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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Sportögonblick förmedlade genom TV-mediet berör och kan ge många oförglömliga 
upplevelser. Sport kan vara synonymt med spänning och dramatik eller enbart tjäna som 
underhållning. Genom TV-utsändningar från olika sportevenemang har miljontals tittare världen 
över kommit i åtnjutande av idrottsprestationer av yttersta världsklass. TV-utsänd sport får ofta 
höga tittarsiffror, så även i Sverige. 
 
Priserna på sändningsrättigheter kopplade till sport har under det senaste decenniet stigit kraftigt, 
mycket till följd av en allt större konkurrens mellan olika TV-bolag, både internationellt och i 
Sverige. Prisutvecklingen är också ett resultat av den monopolsituation som finns i 
försäljningsledet av sändningsrättigheter, där idrottsorganisationer och rättighetsbolag, som äger 
de ursprungliga rättigheterna, har lärt sig att utnyttja sin marknadsmakt. 
 
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att analysera TV-marknaden när det gäller 
sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. Detta görs utifrån en spelteoretisk ansats, i 
form av Robert Axelrods samarbetsteori, som bygger på studier av upprepade spel av fångarnas 
dilemma. Tesen är att olika TV-bolag genom en implicit form av samarbete, som går ut på att 
TV-bolagen i framtiden enbart bjuder på de sändningsrättigheter de har idag, skulle kunna 
motverka de negativa effekter som den monopolsituation som finns i försäljningsledet av 
sändningsrättigeter genererar, på ett sådant sätt att priset på rättigheterna sjunker till en nivå som 
ligger närmare marginalkostnaden för produktion. 
 



Metod: Uppsatsen utgår från Robert Axelrods samarbetsteori, som har använts i en kvalitativ 
studie med ett hermeneutiskt vetenskapsideal som utgångspunkt. Referensramen bygger på redan 
befintlig teori, som appliceras på en problemställning, vilket gör att uppsatsen är deduktiv till sin 
karaktär. Material har inhämtats med hjälp av litteratur, tidningar och Internet, och har därtill 
kompletterats med kortare intervjuer med företrädare för de studerade TV-kanalerna på den 
svenska marknaden. 
 
Resultat: Resultatet visar att det kan vara rationellt för TV-kanaler att samarbeta när det gäller 
sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. En absolut förutsättning för att uppnå 
ömsesidigt samarbete är att diskonteringsfaktorn är tillräckligt hög och att parterna kan lägga 
eventuell avundsjuka därhän. Men det finns problem, om parterna till exempel värderar sina egna 
rättigheter betydligt lägre än konkurrenternas. Om de exploaterar motståndaren och denne svarar 
med ett motavhopp, verkar motavhoppet inte avskräckande. Detta försvårar möjligheterna att 
uppnå ömsesidigt samarbete. 
 
Det är svårt att uttala sig om förutsättningarna för samarbete på den svenska marknaden, då vi inte 
vet exakt hur parterna värderar olika rättigheter. 
 
En listning av rättigheter inverkar negativt på möjligheterna att nå ömsesidigt samarbete mellan 
vissa TV-kanaler, eftersom den omintetgör vissa kanalers möjligheter att utöva vedergällning. 
Samtidigt ökar dock möjligheterna till ömsesidigt samarbete mellan de kanaler som inte omfattas 
av restriktionerna eftersom aktörerna blir färre till antalet, vilket leder till att interaktionsgraden 
ökar. 
 
Om ett samarbete kommer till stånd, kan priserna på rättigheterna pressas, vilket skulle reducera 
den allokeringsförlust som uppkommer till följd av monopolsituationen i försäljningsledet.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: Sporting events conveyed by the TV medium affect people and can give many 
unforgettable experiences. Sport may be synonymous with excitement and drama or just serve as 
entertainment. Through TV broadcasts from different sporting events, millions of televiewers all 
over the world have enjoyed athletic feats of extreme top class. TV broadcast sport always attracts a 
great number of viewers, also in Sweden. 
 
The prices of broadcasting rights to sporting events have risen strongly during the last decade, 
much as a consequence of the increasing competition between different TV companies both 
internationally and in Sweden. The development of prices is also a result of the monopoly situation 
which exists in the sales link of broadcasting rights, where the sport organizations and the 
companies holding the original rights, have learnt to make the most of their market power. 
 
Purpose: The purpose of this paper is to analyse the TV market concerning the broadcasting rights 
to sporting events. This is done starting from Robert Axelrod's theory of co-operation. The thesis is 
that different TV companies, through an implicit kind of co-operation, could be able to counteract 
the monopoly situation, which exists in the retail link of broadcasting rights. This might be done in 
a way that lowers the price of the rights to a level closer to the marginal cost. 
 
Method: The basis of this paper is mainly Robert Axelrod's theory of co- operation, used in a 
qualitative study starting from a scientific hermeneutic point of view. The frame of reference is built 
on an already existing theory applied on a problem, which gives the paper a deductive character. 



The material has been gathered from literature, newspapers and the Internet completed with 
interviews with representatives of the studied TV channels on the Swedish market. 
 
Results: The results show that it can be rational for TV channels to co-operate concerning the 
broadcasting rights of sporting events. An absolute condition for achieving a mutual co-operation is 
that the discount rate is high enough and that the parties can put aside any possible jealousy. But 
there are problems if the parties value their own rights considerably less than those of their 
competitors. If they exploit the opponent and he answers by making a counter defection, the 
counter defection will not seem deterrent. This makes it more difficult to achieve a mutual 
co-operation. 
 
It is difficult to give a verdict on the opportunities of co-operation on the Swedish market, as we do 
not know exactly how the parties value the different rights. 
 
Listing the rights gives a negative influence on the possibilities of achieving a mutual co-operation 
between certain TV channels, because it destroys the possibilities of certain channels to retaliate. At 
the same time the possibility of mutual co-operation increases between the channels which are not 
involved in the restrictions. This happens because the parties are fewer and it leads to an increased 
degree of interaction. 
 
If co-operation is achieved the prices of the broadcasting rights can be cut down which would 
reduce the deadweight loss which arises as a result of the monopoly situation in the sales link. 
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Sammanfattning 
Bakgrund 
Sportögonblick förmedlade genom TV-mediet berör och kan ge många oförglömliga 
upplevelser. Sport kan vara synonymt med spänning och dramatik eller enbart tjäna som 
underhållning. Genom TV-utsändningar från olika sportevenemang har miljontals tittare 
världen över kommit i åtnjutande av idrottsprestationer av yttersta världsklass. TV-utsänd 
sport får ofta höga tittarsiffror, så även i Sverige.  
 
Priserna på sändningsrättigheter kopplade till sport har under det senaste decenniet stigit 
kraftigt, mycket till följd av en allt större konkurrens mellan olika TV-bolag, både 
internationellt och i Sverige. Prisutvecklingen är också ett resultat av den monopolsituation 
som finns i försäljningsledet av sändningsrättigheter, där idrottsorganisationer och 
rättighetsbolag, som äger de ursprungliga rättigheterna, har lärt sig att utnyttja sin 
marknadsmakt. 
 

Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera TV-marknaden när det gäller 
sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. Detta görs utifrån en spelteoretisk ansats, i 
form av Robert Axelrods samarbetsteori, som bygger på studier av upprepade spel av 
fångarnas dilemma. Tesen är att olika TV-bolag genom en implicit form av samarbete, som 
går ut på att TV-bolagen i framtiden enbart bjuder på de sändningsrättigheter de har idag, 
skulle kunna motverka de negativa effekter som den monopolsituation som finns i 
försäljningsledet av sändningsrättigeter genererar, på ett sådant sätt att priset på rättigheterna 
sjunker till en nivå som ligger närmare marginalkostnaden för produktion.  
 

Metod 
Uppsatsen utgår från Robert Axelrods samarbetsteori, som har använts i en kvalitativ studie 
med ett hermeneutiskt vetenskapsideal som utgångspunkt. Referensramen bygger på redan 
befintlig teori, som appliceras på en problemställning, vilket gör att uppsatsen är deduktiv till 
sin karaktär. Material har inhämtats med hjälp av litteratur, tidningar och Internet, och har 
därtill kompletterats med kortare intervjuer med företrädare för de studerade TV-kanalerna på 
den svenska marknaden.  
 

Resultat 
Resultatet visar att det kan vara rationellt för TV-kanaler att samarbeta när det gäller 
sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. En absolut förutsättning för att uppnå 
ömsesidigt samarbete är att diskonteringsfaktorn är tillräckligt hög och att parterna kan lägga 
eventuell avundsjuka därhän. Men det finns problem, om parterna till exempel värderar sina 
egna rättigheter betydligt lägre än konkurrenternas. Om de exploaterar motståndaren och 
denne svarar med ett motavhopp, verkar motavhoppet inte avskräckande. Detta försvårar 
möjligheterna att uppnå ömsesidigt samarbete. 
 
Det är svårt att uttala sig om förutsättningarna för samarbete på den svenska marknaden, då vi 
inte vet exakt hur parterna värderar olika rättigheter. 
 



En listning av rättigheter inverkar negativt på möjligheterna att nå ömsesidigt samarbete 
mellan vissa TV-kanaler, eftersom den omintetgör vissa kanalers möjligheter att utöva 
vedergällning. Samtidigt ökar dock möjligheterna till ömsesidigt samarbete mellan de kanaler 
som inte omfattas av restriktionerna eftersom aktörerna blir färre till antalet, vilket leder till 
att interaktionsgraden ökar. 
 
Om ett samarbete kommer till stånd, kan priserna på rättigheterna pressas, vilket skulle 
reducera den allokeringsförlust som uppkommer till följd av monopolsituationen i 
försäljningsledet.  



 

Abstract 
Background 
Sporting events conveyed by the TV medium affect people and can give many unforgettable 
experiences. Sport may be synonymous with excitement and drama or just serve as 
entertainment. Through TV broadcasts from different sporting events, millions of televiewers 
all over the world have enjoyed athletic feats of extreme top class. TV broadcast sport always 
attracts a great number of viewers, also in Sweden. 
 
The prices of broadcasting rights to sporting events have risen strongly during the last decade, 
much as a consequence of the increasing competition between different TV companies both 
internationally and in Sweden. The development of prices is also a result of the monopoly 
situation which exists in the sales link of broadcasting rights, where the sport organizations 
and the companies holding the original rights, have learnt to make the most of their market 
power. 
 

Purpose 
The purpose of this paper is to analyse the TV market concerning the broadcasting rights to 
sporting events. This is done starting from Robert Axelrod's theory of co-operation. The thesis 
is that different TV companies, through an implicit kind of co-operation, could be able to 
counteract the monopoly situation, which exists in the retail link of broadcasting rights. This 
might be done in a way that lowers the price of the rights to a level closer to the marginal 
cost. 
 

Method 
The basis of this paper is mainly Robert Axelrod's theory of co-operation, used in a qualitative 
study starting from a scientific hermeneutic point of view. The frame of reference is built on 
an already existing theory applied on a problem, which gives the paper a deductive character. 
The material has been gathered from literature, newspapers and the Internet completed with 
interviews with representatives of the studied TV channels on the Swedish market. 
 
 
Results 
The results show that it can be rational for TV channels to co-operate concerning the 
broadcasting rights of sporting events. An absolute condition for achieving a mutual co-
operation is that the discount rate is high enough and that the parties can put aside any 
possible jealousy. But there are problems if the parties value their own rights considerably 
less than those of their competitors. If they exploit the opponent and he answers by making a 
counter defection, the counter defection will not seem deterrent. This makes it more difficult 
to achieve a mutual co-operation. 
 
It is difficult to give a verdict on the opportunities of co-operation on the Swedish market, as 
we do not know exactly how the parties value the different rights. 
 
Listing the rights gives a negative influence on the possibilities of achieving a mutual co-
operation between certain TV channels, because it destroys the possibilities of certain 



channels to retaliate. At the same time the possibility of mutual co-operation increases 
between the channels which are not involved in the restrictions. This happens because the 
parties are fewer and it leads to an increased degree of interaction. 
 
If co-operation is achieved the prices of the broadcasting rights can be cut down which would 
reduce the deadweight loss which arises as a result of the monopoly situation in the sales link. 
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1. Inledning och bakgrund 
I detta inledande kapitel behandlas bakgrund, syfte och disposition. Den problemdiskussion 

och de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen redovisas. 

