha kompetens inom affärsområdet hos säljarna. Företeelsen är absolut 

inte ny men det ligger utanför verksamhetens kärnområden.  

 

Den relativt stora summa som tidigare har funnits att tjäna för rättighetsbolagen har blivit 

något man både från köpare och säljare vill behålla inom idrotten. Det är främst av den 

orsaken som rättighetsbolagen blivit undanmanövrerade från förhandlingarna samtidigt som 

vinsterna minskat så pass kraftigt att rättighetsbolagen inte längre vill ta risken att investera i 

rättigheterna. Köparna har valt att använda sig av konsulter så som Profile Media men är det 

verkligen lönsamt?  

 

Ett alternativ som vore tänkbart är att man själv skaffar sig kompetensen genom en business 

intelligence eller omvärlds analytiker som arbetar direkt för säljarna och på så sätt får kontroll 

över hela säljkedjan. Att använda sig av konsulter är givetvis en bra lösning på de områden 

                                                 
52 Intervju 17/2 2006 med Erik Strandmark, SHL, egna anteckningar Tomas Eriksson GIH 
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som man själv inte har kompetens av men här finns det nog både pengar och på lång sikt 

kunskap att tjäna i framtiden. 

 

5.3 Samverkan mellan SvFF och SHL  
Fotbollen och hockeyn är dom två överlägst största sporterna i Sverige. Jag kan dock ändå 

inte låta bli att känna en viss konkurrens mellan dessa speciellt när det är fråga om 

förhandlingarna för rättigheter. Visst behövs det konkurrens efter som dom är två skilda 

sporter och fotbollen framförallt konkurrerar på ett helt annat sätt internationellt. Men det är 

ändå båda sporterna tillsammans som utgör den lönsamma grunden för TV-kanalerna i och 

med att dom kan ta betalt för t.ex. PPV året om.  

 

Båda sporterna har tidigare använt sig av samma rättighetsbolag, ISPR och använder sig idag 

av konsulterna Profile Media. Det finns alltså vissa gemensamma nämnare när 

rättighetsavtalen skrivs. Tyvärr så verkar det idag som att SHL och SvFF inte jobbar 

tillsammans fast dom borde ha ett stort utbyte av kompetens inom förhandling, teknisk 

utveckling, omvärldsanalys och informationsutbyte om köpare och konsulter. 

 

För att utveckla rättighetsförsäljningen ytterligare så bör både SHL och SvFF ha någon form 

av regelbunden kommunikation. Vem vet om fotbollen inte hade gynnats av att diskutera sin 

försäljning med SHL eftersom dom redan var klara med sin förhandling.  

5.4 Vad vill publiken ha ut av TV-avtalen 
I och med de nya avtalen så ökar timmarna som sänd för sporterna i TV med hockey och 

Fotbolls magasin i stort sätt varje kanal. Jag kan dock inte låta bli att undra om dom som har 

avtalen vet vad publiken vill se. Tillgängligheten har ökat men tv tittandet är relativt konstant 

något som väcker frågan om marknaden för produktioner av sport är till viss del mättad. 

Givetvis finns det andra medel att få information från som Internet och den ständigt ökande 

delen sport i tidningar. 

 

SvFF skrev sitt avtal på 1.35 miljarder på fem år men dom har ännu inte fått till stånd något 

avtal med Canal + som visserligen sänt en match i veckan men PPV tjänsten har inte kommit 

igång. Som fotbolls och hockey supporter så måste ändå tillgängligheten till att se 

evenemanget vara det primära för parterna. Givetvis har SvFF ett ansvar att se till att man får 

in så mycket pengar som möjligt för sina rättigheter men dom har också ett ansvar mot publik 
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och supportrar. Lösningen är inte enkel och det lär gå många turer innan alla är nöjda så 

framtiden får visa hur det går.  

 

5.5 TV-pengarna vart tar dom vägen? 
En starkt bidragande orsak till att många ligor hamnat i finansiella svårigheter är att i takt med 

att nya lukrativa avtal skrivits så har lönerna för spelarna skenat iväg, agenterna tjänat än mer 

pengar och sporterna blivit beroende på massiva avtal för att klara ekonomin. 