 

1.1. Bakgrund 

Sportögonblick förmedlade genom TV-mediet berör och kan ge många oförglömliga 

upplevelser. Peter Forsbergs straffavgörande i OS-finalen i ishockey i Lillehammer 1994 och 

Thomas Ravellis straffräddning mot Rumänien i kvartsfinalen i fotbolls-VM i USA samma år 

är händelser som de flesta svenskar kommer ihåg. Genom TV-utsändningar från olika 

sportevenemang har miljontals tittare världen över kommit i åtnjutande av idrottsprestationer 

av yttersta världsklass. Även i Sverige lockar TV-utsända sportevenemang ofta stora 

tittarskaror. Världsmästerskapen i fotboll är ett exempel. Den i Sveriges Television 

direktsända finalen mellan Brasilien och Tyskland sommaren 2002 hade uppemot två miljoner 

tittare i Sverige (Mediamätning i Skandinavien AB, 2002). Två andra exempel som tydligt 

vittnar om den dragningskraft som TV-sport har är de olympiska spelen och 

friidrottsmästerskap. Direktsändningarna från sommar-OS i Sydney år 2000 hade till exempel 

i genomsnitt 410 000 tittare varje natt, medan VM i friidrott i Sevilla 1999 hade uppemot det 

dubbla (El-Sherif, 2001). 

 

Från TV:s födelse i Sverige i mitten av 1950-talet och fram till 1970-talet hade landets enda 

dåvarande TV-bolag, Sveriges Radio AB, relativt ”enkla” ekonomiska förutsättningar att 

verka under. I sin egenskap av ensam köpare (monopson) av sändningsrättigheter kopplade 

till sportevenemang för den svenska marknaden kunde priserna hållas nere på en beskedlig 

(för låg) nivå.1 Detta innebar dock inte med automatik att alla populära sportevenemang 

köptes in. Det fanns sportevenemang som även på denna tid ansågs vara ”för dyra”. (Reimer, 

2002) Sveriges Radio AB kunde genom sin ställning som monopolföretag dessutom rata 

evenemang utan att behöva vara oroliga för att någon konkurrerande TV-kanal skulle lägga 

beslag på evenemanget.  

 

 

                                                 
1 Sveriges Radio AB samverkade ofta inom ramen för EBU (European Broadcasting Union) som kollektivt köpte 
in sändningsrättigheter för större sportevenemang till sina medlemsbolag. Detta samarbete består än idag. 
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Den svenska TV-marknaden och marknaden för sändningsrättigheter, såväl globalt som 

nationellt, har under de senaste decennierna förändrats radikalt. Nya aktörer har etablerat sig 

på marknaden och priserna på rättigheter till attraktiva sportevenemang har skjutit i höjden. 

Orsakerna till denna kostnadsutveckling, som tog sin början redan i slutet av 1970-talet, är 

flera. För det första började idrotten, som innehar de ”ursprungliga” rättigheterna till de olika 

evenemangen, till skillnad mot tidigare, ta mer betalt för själva produkten. En andra 

förklaringsfaktor har att göra med en allt intensivare kamp mellan initialt amerikanska TV-

bolag om att sälja reklamplatser på hemmaplan, en utveckling som senare har spridit sig till 

Europa. En tredje förklaringsfaktor var att en ny grupp av aktörer började få stort inflytande 

på marknaden. Det rörde sig om agenter, som köpte upp sändningsrättigheter, ofta för större 

geografiska områden, för att därefter sälja dessa rättigheter vidare för enskilda delmarknader. 

En fjärde orsak har att göra med ökningen av antalet TV-kanaler. Kabel- och satellit-TV 

gjorde sitt intåg på allvar i Sverige i mitten av 1980-talet, vilket resulterade i ett betydligt 

större utbud även av kanaler inriktade på sport. Denna utveckling har fortsatt på 1990-talet, nu 

med fler aktörer även i marknätet. Sveriges Television AB, som 1992 blev ett självständigt 

bolag inom koncernen Sveriges Radio AB, förlorade sin monopolställning i marknätet sedan 

TV4 startade sina sändningar 1992. Konkurrensen om tittarna har således hårdnat. Att ha 

attraktiva sportevenemang i utbudet är idag ett viktigt argument när det gäller att kunna locka 

nya tittare. En femte förklaringsfaktor rör den digitala revolutionen inom TV-mediet under 

1990-talet, med bland annat pay-per-view, där det med teknikens hjälp och till låga kostnader 

går att kräva kunden på det han eller hon verkligen tittar på. Dessutom bidrar den digitala 

tekniken till att kostnaderna för att sända programmen påtagligt sjunker, vilket dels har 

attraherat nya intressenter att gå in på marknaden, och dels har gjort det lockande för redan 

etablerade kanaler att starta nya, företrädesvis nischade kanaler. (Reimer, 2002)  

 

1.2. Problemdiskussion 

Till följd av den ökande konkurrensen mellan olika TV-bolag har priserna på olika TV-

rättigheter, framförallt under den senaste femårsperioden, stundom nått astronomiska siffror. 

Ett talande exempel är prisutvecklingen på sändningsrättigheterna för den västeuropeiska 

marknaden gällande fotbolls-VM. År 1998 betalade EBU uppemot 700 miljoner kronor för 

rättigheterna till fotbolls-VM i Frankrike. För motsvarande sändningsrättigheter till fotbolls-

VM i Japan och Sydkorea år 2002 betalade det tyska rättighetsbolaget Prisma fyra miljarder 

kronor. Prisma skulle dock senare få svårt att sälja rättigheterna vidare för enskilda 
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delmarknader till det pris man initialt begärde.2 Hysterin på marknaden för 

sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang har sedan till viss del lagt sig, men alltjämt 

betingar sändningsrättigheterna generellt betydligt högre priser idag än bara för fem, tio år 

sedan. (Ronvall, 2001)  

 

För att motverka den monopolmakt som säljarna av olika sändningsrättigheter besitter, finns 

flera till buds stående medel, till exempel regleringar och olika former av samarbete. Ett 

exempel på de förra, och som har realiserats, är den rekommendation, som har utfärdats av 

EU-kommissionen, och som ger varje medlemslands regering rätt att lista ett antal 

idrottsevenemang som anses vara av särskild nationell betydelse. Dessa evenemang skall 

sedan enbart erbjudas fria3 TV-kanaler med stor täckning. Evenemang som har ansetts kunna 

uppfylla kriterierna för ett slags nationellt allmänintresse är OS och VM i fotboll. EU:s 

ingripande har bland annat motiverats med vikten av att hålla medborgarna informerade om 

för samhället viktiga händelser. Ännu så länge är det bara ett fåtal medlemsländer, dock inte 

Sverige, som har listat ett antal sportevenemang av särskild nationell betydelse. Effekten på 

de marknader som har hörsammat EU-rekommendationen har blivit att priserna har sjunkit på 

sändningsrättigheterna till de evenemang som har listats4. (Cave & Crandall, 2001, European 

Commission, 1998, och Ds 1998:21) 

 

Ett annat sätt att motverka de allt högre priserna på sändningsrättigheter är olika former av 

samarbete, något som den här uppsatsen har för avsikt att studera närmare. En form av 

samarbete är att TV-bolagen sinsemellan sluter olika avtal där de delar upp marknaden mellan 

sig. Denna explicita form av kartellbildningar är dock inte förenlig med gällande lagstiftning, 

då den sätter konkurrensen ur spel (för svenskt vidkommande, se Konkurrenslag (1993:20)). 

Trots detta kan man ändå testa huruvida ett implicit samarbete mellan TV-kanalerna, där varje 

aktör enbart siktar på att behålla de rättigheter man har idag även i framtiden, är rationellt. Då 

det inte finns några explicita avtal, vare sig muntliga eller skriftliga, kan det aldrig bevisas 

huruvida det föreligger en olaglig kartell eller inte. Samarbetet går följaktligen heller inte att 

beivra. TV-kanalerna kan knappast tvingas att bjuda på alla sändningsrättigheter som finns. 

 

                                                 
2 Prismas ägare, Leo Kirsch, har sedan fått se sitt medieimperium gå i konkurs, mycket till följd av alltför 
optimistiska satsningar på olika sändningsrätter till sportevenemang. (Ewing & Fairlamb, 2002) 
3 I betydelsen icke kodade. 
4 Det officiella syftet med att lista sportevenemang har dock varit att inte låta riskera att en stor del av ett lands 
befolkning går miste om stora sportevenemang av ”nationellt vikt”.  
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1.3. Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att analysera TV-marknaden när det gäller 

sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. Detta görs utifrån en spelteoretisk ansats, i 

form av Robert Axelrods5 samarbetsteori. Tesen är att olika TV-bolag genom en implicit form 

av samarbete skulle kunna motverka monopolisternas (säljarna av rättigheterna) 

marknadsmakt på ett sådant sätt att priset på rättigheterna sjunker till en nivå som ligger 

närmare marginalkostnaden för produktion.  

 

1.4. Frågeställningar 

- Vad krävs för att ett samarbete mellan konkurrerande TV-bolag skall kunna komma 

till stånd, och hur skapas dessa förutsättningar? 

- Kan det vara rationellt för konkurrerande TV-bolag på den svenska marknaden att 

samarbeta när det gäller sändningsrättigheter, och i så fall varför? 

- Hur påverkar en listning av idrottsevenemang av den typ som EU-kommissionens 

rekommendation är ett uttryck för möjligheterna till samarbete mellan TV-kanaler? 

- Vilka välfärdsekonomiska effekter har utgången av spelet? 

- Hur kan samarbete mellan TV-kanaler främjas? 

- Är Axelrods samarbetsteori adekvat att använda i detta sammanhang? 

 

1.5. Avgränsningar 

Uppsatsförfattarens intentioner är enbart att söka testa huruvida ett implicit samarbete mellan 

konkurrerande TV-kanaler, både generellt och för svenskt vidkommande, kan vara rationellt 

utifrån Robert Axelrods samarbetsteori, samt att ur välfärdsekonomisk synvinkel analysera 

utfallet av en spelsituation. De juridiska aspekterna på ett samarbete kommer inte att stå i 

fokus.  

 

1.6. Disposition 

Kapitel två är ett metodkapitel, där en kort vetenskapsteoretisk diskussion förs, med en vidare 

koppling till uppsatsen. Kapitel tre utgörs av den teoretiska referensramen, bestående av 

spelteori, där fokus ligger på Robert Axelrods samarbetsteori. Kapitel fyra presenterar ett 

                                                 
5 Robert Axelrod är professor i statsvetenskap vid University of Michigan. (Axelrod, 1987) 
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urval av de TV-kanaler i Sverige som har sport i utbudet, liksom dessa kanalers positioner på 

den svenska marknaden. Kapitel fem tar upp hur marknaden för sändningsrättigheter ser ut 

och har sett ut i Sverige. Kapitel sex är att betrakta som ett analyskapitel, där teori appliceras 

på det insamlade materialet. Kapitel sju är avsett för slutsatser.  
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2. Metod  
Vetenskapligt arbete bedrivs inte huvudlöst, utan inom ramen för ett antal ”spelregler”. Vilka 

dessa är eller bör vara är ingen självklarhet. Spännvidden är stor mellan olika ideal, där det på 

den ena extremen finns skolor som förespråkar ”vetenskaplig anarki”, och där det på den 

andra ytterligheten finns de som menar att det naturvetenskapliga forskningsidealet, med sina 

stränga regler om vad som är vetenskap eller inte, är att föredra. De vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna bestämmer dels vad de olika spelreglerna innefattar, men motiverar även 

varför ett visst angreppssätt bör tillämpas. Det är således en form av legitimering. Det finns 

två huvudsakliga vetenskapsteoretiska ideal: positivismen, som ligger till grund för kvantitativ 

metodteori, och hermeneutiken, som i ligger till grund för kvalitativ metodteori. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) 

 

2.1. Positivism och hermeneutik 

Det positivistiska idealet kan sammanfattas i att vetenskapen inte skall ägna sig åt 

”spekulationer”, vilket innebär att man i praktiken bör ta avstånd från allt som inte går att 

iaktta. Vetenskapliga utsagor måste, för att vara giltiga, kunna gå att verifiera empiriskt. Det 

positivistiska idealet har som mål att fastställa kausala samband, lagbundenheter, som sedan 

generaliseras, allt med ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Åtskillnaden mellan fakta 

och värderingar är en av hörnstenarna. Forskarens egna reflektioner, som inte är empiristiskt 

verifierbara, är per definition ointressanta. Det går enligt positivismen således som en 

konsekvens av ovan att nå objektiv kunskap. (Ibid., och Thurén, 2000) 

 

Det alternativa idealet, hermeneutiken, menar däremot att vetenskapens huvudsyfte är att 

tolka och förstå verkligheten utan att försöka komma fram till några absoluta sanningar, då 

sådana är omöjliga att uppnå. Att det inte går att nå någon absolut kunskap beror på att 

forskning om mänskliga och sociala förhållanden dels är tidsbundna, vilket gör att insamlade 

data snabbt blir föråldrade, och dels rumsbundna, vilket medför att generaliseringar blir 

omöjliga att göra. Det går, enligt hermeneutikern, aldrig att bevisa att det man har kommit 

fram till är absolut sant. Det bör påpekas att såväl positivismen som hermeneutiken är 

extremer. Det är oftast svårt att basera sina ståndpunkter på endast endera av de båda 

förhållningssätten. (Ibid.)  
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Den här uppsatsen utgår i huvudsak från ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt 

förhållningssätt. Det gäller att kunna tolka och förstå ett samhälleligt fenomen, och då jag 

väljer att göra en kvalitativ studie (se nedan), blir det i praktiken omöjligt att kunna fastslå 

några kausala samband. Jag anser mig dessutom, i samklang med hermeneutikens 

tankegångar, aldrig kunna bevisa att det jag kommer fram till verkligen är sant. 