 

Vad kommer att hända nu när båda sporterna får in större summor än förut och hur kommer 

det att påverka sporten i Sverige? Kommer vi att få se en utveckling som går i linje med den 

europeiska där många nu står vid ruinens brant om inte nya bättre avtal skrivs.  

 

Samtidigt så säger vissa aktörer att de kommer att krävas en upprustning av sporten med 

bättre arenor, större satsning på tillväst och sportslig utveckling. Det ska bli intressant att följa 

både SHL och SvFF för att se vart pengarna från rättighetsavtalen används till och vilka 

följder det får.  

 

5.6 Marknaden 
Alla aktörer på marknaden verkar vara medvetna om och förstå hur marknaden fungerar. Dom 

skillnader som parterna visar mot varandra är ganska självklara. Säljarna trycker på sin 

produkt och köparna trycker på sin möjlighet att exponera, samtidigt som båda vill göra ett så 

lönsamt avtal som möjligt. För säljarna så kan framtiden innehålla närmare samarbeten för att 

ta till vara på kompetensen som dom besitter. Köparna har en liknande situation, 

sammanslagningar och uppdelningar av rättigheter är en framtid som händer just nu i och med 

det nya fotbollsavtalet. Detta innebär en mindre risk när man köper avtalet ekonomiskt och en 

delning av produkten när konkurrensmöjligheterna minskar, inte minst med tanke på att fler 

kommer att ha möjlighet att nå fler tittare via digital-TV.  
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6. Självkritik av tillvägagångssätt  
Resultatet av intervjun har som jag ser det två punkter som bör beaktas.  

- Fotbollens avtal var inte färdiga, det har varit en massiv kritik mot SvFF både i press 

och av köpare under tiden för uppsatsen något som påverkat både aktörerna som 

intervjuats och säkert i viss grad mig själv. Det var en betydligt svårare att få svar på 

vissa frågor med tanke på att frågorna innehöll vissa saker som kunde påverka de 

framtida förhandlingarna.  

 

- Intervjun med SHL vart mer uttömmande och har fått mer utrymme i texten än andra 

aktörers eftersom jag dels hade kontakter där sedan tidigare och dom gav mig mer 

information under den ostrukturerade intervjun. Ett alternativ hade kanske kunna ha 

varit att använda sig av frågeformulär för att få en jämnare fördelning av innehållet 

och svaren på frågorna.  
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7. Slutsats 
 

Rättighetsavtalen för SHL och SvFF är idag en enorm business. Tanken med uppsatsen var att 

dels skapa en förstålelse om hur utvecklingen har gått till och ta reda på hur dom Svenska 

avtalen för SHL och SvFF kan komma att se ut i framtiden ur aktörerna på marknadens 

perspektiv. Bakgrunden till avtalen präglas i stor utsträckning av den internationella 

marknaden inom rättighetsavtal. SHL och SvFF har dock en unik situation med två stora 

sporter som gör att man har sändningar året om vilket bidrar till en stark inhemsk marknad för 

alla aktörer.  

 

Aktörerna på marknaden är alla medvetna och har i stor utsträckning samma värderingar runt 

marknaden och dess värde. Från att ha varit en strukturerad marknad i tre led, köpare – 

rättighetsbolag – säljer, så har den nu gått mot att säljarna och köparna direkt förhandlar med 

varandra och tar hjälp av konsulter vid avtals förhandlingar. Framtiden är osäker men det 

finns en stark tilltro hos alla parter att marknaden kommer att fortsätta växa om parterna 

fortsätter att utveckla sina tjänster.  

 

Ett sätt att uppnå detta kan vara ytterligare samarbeten mellan säljarna och köparna, synergier 

och utbyten ser allt mer ut som en del i avtalens nya struktur, inte minst med tanke på 

fotbollens senaste avtal.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 36

8. Käll- och litteratursökning 
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8.1 Uppsatser och artiklar 
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Frank Östergren, Vad innebär TV-avtalet,  (Aftonbladet 2006-03-02) 
 
 
Andreas Mayer and Fred Wipperfürth Germany pulls back from the brink, (Sportbusiness, 
2006:1) 
 