 

2.2. Induktion och deduktion 

Det finns i huvudsak två olika sätt att dra slutsatser utifrån vetenskapligt arbete, induktion och 

deduktion. Induktion innebär att slutsatser dras utifrån empiriska fakta, alltså fakta som har 

observerats på ett eller annat sätt. Deduktion däremot innebär att man drar slutsatser utifrån 

redan existerande teorier. (Thurén, 2000)  

 

Då min referensram bygger på befintlig teori, i första hand Robert Axelrods samarbetsteori, 

kommer jag att arbeta utifrån en deduktiv ansats.  

 

2.3. Kvalitativ och kvantitativ metodteori 

Det finns två olika metoder för att samla in och analysera empiriska data, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Den förra innebär att man omvandlar information till siffror och mätbara 

variabler, och utifrån dessa sedan gör statistiska skattningar som analyseras. Kvalitativa 

metoder däremot, innebär att det är en författares eller forskares tolkning av information som 

står i centrum. Den information som samlas in i en kvalitativ studie omvandlas därför 

vanligen inte till siffror.6 (Holme & Solvang, 1997) 

 

Då den information som samlats in inte kommer att kvantifieras i den här uppsatsen, utan 

istället utgör referensramen för analys och tolkning, har den kvalitativa metoden valts. Detta 

stämmer även överens med det hermeneutiska vetenskapsteoretiska förhållningssättet. 

 

                                                 
6 Var exakt gränsen går mellan en kvalitativ och en kvantitativ metodansats går att diskutera. Det är inte helt 
ovanligt att studier som säger sig vara kvalitativa har vissa inslag av kvantitativa element. 
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2.4. Objektivitet och saklighet 

En diskussion kring objektivitet och saklighet bör också kort tas upp. Det går enligt Lundahl 

& Skärvad (1999) att dela in objektivitetsbegreppet i ett antal olika nivåer. På den mest 

grundläggande nivån innebär objektivitet och saklighet att korrekt återge data, att inte 

utelämna viktiga fakta, och att några vinklingar av slutsatser inte får förekomma. Dessa 

kriterier är ganska självklara och skapar därför inga konflikter mellan kravet på objektivet och 

medvetna val av perspektiv. Alla utredare har bara att följa dessa grunder, annars går 

trovärdigheten snabbt förlorad. På ett mer principiellt plan är dock frågan om objektivitet 

betydligt mer komplicerad, något som tidigare har berörts i samband med val av 

vetenskapsteoretiskt angreppssätt.  

 

Då det hermeneutiska idealet befunnits vara mest lämpligt för den här uppsatsen, får det också 

till följd att kravet på objektivitet inte helt går att uppnå. Det är däremot inte mindre viktigt att 

sträva efter så stor saklighet som möjligt, i det att alla antaganden och perspektiv 

förhoppningsvis skall redogöras på ett för läsaren så klart och tydligt sätt som möjligt.  

 

2.5. Metodkritik 

Att analysera marknaden för TV-sporträttigheter med hjälp av en spelteoretisk ansats, här i 

form av Robert Axelrods samarbetsteori, kan ge intressanta infallsvinklar. De strategiska 

överväganden som präglar marknadens aktörer sätts i fokus. Valet av angreppssätt är dock 

ändå behäftat med vissa brister. Spelteori utgår från att spelarna agerar under vissa bestämda 

premisser, som kanske inte fullt ut överensstämmer med verkligheten. Enbart en spelteoretisk 

ansats enbart kan därför inte användas som ett övergripande analysinstrument för att förklara 

en viss företeelse eller ett visst beteende, speciellt om komplexiteten i det som skall 

analyseras är hög. Förenklingar blir ofrånkomliga, vilket i sig inte behöver leda till att 

intressanta infallsvinklar går förlorade, eller att relevanta slutsatser blir omöjliga att dra. 

Lösningar på spel kan ändå användas som byggstenar i större förklaringsmodeller. (Carlsson, 

1991) Vid appliceringar på sociala fenomen, måste spelteorin därtill användas med extra stor 

försiktighet. Det är till exempel lätt att glömma att människan är en social varelse och att 

hennes val inte enbart är grundade på de egna preferenserna. Människan är heller inte så 

oberoende, som teorin ofta gör gällande. (Pålsson Syll, 1999)  
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Valet av en spelteorisk ansats, med de förenklingar som ofrånkomligen följer därav, gör att 

uppsatsen i vissa stycken kan uppfattas som något spekulativ. Detta är, enligt 

uppsatsförfattaren, dock omöjligt att helt frångå.  

 

2.6. Material 

Det använda materialet i uppsatsen består av tidigare publicerade källor, i form av offentligt 

tryck, litteratur, tidningsartiklar och motsvarande, samt material från Internet. Därtill har 

materialet kompletterats med korta telefon- och E-postintervjuer med företrädare för de TV-

bolag som verkar på den svenska marknaden.  

 

2.7. Problem under uppsatsens gång 

Det har under uppsatsens gång visat sig att den valda ansatsen till viss del är behäftad med 

problem. Anledningen är att Axelrods samarbetsteori förutsätter att spelarna befinner sig i ett 

fångarnas dilemma, en spelsituation som kan vara svårt att upprätta utan att vissa avsteg måste 

göras. En komplikation rör det faktum att det i praktiken är svårt att förbise tredje parts aktiva 

inblandning. Spelen mellan TV-bolagen påverkar ofrånkomligen varandra i realtid. Tredje 

part förutsätts vara exkluderad i Axelrods teori.  

  

Ett annat problem rör hur TV-bolagen på den svenska marknaden värderar olika 

sändningsrättigheter kopplade till sport när dessa ställs mot varandra. Därom kan vi inte ha 

någon uppfattning utan att bli spekulativa. 

 

Dessa problem tas vidare upp i såväl analys som slutkapitel. 
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3. Spelteori: samarbete som rationell strategi 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen, som består av spelteori. Fokus ligger 

på Robert Axelrods samarbetsteori, som bygger på studier av upprepade spel av fångarnas 

dilemma. 

 

3.1. Inledning 

Strategiska spel av olika slag är något som de flesta människor, medvetet eller omedvetet, 

konfronteras med dagligen. Spelsituationen uppkommer då individens nytta inte bara 

påverkas av henne själv utan även av vad andra gör. Det kan röra sig om alltifrån banala 

konflikter vid frukostbordet till allvarliga politiska kriser. På samma sätt kan flertalet 

ekonomiska situationer likställas med strategiska spel, där aktörerna befinner sig i ett slags 

ömsesidigt beroendeförhållande, vilket inverkar på möjliga strategiska val. Mer preciserat, 

kan ett strategiskt spel sägas bestå av ett antal abstrakta regler, som dels bestämmer under 

vilka förutsättningar de inblandande aktörerna agerar, och dels, på basis av spelarnas 

agerande, bestämmer utfallet av spelet. Under dessa omständigheter kan ”spelet sägas vara 

dess regler”, och givet detta, är det viktigt att spelreglerna först är klart och tydligt 

definierade. Det gäller inte minst de begränsningar som inverkar på aktörernas 

handlingsförmåga. Exempel på regler som är viktiga att à priori ha kunskap om är vilka de 

inblandade aktörerna är, vilken information spelarna har att tillgå när de agerar, och om 

slumpen har någon inverkan på spelet. Till detta kommer sedan behovet av att känna till i 

vilken ordning spelarna gör sina drag – vem av dem som exempelvis gör det första och det 

sista draget är viktigt, och sist men inte minst, betydelsen av att veta vilken vinst varje aktör 

erhåller av ett visst drag, givet vad alla andra i spelet inblandade aktörer gör. (Carlton & 

Perloff, 1994) 

 

Spelteori som vetenskap har som mål att med hjälp av olika spelteoretiska modeller söka lösa 

ofta inte helt okomplicerade strategiska dilemman. Teorins ursprung härrör från matematiken, 

där John von Neumanns lösning av så kallade tvåindividspel av nollsummekaraktär7 blev 

startskottet för en utveckling av spelteori som analysredskap inom många ämnesområden, 

även utanför naturvetenskapen. Tillsammans med Oskar Morgenstern blev sedan von 

Neumann först med att, år 1944, applicera spelteori på ekonomiska problemställningar. Trots 

                                                 
7 I tvåindividspel av nollsummekaraktär kan endast en av två spelare vinna. 



 22

spelteorins matematiska ursprung, går många spelteoretiska modeller att applicera på en 

mängd olika problem utan att behöva åskådliggöras med hjälp av invecklade ekvationssystem. 

Möjligheterna till resonemang kring rationalitet och strategiska val består. Otaliga 

spelteoretiska modeller kommer också från andra ämnesområden än matematiken. (Gardner, 

1995) 

 

3.2. Nash-jämvikten 

Syftet med att studera spel är att hitta deras jämvikter, vilka uppkommer efter det att spelet väl 

har spelats av rationella individer. Jämvikten innebär en situation där ingen av spelarna önskar 

ändra sitt beteende, givet vad övriga spelare gör. Den så kallade Nash-jämvikten tillhör ett av 

spelteorins mest grundläggande begrepp. Formulerad av matematikern och ekonomen John 

Nash 1951, beskriver Nash-jämvikten just ett utfall, där ingen av deltagarna önskar ändra sitt 

beteende, givet övriga deltagares strategiska val. (Schotter, 1997) 

 

3.3. Fångarnas dilemma 

En av de mer vanligt förekommande spelsituationerna är ”fångarnas dilemma”. Som namnet 

antyder härrör ursprunget från en situation där två parter, i det här fallet två fångar, ställs inför 

ett problem, där ett individuellt rationellt agerande resulterar i ett utfall som blir kollektivt 

irrationellt, därav dilemmat. Bakgrunden är följande: Två tjuvar, Adam och Bertil, grips för 

ett brott som de har begått gemensamt. De förhörs åtskiljda från varandra. De vet att om båda 

två nekar till brott kommer var och en av dem att få ett, relativt sett, milt straff. Samtidigt 

gäller, att om den ena parten erkänner medan den andre förnekar brott, kommer den av dem 

som erkänner att gå fri medan den andre får ett strängt straff. Om båda erkänner brott får de 

däremot var och en ett straff som ligger någonstans mitt emellan de båda andra påföljderna på 

straffskalan. Spelet visas av figur 3:1. För att kunna ta reda på vilket av de fyra möjliga 

utfallen som blir resultatet av spelsituationen, måste optimal strategi för respektive spelare 

fastslås. (Lipsey & Courant, 1996) 
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Figur 3:1 Fångarnas dilemma 

 

Adam 

Erkänna (hoppa av) Förneka (samarbeta) 

(-10, 0) (-4, -4) Förneka (samarbeta) 

(-7,5, -7,5) (0, -10) Erkänna (hoppa av) 

Bertil 

 

Källa: Lipsey & Courant (1996), s. 248 (egen bearbetning) 

 

Adam kommer att resonera enligt följande: Bertil har två möjliga val, antingen förnekar han 

brott eller så erkänner han. Ponera att Bertil förnekar brott. Den strategi som då ger Adam 

mest nytta är att han erkänner sig skyldig. Då går han fri. Om Bertil däremot erkänner brott 

blir det optimala för Adam ändå likväl att erkänna, eftersom han annars riskerar att dömas till 

ett strängt straff. Då Bertil förutsätts resonera på samma sätt som Adam får vi ett utfall där 

båda parter hoppar av och får ett medelhårt straff, det vill säga ett fängelsestraff på 7,5 år. 

Detta utfall är spelets enda Nash-jämvikt. (Lipsey & Courant, 1996) 

 

3.3.1. Spelets förutsättningar 

För att ett spel skall vara ett fångarnas dilemma krävs att flera inbördes samband mellan 

spelets fyra utfall först är uppfyllda. Det individuellt bästa utfallet för båda spelarna måste 

inträffa när de hoppar av samtidigt som motståndaren väljer att samarbeta. På motsvarande 

sätt är det sämsta att samarbeta när motståndaren hoppar av. När det gäller de resterande 

utfallen, antas vinsten för ömsesidigt samarbete ge ett bättre utfall än straffet för ömsesidigt 

avhopp. Ett andra samband kopplat till definitionen av fångarnas dilemma har att göra med att 

spelarna inte kan ta sig ur dilemmat genom att exempelvis turas om att exploatera varandra. 

Utfallet vid alternerad och jämlik exploatering får således inte vara lika bra som ömsesidigt 

samarbete. Belöningen av samarbete antas därför vara större än genomsnittet av utfallet av 

frestelsen att hoppa av när motparten samarbetar och vice versa. De båda sambanden 

definierar tillsammans fångarnas dilemma. (Axelrod, 1987) 

 

Två spelare, som är egoister i betydelsen rationella, kommer alltid att hoppa av när fångarnas 

dilemma spelas endast en gång. Detsamma gäller även om spelet spelas ett ändligt antal 

gånger. Det senare kan fastslås genom att man löser spelet baklänges, genom så kallad 
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bakåtriktad induktion. Figur 3:2 på nästa sida visar resonemanget, applicerat på fångarnas 

dilemma spelat två gånger. Var och en av de fyra ”hörnrutorna” visar presumtiva andra 

spelomgångar. För att lösa spelet med hjälp av bakåtriktad induktion, analyseras först den 

sista (andra) spelomgången. För var och en av de fyra presumtiva andra spelomgångarna finns 

det endast en jämvikt, som innebär att båda spelarna hoppar av. Detta leder oss tillbaka till 

den föregående spelomgången. På samma sätt som tidigare finns det bara en Nash-jämvikt, 

som innebär att båda parter hoppar av. Även om den ene spelaren lovar den andre att inte 

hoppa av i den sista omgången, står sig hans eller hennes löfte slätt, eftersom trovärdigheten 

är lika med noll. Detsamma gäller för övrigt alla ändliga spel som har en, unik jämvikt. 

(Gardner, 1995)  

 

Det går även att åskådliggöra ovan resonemang utifrån en tidshorisont. Vid det sista draget 

saknas incitament för samarbete, då framtiden inte påverkar dagens spelomgång. Samma 

resonemang gäller, om än i mindre utsträckning, för det näst sista draget. Båda spelarna vet att 

motparten med all säkerhet väljer att hoppa av i den allra sista omgången. Detta innebär 

således att det för varje spelomgång som backas tillbaka inte finns några incitament till 

samarbete, då spelarna är medvetna om att det kommer en sista spelomgång, där motspelaren 

alltid kommer att hoppa av. Till slut står spelarna återigen på ruta ett – en enda omgång av 

fångarnas dilemma som, precis som förut, genererar ett utfall som blir kollektivt irrationellt. 

(Axelrod, 1987) 
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Figur 3:2 Fångarnas dilemma spelat två gånger 
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Källa: Gardner (1995), s. 182 (egen bearbetning) 

 

3.3.2. Lösningar på fångarnas dilemma 

Det går att lösa dilemmat i fångarnas dilemma genom att på olika sätt göra avhopp kostsamma 

för spelarna, exempelvis genom lagstiftning, som behäftar avhopp med vissa påföljder, eller 

genom hot och utfästelser spelarna emellan. Skattelagstiftningen kan statuera exempel. 
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Skatter belyser problematiken kring privat nytta kontra samhällsnytta. Att förmå människor 

att på frivillig väg betala skatt, trots att den nyttan inte alltid tillfaller dem själva, torde vara 

förknippat med stora problem. Det är lätt att avhopp tillgrips. För att stävja ett sådant beteende 

ändrar myndigheterna de effektiva vinsterna i spelet, så att avhopp blir kostsamma, genom att 

införa skatteplikt, där skattefusk (avhopp) beivras. Ett annat sätt att lösa fångarnas dilemma är 

att spelarna på olika sätt kan försäkra sig om hur motståndaren tänker agera. Detta kan ske 

genom att parterna kommunicerar, till exempel genom att på ett trovärdigt sätt explicit hota 

varandra, eller att spelarna tillgriper utfästelser om hot för att få motparten att agera på ett 

visst sätt. Genom att förändra de strategiska spelreglerna på ett sådant sätt att samarbete redan 

från början blir det individuellt mest rationella är spelet inget fångarnas dilemma längre, då 

själva dilemmat är eliminerat. (Carlton & Perloff, 1994) 

 

3.4. Samarbetsteorin 

Fångarnas dilemma är, som ovan beskrivits, en mycket vanligt förekommande situation. 

Samarbete, som skulle ge ett bättre utfall kollektivt, väljs inte på grund av att erforderliga 

instrument saknas. Frågan om huruvida samarbete mellan egoister, rationella aktörer, ändå 

skulle kunna uppkomma i fientliga miljöer, och där det även saknas någon form av 

sanktionerande tvångsmakt, har länge varit föremål för diskussion. En företrädare för en mera 

pessimistisk hållning är kontraktsteoretikern Thomas Hobbes, som i boken Leviathan från 

mitten av 1600-talet beskriver tillvaron före införandet av regeringar i termer av 

hänsynslöshet, där ett slags allas krig mot alla råder. Hobbes anser att samarbete inte kan 

utvecklas utan en stark central myndighet. Denna tes har vunnit såväl anhängare som 

antagonister, och synen på nödvändigheten av centrala myndigheters inblandning för att 

framkalla samarbete på olika områden har även kommit att dela upp den politiska kartan. 

(Axelrod, 1987) 

 

Samarbetsproblematiken har även fascinerat Robert Axelrod (1987), som har utvecklat ett 

slags modell, som söker förklara på vilka premisser individer med egennyttan i första rummet 

väljer att samarbeta istället för att välja konfliktlösningen. Vilka faktorer som främjar 

samarbete, och vad som gör samarbetsstrategin till ett rationellt och stabilt verktyg i fientliga 

miljöer, är aspekter som teorin försöker klarlägga. Underlaget till teorin bygger i huvudsak på 

utfallet från två simulerade dataturneringar, som har gjorts utifrån en spelteoretisk ansats med 
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upprepade spel av fångarnas dilemma, där olika strategier med olika grad av 

samarbetsvillighet har mötts. De inlämnade tävlingsstrategierna härrörde från ett flertal 

akademiska discipliner, såsom matematik, nationalekonomi, psykologi, sociologi, och 

statsvetenskap.8  

 

3.4.1. Spelteoretiska förutsättningar 

Spelsituationen i Axelrods två simulerade dataturneringar bygger på att endast två spelare 

deltar åt gången. Detta hindrar emellertid inte deltagarna från att spela även med andra 

aktörer. En enskild spelare kan ha många spel igång, men förväntas spela med endast en 

motspelare i taget. Vad beträffar individerna, antas de kunna känna igen andra spelare och hur 

eventuella tidigare spel mellan parterna har avlöpt. Dessa två egenskaper utgör sedan ett slags 

resursbank, som respektive spelare använder sig av vid val av spelstrategi. Spelet innefattar 

följande regler: 

 

a. Spelarna har inga möjligheter att explicit hota varandra. 

 

b. Det går inte att försäkra sig om vad motspelaren gör i ett visst drag. Den enda 

information som finns att tillgå är hur motspelaren hittills har spelat. 

 

c. Det går vare sig att eliminera motspelaren eller att själv fly från spelet. Därmed 

kvarstår möjligheten för respektive spelare att samarbeta eller hoppa av i varje ny 

spelomgång. 

 

d. Det går inte att ändra motspelarens vinst som redan inkluderar den hänsyn som 

visas motspelarens intresse. 

 

Givet de fyra punkterna ovan, blir ord som inte efterföljs av handling i realiteten meningslösa. 

Den kommunikation som äger rum sker enbart via ett antal handlingar (drag) från respektive 

spelare. Detta innebär följaktligen också att spelarna måste träffas mer än en gång för att 

något samarbete överhuvudtaget skall komma till stånd. Situationen medför även att de 

strategier som väljs inte enbart påverkar spelets utfall idag utan även dragen i kommande 

omgångar. Hur stort avtryck dessa kommande spelomgångar kommer att göra på dagens, har 
                                                 
8 Den resterande delen av teorikapitlet bygger på Axelrod (1987) om inget annat anges. 
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att göra med hur spelarna värderar framtida vinster. Teoretiskt sett finns det ingenting som 

hindrar parterna från att värdera framtiden lika mycket som nuet, det vill säga att den så 

kallade diskonteringsfaktorn blir lika med ett. Scenariot är emellertid föga troligt. Det finns 

två huvudsakliga skäl till detta, dels har undersökningar visat att individer oftast värdesätter 

framtida vinster lägre än nutida, och dels kan det inte uteslutas att spelarna trots allt inte 

kommer att mötas igen. Någon av dem kan till exempel gå i konkurs eller avlida.  

 

Det går på ett ganska enkelt sätt att visa hur framtiden avspeglar sig i nuet, genom att väga 

vinsterna i en tänkt serie, så att utfallet i nästkommande drag utgör en bråkdel av dagens. 

Ponera att utfallet för nästkommande spel anges till R, som värderas till v, som är 

diskonteringsfaktorn. I en tänkt serie av spelomgångar kommer utfallet, som antas vara 

samma i alla spelomgångar, att värderas enligt principen R Rv Rv Rv+ + +2 3 ...  Om v 

motsvarar 0,9, blir resultatet R R R R+ + +0 9 0 81 0 72, , ,  och så vidare. Summan av en oändlig 

serie, som även utgör spelets totala vinst, blir i det statuerade exemplet R/(1 – v) = R/(1 – 0,9) 

= 10R.  

 

3.4.2. Aspekter av verkligheten som fångarnas dilemma kan och inte kan fånga 

Fångarnas dilemma är ett relativt enkelt spel. Det gör att ett flertal restriktiva antaganden, som 

skulle göra övergripande analyser mindre fruktbara, går att förbise. Det går därför att anta 

följande postulat: 

 

a. Vinsterna av ett samarbete behöver inte vara jämförbara.  

 

b. Vinsterna av ett samarbete behöver inte vara symmetriska, vilket innebär att 

parterna heller inte behöver vara jämlika. Dock måste den enligt teorin fastlagda 

inbördes ordningen mellan de olika utfallen vara densamma för båda parter. 

 

c. Spelarnas vinster måste inte uttryckas i reella termer, det räcker med det inbördes 

förhållandet. 

 

d. Samarbete behöver inte vara politiskt korrekt i den meningen att det omgivande 

samhället ser samarbete som någonting önskvärt i sig.  
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e. Spelarna behöver inte fullt ut vara rationella. De kan agera utifrån andra premisser 

än att enbart söka maximera sin egennytta. Det kan vara fråga om att tillgodose 

accepterade handlingsmönster, tumregler, vanor och imitationer. Här görs således 

ett avsteg från axiomet att aktörerna, i strikt ekonomisk mening, är rationella. 

 

f. Spelarna behöver inte agera utifrån medvetna val. En aktör kan i en situation 

återgälda en tjänst för att i nästa strunta i det. 

 

Dessa sex antaganden gör sammantaget att teorin om fångarnas dilemma blir applicerbar inte 

bara på människor, utan även på nationer, organisationer och bakterier. Exempelvis 

organisationers handlingar behöver inte alltid vara ett uttryck för rationella överväganden och 

en strävan efter att uppnå ett uppsatt mål, utan ett resultat av politisk taktik och koalitioner av 

olika slag.  

 

Den totala referensramens otaliga generaliseringar gör det möjligt att spela spelet utan att först 

behöva göra antaganden om hur insiktsfulla spelarna är, vilket innebär att fokus kommer på 

de strategiska aspekterna av problemet. Samtidigt leder abstraktionen ofrånkomligen till att 

viktiga företeelser, som gör varje enskild spelsituation unik, förbises, vilket leder till en 

förenkling av problematiken. När det gäller spelsituationen i Axelrods teori, utelämnas 

variabler som till exempel möjligheter för spelarna att verbalt kommunicera, tredje persons 

påverkansmöjligheter, problem kopplade till själva genomförandet av samarbetet, och den 

osäkerhet om vad motspelarens föregående drag var. Variablerna måste dock utelämnas vid 

en generell analys, eftersom spelets raffinerade aspekter annars blir svåra att komma åt. En 

generell abstraktion av verkligheten kan ändå leda fram till viktiga insikter för det specifika 

fallet.  

 

3.4.3. Spelstrategier vid upprepade spel av fångarnas dilemma 

Strategier, eller beslutsregler, utgör ett slags föreskrifter på hur spelaren skall agera i olika 

situationer. Beroende på hur det aktuella spelet utvecklar sig, kan samma strategi som leder 

fram till samarbete i en viss spelsituation påbjuda avhopp i en annan. Strategier kan även 

grunda sig på sannolikheter, att det till exempel föreligger lika stor chans till avhopp som 

samarbete vid ett drag. Graden av komplexitet varierar mycket mellan olika spelstrategier. 