Håkan söderberg Tuffare tag om TV- rättigheter,  (Svensk idrott 1996 1996:10, s. 22-23) 
 
Axel Johannson och Johan Lundberg, TV-pengar, de allsvenska klubbarna och framtiden, (C-
uppsats Sthlm universitet 2001) 
 
Jens Bergsten  TV-rättigheter inom svensk idrott, (C-uppsats GIH 2005) 

Viktor Hans, Så blir dina kontakter med TV mer lönsamma: (Idrotten och juridiken, Idrottens 
affärer 1994 1994:1, s. 42-43) 
 
Stein Ove Haugen, Rune Hauge tok ikke ferie etter å ha tjent 100 millioner kroner på norsk 
fotball. Nå lander han nye 50 millioner kroner. (Hegnar online 2005.11.21)  

 

8.2 Muntliga källor 
I författarens ägo 

Intervju 7/3 2006 med Bosse Lundqvist, SvFF 

Intervju 28/2 2006 med Mats Wesslén, ISPR 

Intervju 17/2 2006 med Erik Strandmark, SHL 

Telefon intervju 22/2 2006 med Rolf Porsborn, SVT 

Telefon intervju 17/2 2006 med Anders Lind, Profile Media 

Telefon intervju 21/2 2006 med Anonym, tidigare sportchef inom media 
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8.3 elektroniska källor 
 
jonas.leijonhufvud <jonas.leijonhufvud@svd.se > MTG, SVT och TV 4 i hemlig fotbollspakt 
http://www.n24.se/dynamiskt/reklam_media/did_10940881.asp    tis. 9/5 -2006 
Svenska fotbollförbundet (svff@svenskfotboll.se) http://www.svenskfotboll.se/, media 
service. Sökord  avtal, media, ISPR.  
 
Föreningen Svensk Elitfotboll (tommy.theorin@svenskelitfotboll.se) 
http://www.svenskelitfotboll.se/ 
 
Svenska Hockeyligan (info@hockyligan.se) http://www.hockeyligan.se/ 
 
Nytt tv-avtal fullträff för svensk hockey, Dagens Industri 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3
d2005%5c07%5c26%5c151168%26src%3ddi tis. 9/5 - 2006 
 
 

8.4 Sökning  
 
FRÅGESTÄLLNINGAR: 
 

- Hur ser aktörerna på den utveckling som ligger till grund för den svenska 

rättighetsmarknaden för SvFF och SHL? 

- Vilka faror ser aktörerna med den starka utvecklingen? 

- Vilken betydelse kommer ny teknik att spela framöver för aktörerna på marknaden? 

- Hur skiljer sig aktörernas syn på framtiden beroende på deras roll i marknadsspelet? 

- Hur ser aktörerna på marknadsvärdet för sporträttigheter ut idag? 

- Vilken roll kommer rättighetsbolagen enligt aktörerna att ha i framtiden? 

- Hur kommer de framtida förhandlingar för rättigheterna av fotboll respektive hockey 

att se ut vid nästa förhandlingsperiod enligt aktörerna? 

 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Avtal, Fotboll, Media, Rättigheter och Ishockey Football, Media rights, sporträttigheter,  
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VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Urvalet var efter dom ord som låg till grund för kärnorden i uppsatsen. Engelska ord lades till när det 
framkom att undersökningar eller skrifter inom detta område inte fanns att tillgå på svenska.  

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Sport Discus 
Libris 
Libris 
Libris 
Gih bibliotek 
Gih bibliotek 
Gih bibliotek 

Media+rights 
Avtal 
Fotboll+ media 
Football+ media 
Media 
Media rights 
Rights 

74 
19 
29 
8 
146 
0 
4 

1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 

 

 

 

KOMMENTARER: 

Det var en svår uppgift att hitta material på svenska eftersom inget fanns skrivet eller forskat om inom 
detta område. För bästa möjliga resultat och för att se hur rättighetsmarknaden utvecklats över tid så är 
ett bra sätt att söka bland utländsk forskning, främst engelsk och amerikansk. 

 

8.5 Fortsatt forskning   
- TV-rättigheter, vem äger dom enligt svensk och europeisk lag? 

- Samverkan mellan ishockeyn och fotbollens ledare. 

 