Detsamma gäller även för olika spelsituationer.  
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Syftet med en viss specifik spelstrategi är att uppnå högsta möjliga vinst. Vilken strategi som 

leder till optimalt utfall i upprepade fångarnas dilemma är dock svårt att fastställa, vilket beror 

på att det inte finns någon ”bästa” regel som går att göra helt oberoende av motspelarens 

strategi. Förklaringen till detta kan visas med hjälp av ett exempel. Om motspelaren 

exempelvis anammar en strategi ALLTID H, som innebär att vederbörande alltid hoppar av, 

måste den förste spelaren, så länge motspelaren väljer att inte samarbeta, alltid själv hoppa av 

för att inte bli exploaterad (se figur 3:1). Att samarbeta kommer aldrig att löna sig här. Ponera 

att istället motspelaren anammar en annan strategi, PERMANENT V, permanent 

vedergällning. Denna strategi går ut på att samarbeta tills det att den andra spelaren väljer att 

hoppa av för att därefter svara med att alltid hoppa av. Det mest optimala för den första 

spelaren blir då att själv aldrig vara den förste att hoppa av. Detta förutsätter emellertid att 

frestelsen av att hoppa av redan vid det första draget, förr eller senare, måste bli mer än 

kompenserad av nackdelen av att på lång sikt bara erhålla det sämre utfallet, som är synonymt 

med utfallet vid ömsesidiga avhopp, istället för att få vinsten vid kommande drag. Situationen 

inträffar när diskonteringsfaktorn blir tillräckligt hög. Om diskonteringsfaktorn däremot är låg 

blir frestelsen att hoppa redan i första draget alltför stor. Resonemanget visar således att valet 

mellan att samarbeta eller att inte samarbeta redan från drag ett inte enbart beror på de egna 

strategiska valen utan även på motståndarens. Det finns uppenbarligen inte någon 

allenarådande ”bästa” strategi.  

 

Det faktum att det saknas en ”bästa” strategi vid upprepade spel av fångarnas dilemma gör 

spelsituationen betydligt svårare att hantera än exempelvis schack. I schack är det 

förhållandevis enkelt att förutse motståndarens strategi, som hela tiden går ut på att göra det 

mest fruktade draget. Schack är, partiet igenom, ett nollsummespel, där spelarnas intressen är 

diametralt motsatta. Fångarnas dilemma, som tillhör kategorin flersummespel, avviker från 

detta mönster, såtillvida att konfliktsituationen inte är någon självklarhet. Båda parter skulle 

klara sig bra samtidigt genom att ömsesidigt samarbeta, eller mindre bra om båda väljer att 

hoppa av. Om man som i schackexemplet då utgår från att motståndaren alltid kommer att 

göra det mest fruktade draget, som översatt till fångarnas dilemma blir avhopp, kan inget 

ömsesidigt samarbete komma till stånd alls. Utfallet blir därmed också sämre. Scenariot med 

unisona avhopp kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, undvikas.  

 

Spelstrategier i fångarnas dilemma är uppenbarligen mycket beroende av motståndarens 

taktik. Av särskild betydelse vid val av spelstrategi är om det finns något utrymme för 
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ömsesidigt samarbete hos motspelarens strategi. En absolut förutsättning för detta är att 

framtiden blir tillräckligt viktig för den totala vinsten. Om spelarna vet att de aldrig kommer 

att träffas igen, vilket innebär att diskonteringsfaktorn blir lika med noll, finns det 

överhuvudtaget inte några incitament till samarbete. Det mest rationella vid ändliga spel av 

fångarnas dilemma är att hoppa av. I takt med att diskonteringsfaktorn ökar, ökar även 

chanserna till ömsesidigt samarbete, men likväl saknas det någon ”bästa” strategi som går att 

göra fullständigt oberoende i förhållande till motståndarens strategi.  

 

3.4.4. Effektiva spelstrategier vid upprepade spel av fångarnas dilemma 

Frågan hur man spelar upprepade spel av fångarnas dilemma framgångsrikt är ett komplicerat 

problem, just med hänvisning till att det saknas någon ”bästa” spelstrategi för ändamålet. Det 

går dock att bli varse strategier som till viss del uppnår denna status. Problemen med att finna 

dessa strategier är emellertid många. Flertalet av de studier av upprepade spel av fångarnas 

dilemma som har genomförts har utgått från att spelarna träffas för första gången, vilket kan 

vålla problem om aktörerna inte tämligen omgående känner igen spelsituationen. Det är inte 

säkert att tidigare erfarenheter av samarbete från andra upprepade spel av fångarnas dilemma 

med andra motspelare då kommer att nyttjas i en ny, formell spelsituation. Andra studier har 

istället sökt att på olika sätt eliminera själva dilemmat i spelet, genom att ändra på de 

strategiska förutsättningarna. Ingendera av de båda inriktningarna på undersökningar har 

således varit fokuserade på att försöka ta fram en, förhållandevis, effektiv strategi för 

upprepade spel av fångarnas dilemma utan att först göra förändringar av spelets 

förutsättningar.  

 

För att en strategi skall fungera effektivt vid upprepade spel av fångarnas dilemma krävs 

framförallt två saker. Dels måste strategin, förutom att vara raffinerad i sig själv, på ett bra 

sätt kunna klara av att hantera andra strategier som den kan tvingas möta, och dels måste 

strategin när som helst kunna ta i beräkning samtliga tidigare drag i spelet för att kunna dra 

nytta av tidigare erfarenheter. En förutsättning för detta är att spelaren bakom strategin är 

någorlunda bevandrad i spelets strategiska valmöjligheter. En metod för att studera effektiva 

val vid upprepade fångarnas dilemma, och som uppfyller ovan kriterier, är det som Robert 

Axelrod har gjort, att simulera dataturneringar, där varje spelare i förväg skriver ett 

dataprogram som innehåller en beslutsregel som påbjuder antingen samarbete eller avhopp i 

varje drag.  
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3.5. Dataturneringarna 

Robert Axelrod genomförde totalt två simulerade dataturneringar, som byggde på upprepade 

spel av fångarnas dilemma, där strategier med olika grad av samarbetsvillighet möttes. 

Turneringarna var så konstruerade att alla inskickade beslutsregler mötte alla, inklusive sin 

egen ”tvilling” och strategin SLUMP, en beslutsregel som hoppar av och samarbetar med lika 

stor sannolikhet. Samtliga spelomgångar bestod av exakt 200 drag. Spelet visas av figur 3:3. 

 
Figur 3:3 Fångarnas dilemma i de båda dataturneringarna 

 

Hoppa av Samarbeta 

(0, 5) (3, 3) Samarbeta 

(1, 1) (5, 0) Hoppa av 

 

 

 Källa: Axelrod (1987), s. 35 (egen bearbetning) 

 

Huruvida en strategi skall anses som framgångsrik eller inte, kan avgöras genom att de 

numeriska resultaten analyseras. Då antalet drag uppgick till exakt 200 per spel, är ett 

genomsnittligt utfall på 600 poäng mycket bra, då resultatet blir lika med utfallet vid 

ömsesidigt samarbete i samtliga spelomgångar. Ett dåligt resultat blir på motsvarande sätt 

ekvivalent med ett utfall där båda parter väljer att hoppa av i samtliga spelets omgångar och 

därmed bara få 200 poäng. 

 

Det vinnande bidraget, såväl i den första som i den andra dataturneringen, blev LIKA FÖR 

LIKA, en relativt enkel beslutsregel, som börjar med att samarbeta för att därefter göra exakt 

det som motståndaren gjorde i sitt föregående drag. Att LIKA FÖR LIKA blev så pass 

framgångsrik berodde på att den genom sina egenskaper klarade av att hantera flertalet 

motstrategier på ett bra sätt. LIKA FÖR LIKA är aldrig först med att hoppa av, det är således 

en ”snäll” strategi. Den är vidare förlåtande men samtidigt beredd till omgående vedergällning 

om motståndaren hoppar av. Den förlåtande egenskapen kräver ytterligare förklaring. LIKA 

FÖR LIKA kan sägas vara förlåtande med hänvisning till att den inte bestraffar ett avhopp 

med motavhopp, bortsett från den direkt efterföljande spelomgången. Väljer motspelaren att 

samarbeta följer LIKA FÖR LIKA snällt efter.  
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För att avgöra huruvida LIKA FÖR LIKA är en framgångsrik strategi är två dataturneringar i 

minsta laget, varför Axelrod lät konstruera totalt sex stycken hypotetiska turneringar mellan 

olika beslutsregler, där fördelningen mellan snälla och elaka9 strategier skiljde sig åt. LIKA 

FÖR LIKA vann fem av sex turneringar och blev tvåa i den resterande. 

 

3.6. Lärdomar av Axelrods simulerade dataturneringar 

Någon ”bästa” strategi vid upprepade spel av fångarnas dilemma, där diskonteringsfaktorn är 

hög, finns inte. Det enda som går att uttala sig om är att fångarnas dilemma spelat ett ändligt 

antal gånger leder till att båda spelarna hoppar av. Däremot kan utfallen från de båda 

dataturneringarna och från de sex andra simulerade turneringarna ge en viss fingervisning om 

vilka strategier som kommer att klara sig bättre, det vill säga få många poäng, vid upprepade 

spel av fångarnas dilemma. Egenskaper som den som konstruerar en strategi bör ha i åtanke 

när det gäller att skapa en framgångsrik strategi är: 

 

1. Var inte avundsjuk 

2. Var aldrig först med att hoppa av 

3. Återgälda såväl samarbete som avhopp 

4. Anamma inte alltför listiga strategier 

 

3.6.1. Var inte avundsjuk 

Den första punkten, att inte vara avundsjuk, kan vara svår att uppnå om parterna, vilket är 

vanligt, tror att spelsituationen har karaktären av ett strikt nollsummespel, där bara den ene 

kan vinna. Flertalet spel, däribland fångarnas dilemma, har dock inte denna egenskap, utan är 

flersummespel, där båda parter kan klara sig bra samtidigt. Det finns ingen självklar 

antagonism. Det kan trots detta ändå vara svårt att uppnå samarbete, då spelarna ofta har en 

tendens att vilja ställa sina respektive utfall mot varandras, något som kan bädda för 

avundsjuka. I syfte att dra ifrån poängmässigt är det lätt hänt att endera spelaren hoppar av i 

syfte att försöka exploatera motståndaren. Om motståndaren då vedergäller avhoppet, kan det 

hela urarta till ett vedergällningsspel, där båda spelarna hoppar av samtliga återstående drag, 

vilket leder till en lägre poängsumma totalt än vad som hade blivit fallet vid ömsesidigt 

samarbete. Det kan sedan vara svårt att återskapa en samarbetssituation sedan avhopp väl har 

                                                 
9 En elak strategi är först med att hoppa av. 
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tillgripits, speciellt om parterna inte är på det klara med hur motståndarens beslutsregel är 

konstruerad.  En ny samarbetsvillighet kan ju vara ett uttryck för en strategi som går ut på att 

ånyo skapa ett förtroende, för att därefter, återigen, exploatera den andre. Avund, som leder 

till avhopp, är i fångarnas dilemma självdestruktivt, eftersom det lätt framkallar motavhopp. 

Det är därför alltid förknippat med en stor risk att försöka eliminera motståndaren genom 

exploatering, då kostnaden i form av vedergällningsaktioner i längden kan bli mycket hög, 

speciellt om det finns många strategier som är beredda till vedergällning. Det bästa är istället 

att försöka jämföra utfallen från en gång till en annan, huruvida man själv klarar sig så bra 

som det överhuvudtaget går mot en viss motståndare, eller om det finns någon annan strategi 

som i samma situation skulle ha klarat sig bättre. LIKA FÖR LIKA är inte avundsjuk. Om 

den hade den varit det så hade den förmodligen inte vunnit. Anledningen är att LIKA FÖR 

LIKA aldrig kan få fler poäng än sina motståndare i något spel, bara lika många eller färre. 

Vinnarstrategin består således inte i att vinna alla spel, utan i att försöka framkalla ömsesidigt 

samarbete, för att därigenom få en så hög total genomsnittspoäng som möjligt. Detta 

underlättas om det finns många andra strategier som också är samarbetsinriktade.  

 

3.6.2. Var aldrig först med att hoppa av 

Egenskap nummer två, att aldrig vara den förste att hoppa av, visade sig vara en 

framgångsfaktor vid båda de genomförda dataturneringarna. I den första turneringen var de 

åtta först placerade strategierna snälla. Samma mönster gick igen i den andra turneringen. 

Vissa av de mer raffinerade ickesnälla strategierna, som gick ut på att testa hur långt de kunde 

gå innan avhopp vedergälldes, kom inte speciellt högt upp i resultatlistan, eftersom antalet 

snälla strategier, som dessutom var beredda att utöva omgående vedergällning, var många. 

Avhoppen resulterade ofta i motavhopp, vilket i vissa fall resulterade i ett vedergällningsspel 

som inte gagnade någon av spelarna. Att invadera en population dominerad av snälla 

strategier är svårt, då de snälla strategierna klarar sig mycket bra mot varandra.  

 

En absolut förutsättning för att snällhet skall löna sig är att diskonteringsfaktorn är tillräckligt 

hög. Om den inte är det kan det mest rationella vara att alternera avhopp med samarbete, eller 

i värsta fall, om diskonteringsfaktorn är mycket låg, tillgripa permanenta avhopp. 

Diskonteringsfaktorn räcker emellertid inte som ensamt argument för att kunna hävda att 

snällhet lönar sig. I en miljö där alla andra strategier är av typen ALLTID H är det bara att 

själv hoppa av för att undvika att bli exploaterad. Det räcker dock med att såpass en liten del 
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som fem procent av övriga strategier återgäldar samarbete för att en snäll strategi skall vinna 

framgång. Detta beror på, att givet att ett flertal olika strategier har testats i spelet, kan 

spelarna vara ganska säkra på att det åtminstone finns några motståndare som också har 

anammat snälla strategier. Detta kan förklaras av att en liten grupp av snälla strategier kan 

invadera en population bestående av ickesnälla strategier. Över tiden växer sig de snälla 

strategierna i antal, och när de har fått fotfäste kan de skydda sig mot ickesnälla strategier. 

Resonemangen bygger dock på att det finns någon form av imiteringsbeteende hos spelarna, 

att framgångsrika strategier medvetet tas efter, eller att enbart de starkare överlever.  

 

3.6.3. Återgälda såväl samarbete som avhopp 

Den tredje egenskapen, att återgälda såväl samarbete som avhopp, är ett uttryck för 

reciprocitet, att besvara ett visst agerande med samma mynt. LIKA FÖR LIKA:s framgång är 

till stor del ett resultat av denna egenskap. När LIKA FÖR LIKA väl har samarbetat i sitt 

första drag, gör den exakt det som motståndaren gjorde i sitt föregående drag, vilket gör att 

den klarar sig bra oavsett om motståndaren är snäll eller elak. Om motspelaren är snäll, blir 

resultatet ömsesidigt samarbete spelet igenom, medan avhopp framkallar vedergällning, 

vilket, förhoppningsvis, verkar avskräckande. Motståndaren får tämligen omgående klart för 

sig att det inte lönar sig att föröka exploatera LIKA FÖR LIKA. Ofta är reciprocitet en bra 

strategi, men inte alltid. I den första dataturneringen hade till exempel LIKA FÖR TVÅ 

LIKA, som förlåter ett första avhopp innan vedergällning sker, fått fler poäng än LIKA FÖR 

LIKA, på grund av att den hade undvikit många av de konflikter som LIKA FÖR LIKA drogs 

in på grund av sin benägenhet att låta sig provoceras. LIKA FÖR TVÅ LIKA skickades dock 

inte in. I miljöer där det finns många spelare som är beredda att försöka exploatera 

motståndaren genom att testa hur långt de kan gå innan motavhopp sker, är dock en strategi 

som är beredd till omgående vedergällning att föredra. Om man exempelvis spelar LIKA FÖR 

TVÅ LIKA mot en exploaterande strategi som ofta hoppar av, men aldrig två gånger i rad, 

blir man hänsynslöst exploaterad på grund av benägenheten till att förlåta avhopp.  

 

3.6.4. Anamma inte alltför listiga strategier 

Den fjärde egenskapen, att inte vara alltför listig, kan vara svår att hantera i ett fångarnas 

dilemma. Det är lätt hänt att man förutsätter att en maximeringsstrategi med egennyttan i 

fokus med automatik alltid är den bästa och att man därför skapar strategier som går ut på att 

försöka exploatera motståndaren med avhopp. Problemet ligger i att en exploaterande strategi 
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kan ändra motståndarens strategi så att denna anpassar sig till den förras förehavanden och 

tvärtom. Resultatet blir att det kan uppkomma ett slags eko-effekt med ömsesidiga avhopp, 

vilket ingen tjänar på. LIKA FÖR LIKA har genom sin enkelhet en avgörande fördel, 

nämligen att den är lätt att känna igen för motståndaren. Beteendemönstret är enkelt, vilket 

gör att det inte tar lång tid att kartlägga strategin. Detta gör även att ömsesidigt förtroende 

lättare skapas, vilket leder till att ömsesidigt samarbete lättare kommer till stånd.  

 

3.7. Faktorer som främjar samarbete  

Axelrods studier genomfördes i en given miljö, där spelarna redan från början befinner sig i 

ett fångarnas dilemma. Om antalet framtida spelomgångar är tillräckligt många borde ett 

samarbete kunna uppstå mellan egoister utan att explicita avtal först måste slutas. Det går, 

enligt Axelrod, att förbättra utsikterna till ömsesidigt samarbete mellan antagonister, genom 

att: 

 

1. Öka diskonteringsfaktorn 

2. Ändra vinsterna 

3. Främja altruism 

4. Främja reciprocitet 

5. Förbättra igenkänningsförmågan 

3.7.1. Öka diskonteringsfaktorn 

Om framtiden ges tillräcklig vikt kan ömsesidigt samarbete vara stabilt. Anledningen är att 

spelarna kan utöva ett slags implicit påtryckning mot varandra genom outtalade 

vedergällningshot. För att dessa skall få någon effekt, krävs att spelet pågår en längre tid.  

 
 

Figur 3:4 Fångarnas dilemma 

 

Hoppa av Samarbeta 

(0, 5) (3, 3) Samarbeta 

(1, 1) (5, 0) Hoppa av 
 

 

 Källa: Axelrod (1987), s. 35 (egen bearbetning) 
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Den som möter LIKA FÖR LIKA, och som själv aldrig är först med att hoppa av, får alltid en 

vinst som motsvarar utfallet vid ömsesidigt samarbete. Med en diskonteringsfaktor på 0,9, är 

utfallet vid den första omgången värt tre poäng. Den andra omgångens utfall är, diskonterat 

till nutid, värt 2,7 poäng, det tredje värt 90 procent av det föregående, och så vidare. Den 

hypotetiska serien genererar sammanlagt en poängsumma på 30 poäng. ALLTID H, som 

alltid hoppar av, får mot LIKA FÖR LIKA full utdelning i första spelomgången, för att i 

resterande omgångar endast få en poäng, eftersom båda spelarna kommer att hoppa av tills det 

att spelet tar slut. Med en diskonteringsfaktor på 0,9 blir det sammanvägda resultatet 14 

poäng,10 vilket är betydligt sämre än vad samarbetet genererade. En strategi som istället går ut 

på att alternera avhopp med samarbete med lika stor procent får i spelet mot LIKA FÖR 

LIKA 26,3 poäng, givet samma diskonteringsfaktor. Utfallet visar att om diskonteringsfaktorn 

är hög, till exempel 0,9, kan ingen nå ett bättre resultat mot LIKA FÖR LIKA, om de inte kan 

uppnå en högre poäng än vad ömsesidigt samarbete genererar, vilket de facto är omöjligt i det 

här fallet.  

 

Ponera istället att diskonteringsfaktorn sjunker, till exempel på grund av att spelet är på väg 

att ta slut. Om spelet återigen spelas mellan LIKA FÖR LIKA och en strategi som aldrig själv 

först hoppar av, fås ett utfall som, precis som tidigare, motsvarar ömsesidigt samarbete. Den 

förväntade totalpoängen beräknas enligt principen R v/ ( )1− , och om R motsvarar tre poäng 

och v ges ett lågt värde, säg 0,3, är samarbetet bara värt 3 1 0 3 4 3/ ( , ) ,− =  poäng. Om LIKA 

FÖR LIKA nu möter ALLTID H, kommer den senare att få fem poäng i det första draget för 

att därefter endast få en poäng per spelad omgång. Den totala poängsumman blir, givet en 

diskonteringsfaktor på 0,3, totalt 5,4 poäng, vilket är högre än den totala vinsten för att 

samarbeta. En ännu högre poängsumma når en strategi som i spelet mot LIKA FÖR LIKA 

alternerar avhopp med samarbete med lika stor sannolikhet, givet samma diskonteringsfaktor. 

Den sammanlagda poängsumman här blir 6,2 poäng. Det finns i fallet med en låg 

diskonteringsfaktor således inga utsikter till något fruktbart samarbete mellan spelarna.  

 

Resultaten ovan visar betydelsen av att framtiden blir tillräckligt viktig för dagens strategiska 

beslut. Det kan därför finnas skäl till att på olika sätt försöka höja diskonteringsfaktorn. Det 

finns i huvudsak två sätt att gå tillväga, antingen genom att få till stånd en varaktighetsökning 

                                                 
10 Beräknat enligt formeln: 5 0 9 1

1 0 9
14+ ×

−
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,
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av spelen, eller att se till att spelen sker oftare. För att åstadkomma det förra är det viktigt att 

skapa erforderliga institutioner för att underbygga en varaktig relation. Ett enkelt exempel på 

detta är bröllopsceremonin, där de offentliga trohetslöftena mellan makarna manifesterar 

tanken på en varaktig (livslång) relation. Varaktigheten behöver emellertid inte enbart vara 

fruktbar för kärleksrelationer, även fiendskap kan omfattas av samma princip. Första 

världskrigets oändliga skyttegravskrig, som kan ses som ett upprepat spel av fångarnas 

dilemma, är ett exempel. Små truppenheter på Västfronten hade en benägenhet att ofta träffa 

på varandra under långa perioder, vilket kom att utgöra en grund för ett framväxande och 

ömsesidigt samarbete. Att inte sträva efter att eliminera motståndaren gjordes i hopp om att 

fienden förväntades göra likadant. Dessa premisser gäller dock bara under förutsättning att 

krigsföringen är statistisk till sin karaktär. Om så är fallet kan det vara rationellt att söka testa 

reciprocitetsnormen för att se huruvida samarbete besvaras eller inte. Om kriget däremot är 

intensivt och snabbt, och där förbanden träffar varandra kanske högst en gång, kan inget 

samarbete uppstå, eftersom det för parterna klart torde framgå att spelet endast kommer att 

spelas ett ändligt antal gånger. Det individuellt rationella utfallet blir då ömsesidiga avhopp, 

vilket i det här fallet innebär att skjuta för att döda.  

 

Det andra tillvägagångssättet för att främja samarbete genom att ge framtiden större betydelse, 

är att försöka få till stånd fler spel mellan parterna. Om detta lyckas kommer nästkommande 

spel att få större betydelse än tidigare. Diskonteringsfaktorn tar inte hänsyn till tidsperioden 

mellan dragen, bara deras relativa förhållande. Givet att en framtida vinst värderas lägre en 

dagens, kommer parterna att finna det värdefullt att spela med tätare intervall, då vinsten 

kommer dem tidigare till del.  

 

En metod att åstadkomma fler spel är att hålla andra aktörer borta från arenan, till exempel 

genom olika former av revir. Ett småföretag, som verkar inom en viss begränsad yta, handlar 

ofta bara med ett fåtal företag inom det egna revirets gränser. Den geografiska begränsningen 

leder till att antalet spel med samma aktörer ökar, jämfört med om man handlar även med 

aktörer utifrån. Detta är en av anledningarna till varför nyetableringar kan komma att 

motarbetas av de redan etablerade företagen på orten, då bekvämligheten med få motparter, 

som man implicit kan tvinga att samarbeta, annars kan komma att försvinna. En annan metod 

att öka antalet spel är genom att skapa hierarkier, där spelen, tack vare organisationsformen, i 

större utsträckning kommer att spelas mellan samma individer gång efter annan. Intervallen 

kortas av, vilket möjliggör stabila och långvariga relationer. Ytterligare ett sätt att få till stånd 



 39

fler spel är att bryta ned större arbetsuppgifter i mindre, vilket gör att parterna kommer att ses 

oftare.  

 

3.7.2. Ändra vinsterna 

I syfte att främja samarbete, kan man även ändra på de strategiska förutsättningarna på ett 

sådant sätt att avhopp i ett fångarnas dilemma blir mindre lönsamma. Avhopp kan till exempel 

vara förenade med vissa bestämda påföljder, som åsamkar spelarna kostnader. Det kan till 

exempel röra sig om att man beivrar lagöverträdelser med böter eller fängelse.  

 

3.7.3. Främja altruism 

En värld enbart bestående av renodlade egoister gynnar inte uppkomsten av samarbete, det 

krävs att det finns ett visst mått av omtanke om andra. Om det förekommer altruism är 

chansen större att samarbete kan nås, även vid upprepade spel av fångarnas dilemma. Därför 

är det viktigt att samhället generellt genomsyras av dessa tankegångar. Beteendet kan 

upprätthållas genom att det blir en social vana att värna om sina medmänniskor. Samtidigt 

måste avvikelser från denna kutym beivras, då altruistiska människor annars riskerar att bli 

hänsynslöst utnyttjade. För att undvika alltför stora kostnader (av att bli exploaterad), kan 

spelarna testa sig fram i relationen med motspelaren, genom att, som LIKA FÖR LIKA, 

anamma en reciprocitetsnorm – att besvara samarbete med samarbete, och avhopp med 

avhopp.  

 

3.7.4. Främja reciprocitet 

Att förena altruism med reciprocitet kan ibland vara förenat med vissa svårigheter, speciellt i 

moraliskt hänseende. Det kan i vissa fall vara svårt att bestraffa motståndaren, men om 

avhopp aldrig beivras blir resultatet ofrånkomligen exploatering. Denna drabbar inte enbart 

den enskilde spelaren utan hela kollektivet av spelare, eftersom exploateringsstrategin ger den 

enskilde spelaren en fingervisning om att avhopp genererar framgång. En strategi byggd på 

reciprocitet gynnar såväl den enskilde spelaren som kollektivet, då det gör det svårare för 

elaka strategier att överleva, speciellt om diskonteringsfaktorn är hög. Reciprociteten gör det 

möjligt för två parter att dela på vinsten, men då det är omöjligt att uppnå högre poäng än 

motståndaren, måste eventuell avundsjuka läggas därhän. En framgångsrik strategi måste i det 

här fallet därför bygga på att få motståndaren att samarbeta. Nackdelen med en stark förmåga 
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att utöva reciprocitet är att konflikter lätt tillåts fortgå i all oändlighet, om motståndaren med 

jämna mellanrum tillgriper avhopp.  

 

3.7.5. Underlätta igenkänningsförmågan 

Strategiers lättbegriplighet gynnar uppkomsten av samarbete, då motståndaren snabbt blir 

varse hur den första spelaren kommer att agera. Om motspelaren alltid hoppar av, är det bara 

att själv hoppa av, om motståndaren alltid samarbetar är det också bäst att hoppa av. Om 

motspelaren däremot alltid reagerar på den andres förehavanden, ger samarbete ett bättre 

utfall. När det gäller upprepade spel av fångarnas dilemma mellan människor består 

svårigheten ofta i att känna igen motpartens agerande och identitet. Ett komplicerat fall rör 

kärnvapenkontroll, där ingångna avtal om provstopp är svåra att kontrollera, eftersom det är 

svårt att skilja mellan sprängningar och vanliga jordbävningar. Om igenkänningsförmågan 

främjas, ökar sannolikheten att samarbete kan frodas tidigare.  

 

3.8. Den sociala strukturens inverkan på samarbete 

De spelteoretiska resonemangen har hittills utgått ifrån att det finns en viss grundläggande 

social struktur. En population av elakingar kan till exempel inte invaderas av en enskild snäll 

strategi. Detta innebär att en viss kännedom om miljön måste finnas för att man skall kunna 

dra några slutsatser. Men för att kunna uttala sig om huruvida det kommer att kunna uppstå 

ömsesidigt samarbete mellan två antagonister, måste den sociala strukturella kontexten 

beaktas. Den sociala strukturens betydelse för uppkomsten och framväxten av samarbete är en 

faktor som, enligt Axelrod, inte bör underskattas.  

 

3.8.1. Schabloner och prestigetänkande 

Människor fäster ofta stor vikt vid attribut som exempelvis ålder, kön och kläder när de 

bestämmer hur de skall bemöta andra människor, och hur de tror att de själva kommer att bli 

bemötta. Ett attribut antas signalera vissa typer av egenskaper, som förknippas med ett visst 

beteende. Denna kategorisering av människor behöver inte vara grundade på egna 

erfarenheter, utan kan vara ett resultat av hörsägner, vilket gör att risken för fördomar är stor. 

Syftet med kategoriseringen är att sätta etiketter på olika grupper av individer, för att därefter 

nyttja informationen som ett slags resursbank, som sedan ligger till grund för hur man tänker 

agera mot en viss typ av spelare. 
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Det som är problematiskt med etiketter är att de lätt övergår till att bli självbekräftande 

schabloner. Det hela kan visas genom ett exempel. Ponera att det finns två grupper av 

individer, A och B. Inom gruppen tillämpar spelarna, vid upprepade spel av fångarnas 

dilemma, alltid strategin LIKA FÖR LIKA, medan samma spelsituation mot individer från 

den andra gruppen alltid påbjuder strategin ALLTID H. Diskonteringsfaktorn förutsätts vara 

tillräckligt hög för att ett samarbete skall vara stabilt. Den optimala strategin för de olika 

spelarna är att göra det som är kutym inom respektive grupp, att idka samarbete mot sina likar 

och hoppa av mot övriga. Detta leder till en negativ bild av individerna från den andra 

gruppen. I varje spel mot den andre bekräftas scenariot, om A försöker samarbeta med B, blir 

A genast straffad och vice versa. Det är således omöjligt att idka samarbete mellan de båda 

grupperna av individer. Mer problematiskt blir det om förhållandet mellan grupperna är 

asymmetriskt. Resonemanget hittills har byggt på att grupperna består av exakt lika många 

individer. Den grupp som befinner sig i minoritet kommer att drabbas extra hårt, eftersom 

spelen med de inhemska spelarna, relativt sett, är färre till antalet än vad som är fallet för 

spelarna i den andra gruppen. Den totala poängsumman för den svagare blir, relativt sett, 

således lägre.  

 

Schablonerna kan även komma att konservera statushierarkier. Ponera att det finns 

egenskaper som är lätta att iaktta och som gör att två individer alltid kan jämföras mot 

varandra. Dessa antaganden kan sammantaget upprätta och konservera statushierarkier, som 

dessutom blir stabila. En spelare, som i spel mot en svagare motståndare, tillämpar en strategi 

som går ut på att alternera avhopp med samarbete så länge inte motståndaren utövar 

vedergällning, är översittare, eftersom han eller hon, efter det att motståndaren hoppat av, 

aldrig mer kommer att samarbeta. Översittarstrategin är villig att exploatera andra, men tål 

inte ”leken” själv när den blir utsatt för vedergällning. Om strategin istället samarbetar så 

länge motståndaren inte hoppar av två drag i rad och därefter aldrig samarbetar så är den 

undergiven. Denna består i att spelaren accepterar att bli exploaterad vid vartannat drag. 

Graden av undergivenhet är i detta fall dock ändå ganska låg. Om motståndaren hoppar av, 

säg tre gånger i rad, sker vedergällning. Resultatet av det hela blir att spelare som befinner sig 

högt upp i statushierarkin klarar sig bra, då de (eftersom det är accepterat att sparka på den 

som ligger) exploaterar de svagare. Det hjälper sedan föga att försöka ändra på 

beteendemönstret. Beroende på att diskonteringsfaktorn dessutom antas vara hög, har de 

svagare bara att surt bita i äpplet, då resultatet vid avhopp bara blir sämre än vad som är fallet 

med ömsesidigt samarbete och exploatering.  
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3.8.2. Anseende  

Hur motspelaren kan förväntas spela kan också kartläggas genom att analysera hur dennes 

tidigare spel med andra aktörer har avlöpt. Om erfarenheten klart visar att en viss spelare lätt 

låter sig provoceras, kan detta utgöra en viktig information för kommande spel, inte minst vid 

det första draget. Enbart kunskapen om motståndarens tidigare spel räcker emellertid inte. Det 

går inte att med automatik fastslå hur motståndaren kommer att agera, givet sina tidigare drag. 

Detta beror på att även motståndarens agerande är baserat på motspelarens tidigare agerande. 

Båda parter tittar på den andres anseende innan strategier väljs. För att avgöra en viss 

informations betydelse, kan man försöka kalkylera hur pass mycket bättre – eller sämre – man 

skulle ha klarat sig utan densamma. Ju bättre man klarar sig, desto mindre viktig är 

informationen. Om man själv tillämpar en strategi som är inriktad på samarbete, är det viktigt, 

att i spel mot likasinnade, så fort som möjligt få till stånd ett ömsesidigt samarbete. Detta 

underlättas om strategin, som exempelvis LIKA FÖR LIKA, är enkel för motståndaren att 

förstå, eller att tidigare erfarenheter visar att samarbete har premierats.  

 

Det bästa anseendet att ha är inte att vara samarbetsvillig, utan att istället ge sken av att vara 

översittare, att vilja exploatera men samtidigt tillgripa permanenta avhopp så fort 

vedergällning sker. Problemet är svårigheten att etablera ett sådant översittarrykte. Då 

strategin leder till många avhopp, är det lätt att motståndaren, för att undvika exploatering, 

också väljer att låta sig provoceras och hoppa av. Detta dilemma leder till att det tar tid innan 

spelaren kommer att ha etablerat sig som översittare. Om det då finns flera spelare med 

intentioner om att bli översittare, blir resultatet oftast oändliga vedergällningsauktioner i 

spelen dem emellan. Båda spelarna vill få den andre att sluta med att agera översittare genom 

att låtsas nonchalera vederbörande genom att verka orubblig (här: att aldrig låta sig utnyttjas 

genom att först samarbeta). Den enda strategi som kan få en annan strategi att ändra sig är, 

givet erfarenheterna från dataturneringarna, LIKA FÖR LIKA. Genom sin enkelhet och sin 

förmåga till att utöva omgående vedergällning om så behövs, tvingar LIKA FÖR LIKA 

motståndaren att sluta med låtsasleken och istället idka samarbete. Detta gör också att LIKA 

FÖR LIKA skaffar sig ett renommé som avskräcker andra från att agera översittare mot den. 

Själv har den inte några översittarambitioner, men kan genom sitt trovärdiga hot avskräcka 

andra, presumtiva spelare från att ha det.  
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3.8.3. Lagstiftning 

Att verka inom lagens råmärken måste premieras, såtillvida att lagbrott beivras. Ett lands 

regering bör därför se till att det finns ett tillräckligt stort mått av avskräckningseffekt från att 

begå lagöverträdelser. Målet måste vara att upprätta ett anseende för att åtala brott, så att 

presumtiva brottslingar tänker om. Det behöver inte röra sig om våldsbrott, även ekonomisk 

brottslighet, att till exempel strunta i att efterleva ingångna avtal, måste beivras – annars 

sjunker förtroendet hos allmänheten, vilket kan försvåra uppkomsten av samarbete människor 

emellan. Det måste således finnas en rad väl fungerande institutioner, däribland ett 

sanktionsinstrument, i ett samhälle för att det skall fungera och utvecklas.  

 

3.8.4. Revir  

Att agera inom ramen för olika revir är vanligt förekommande. Revirtanken omfattar såväl 

djurriket som individer och företag. Gemensamt är att interaktionen mellan spelare oftast äger 

rum mellan grannar. Spel med spelare långt bort är mindre vanliga. Detta gör att framgång i 

stor utsträckning blir synonymt med hur man klarar av att hantera spel med de närmaste 

grannarna. Samtidigt kan grannarna, om dessa når stor framgång, komma att utgöra 

förebilder, så att deras strategier blir eftersträvansvärda och sprids på bekostnad av mindre 

lyckosamma strategier.  

 

Det går att anlägga olika perspektiv på begreppet revir. Ett är att betrakta revir som 

geografiska avgränsningar, till exempel fågelrevir eller olika marknader. Ett annat perspektiv 

utgår från att se revir som ett ”abstrakt rum” av egenskaper. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara marknaden för Coladrycker. Det finns på den svenska marknaden idag en rad 

läskedrycker på samma tema: Coca Cola, Pepsi, Dr Pepper, Cuba Cola och så vidare. Dessa 

märken är, utifrån ett revirtänkande, grannar där de exempelvis skulle kunna marknadsföras 

utifrån sockerhalt, koffeinhalt eller liknande. Hur väl de klarar sig på marknaden är i första 

hand ett resultat av hur de klarar sig mot varandra, spel mellan exempelvis Coca Cola och 

fruktsoda inte är lika intressanta, då de båda läskedryckerna inte omedelbart utgör varandras 

närmaste grannar. De märken som säljer bäst inom ”grannskapet” utgör sedan ofta måltavla 

för imitation, där konkurrenterna försöker efterapa framgångsreceptet.  
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3.9. Kritik mot Axelrods teori 

Trots att Robert Axelrods studier har fått mycket uppmärksamhet och lovord, finns det även 

kritiska röster. Douma & Schreuder (1998) ställer sig kritiska till om man kan hävda att LIKA 

FÖR LIKA generellt sett verkligen är den bästa strategin vid upprepade spel av fångarnas 

dilemma. Anledningen är att dataturneringarna på en avgörande punkt skiljer sig från verkliga 

situationer, nämligen hur man beaktar misstag. De programmerade beslutsreglerna i 

dataturningarna agerar hela tiden konsekvent och tar samtliga föregående drag med i 

beräkningen. De begår således aldrig några misstag. Verkligheten ser många gånger 

annorlunda ut. Ponera att två spelare som möts i ett upprepat spel av fångarnas dilemma båda 

spelar LIKA FÖR LIKA. Resultatet borde bli ömsesidigt samarbete, vilket också blir fallet, 

om inte någon av spelarna misstar sig och agerar som om motståndaren hade hoppat av. 

Motdraget blir då avhopp, vilket resulterar i en kedjereaktion av vedergällningar, som innebär 

en alternerad exploatering, vilket sammantaget ger ett sämre resultat än om ömsesidigt 

samarbete hade tillämpats. Detta då alternerad exploatering förutsätts ge ett sämre utfall än 

ömsesidigt samarbete. För att lösa dilemmat kan det vara bättre att undvika att spela LIKA 

FÖR LIKA så snart man ser att motståndaren hoppar av två gånger på tre spelomgångar. Om 

det vill sig väl, det vill säga att motståndaren verkligen spelar LIKA FÖR LIKA, skapas ånyo 

en situation där båda parter väljer att ömsesidigt samarbeta. Det fordras dock ett visst mod för 

att våga testa denna hypotes.  

 

3.10. Sammanfattning 

Axelrods studier visar att samarbete mycket väl kan uppkomma även i miljöer präglade av 

fientlighet. Grupper av individer, som är inställda på att återgälda samarbete, kan inbördes 

inleda samarbete, trots att ingen annan gör det. Det finns dock två grundförutsättningar som 

måste vara uppfyllda för att samarbete skall frodas, nämligen reciprocitet och en hög 

diskonteringsfaktor. Den senare svarar för att reciprociteten också blir stabil. När 

reciprociteten väl utgör en av grundpelarna i samarbetet, och när samarbetsstrategin har 

etablerats hos en grupp av individer, kommer strategin att kunna undgå att låta sig exploateras 

av icke samarbetsvilliga strategier. För att uppnå detta krävs att framgångsrika strategier kan 

frodas och att det finns en källa till variation hos strategierna. Det kan till exempel vara att 

omgivningen imiterar framgångsrika strategier. Ytterligare ett kriterium måste vara uppfyllt 

för att få till stånd ett samarbete. En ensam strategi som söker samarbeta kan inte få fotfäste i 

en miljö, totalt dominerad av elaka strategier. De samarbetsinriktade strategierna måste därtill 
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ha vissa egenskaper: de måste alltid vara först med att samarbeta och de måste kunna skilja 

motparter som reagerar på ett samarbete från dem som inte gör det. (Axelrod, 1987) 
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4. TV-kanaler på den svenska marknaden 
I detta kapitel presenteras ett urval av de TV-kanaler, såväl markbundna som kabel- och 

satellitkanaler, som har sport i utbudet och verkar på den svenska marknaden år 2003. Vilka 

sportevenemang var och en av kanalerna har rätt att sända idag och hur långt olika 

rättighetsavtal sträcker sig tas upp i sammandrag, liksom kanalernas ställning på den svenska 

marknaden.  

 

4.1. Sveriges Television  

Reguljära TV-sändningar i Sverige blev verklighet 1956, när det dåvarande AB Radiotjänst 

tilldelades sändningstillstånd och startade upp sin TV-verksamhet. Från början fanns det bara 

en kanal, något som ändrades vid årsskiftet 1969/1970, då en andra rikstäckande kanal, TV2, 

startades. Kanalerna var ekonomiskt likställda och hade i stort sett samma programuppdrag. 

Tanken med TV2 var bland annat att skapa en konkurrenssituation mellan kanalerna. År 1978 

startades Utbildningsradion, och med den följde en omorganisation, som syftade till att samla 

all utbildningsverksamhet i ett och samma bolag. Man bildade en koncern, som bestod av ett 

moderbolag, Sveriges Radio AB, och ett flertal olika dotterbolag, där TV-verksamheten kom 

att ligga i Sveriges Television AB. År 1992 upplöstes moderbolaget, och tre självständiga 

bolag bildades, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio 

AB, en organisationsform som alltjämt består. De olika programföretagen gavs i samband 

med omorganiseringen i huvudsak fri bestämmanderätt över respektive organisation och 

programutbud. År 1993 beslutades att från och med år 1994 skulle de tre programföretagen 

ägas av stiftelser, då de tidigare ägargrupperna från bland annat press och näringsliv inte 

längre sade sig vara villiga att kvarstå som ägare. Stiftelseformen befanns också vara en bra 

företagsform för att främja självständigheten hos public serviceföretagen. Den inbördes 

konkurrensen mellan företagets båda kanaler avskaffades officiellt genom ett riksdagsbeslut 

år 1995. (Reimer, 2002, och Prop. 2000/01:94) 

 

Sveriges Television AB består idag av totalt sex kanaler: SVT1, SVT2, SVT Extra, 24, 

Barnkanalen och SVT Europa. SVT1 och SVT2 är de enda av kanalerna som sänds i analog 

form, dels i marknätet (Teracom) och dels via samtliga analoga kabel- och 

satellitdistributörer. Bakgrunden till det senare är den så kallade ”must carry-principen”, som 

innebär att en satellit- eller kabelnätsoperatör i lag är tvingad att vidarebefordra vissa kanaler i 
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sitt utbud. I Sverige omfattas SVT1, SVT2 och TV4 av must carry-principen. Samma 

förutsättningar gäller även för de digitala operatörerna, som måste visa SVT:s digitala kanaler 

(samtliga SVT:s kanaler finns i digital form), dock bara om det aktuella nätet i sin helhet är 

digitalt. Detta innebär att den idag enda operatören i marknätet, Boxer, satellitoperatörerna 

Canal Digital och Viasat, samt kabelintressenterna Com Hems och UPC:s respektive digitala 

kabelnät måste visa SVT:s digitala kanaler. Från och med den 1 januari 2003 sänds SVT:s 

digitala kanaler okodade, vilket innebär att tittaren bara behöver ha en digitalbox för det 

digitala marknätet för att kunna se de digitala programmen. SVT sänder sport i SVT, SVT2, 

24, och SVT Extra, om än att den sista dock bara är en ”vilande” kanal som inte sänder 

kontinuerligt utan bara vid behov. (www.svt.se) 

 

Sveriges Television utgör tillsammans med flertalet andra public serviceföretag runt om i 

Europa en del av Eurovisionen, EBU – Eurovision Broadcasting Union. EBU är en 

samarbetsorganisation, vars viktigaste uppgifter består i att utgöra en plattform för sport- och 

nyhetssamarbete medlemsföretagen emellan. Det förra innefattar främst inköp av olika 

sändningsrättigheter, till exempel för sportevenemang, ofta för hela den europeiska 

marknaden, som innefattar medlemsföretagens delmarknader. En annan betydande 

verksamhetsgren inom EBU är strategiskt arbete, främst att utöva lobbying gentemot 

makthavare, företrädesvis inom ramen för EU. EBU har starka lobbygrupper i bland annat 

Bryssel som agerar gentemot såväl kommissionen som parlamentet, eftersom deras beslut och 

ställningstaganden i hög grad påverkar de förutsättningar, under vilka public serviceföretagen 

har att verka. (Sveriges Television AB, 2002) 

 

4.1.1. Ekonomiska ramar 

Verksamheten inom Sveriges Television AB finansieras till största delen med hjälp av 

licensmedel, som anvisas av riksdagen, och som distribueras via det så kallade 

rundradiokontot på Riksgäldskontoret. Själva avgiften är inte knuten till möjligheterna att 

kunna ta in SVT:s kanaler, utan enbart till innehav av TV-mottagare11. För kontroll och 

uppbörd sörjer Radiotjänst i Kiruna AB. TV-licensen kostar för närvarande 1814 kronor per 

hushåll och år. (Lag (1989:41) om TV-avgift, ändring införd till och med SFS (2002:1095)) 

Utöver licensmedlen tillkommer sponsring. SVT har dock inte fria händer att ta in sponsorer i 

                                                 
11 Detta innefattar bland annat TV, video, videokamera, inspelningsbar DVD-spelare och dator med TV-kort. 
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samband med sina program, det finns restriktioner som begränsar såväl utformning som 

omfattning (Sändningstillstånd för Sveriges Television AB 2002-2005). 

 

4.1.2. Sportprofil år 2003 

Sport är en viktig del i SVT:s utbud, mot bakgrund av public serviceuppdraget. Företagets 

devis är att: ”Sveriges Television ska erbjuda de stora evenemangen som samlar hela familjen 

och ha en stor bredd i sportutbudet” (Sveriges Television AB, 2002) Det är därför viktigt för 

företaget att komma i besittning av sändningsrättigheter till större sportevenemang, som till 

exempel sommar- och vinter-OS och fotbolls-VM, trots att dessa evenemang under senare år 

har blivit allt dyrare. Samtidigt får man inte missgynna smalare sporter, eller ogrundat 

premiera herridrott framför damidrott. SVT är en ivrig förespråkare för att de stora 

idrottsevenemangen skall sändas i kanaler som kan nås av det absoluta flertalet, till exempel 

public service-TV. (Ibid.) Sportens andel av det totala utbudet visas av nedanstående figur: 

 
Figur 4:1 Programområden SVT1 och SVT2 år 2002 

 

 
 

 Källa: Sveriges Television AB, Årsredovisning 2002 

 

Sportens andel av Sveriges Televisions totala utbud i timmar räknat har dock varierat under 

årens lopp, dels beroende på om man har sänt större evenemang, men även relativt vilka och 

hur många andra sporter man har innehaft rättigheterna till. Under den senaste tioårsperioden 

har andelen TV-sport i SVT sjunkit kraftigt. Siffrorna har pendlat mellan drygt fem och åtta 

procent av det totala utbudet, om inte flera större idrottsevenemang har sänts samma år.12 Om 

man däremot går längre tillbaka i tiden, och exempelvis tittar på intervallet mellan 1965/1966 

och fram till slutet av 1980-talet, blir siffrorna betydligt högre, mellan tio och 14 procent. Det 

är dock viktigt att poängtera att exempelvis OS numera, från och med år 1994, är uppdelat så 
                                                 
12 År 2002 sände SVT från såväl vinter-OS i Salt Lake City som från fotbolls-VM, vilket drar upp siffran. 
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att sommar-OS inte äger rum samma år som vinter-OS. Trots detta står det ändå klart att SVT 

inte längre har något slags ensamrätt till stora sportevenemang på den svenska marknaden – 

konkurrensen har hårdnat betydligt. (Reimer, 2002) 

 

När det gäller valet av inriktning på TV-sport, har SVT inte riktigt fria tyglar. Orsaken till 

detta står att finna i företagets sändningsavtal med staten som företaget har att rätta sig efter 

och som innebär att man måste ha ett varierat programutbud som tillgodoser olika 

smakriktningar hos tittarna: 

 

”SVT skall erbjuda ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet i 

alla programgenrer. Programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och 

mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos landets 

befolkning. Programutbudet skall spegla förhållanden i hela landet och som helhet 

präglas av folkbildningsambitioner. SVT skall beakta programverksamhetens 

betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme skall ges åt en mångfald av 

åsikter och meningsriktningar. SVT skall i skälig omfattning tillgodose olika 

intressen i fråga om bl.a. religion, kultur och vetenskap.” (§ 8, Sändningstillstånd för 

Sveriges Television AB 2002-2005) 

 

Var gränsen går när det gäller missgynnande av någon enskild grupp har varit föremål för 

diskussion vid ett flertal tillfällen. SVT har ett antal gånger blivit anmälda till 

granskningsnämnden för radio och TV13 (före detta Radionämnden) för att till exempel ha 

missgynnat kvinnlig idrott. Under 1970- och 1980-talen ledde dock majoriteten av 

anmälningarna inte till några fällande utslag. Nämnden godtog allt som oftast SVT:s 

förklaringar till varför public serviceföretaget procentuellt sett visade färre antal timmar 

damidrott, till exempel att SVT i ett internationellt perspektiv visade mer kvinnlig idrott än 

andra länder. Detta var 1975. År 1986 fann Radionämnden det dock motiverat att fälla SVT 

för att de visade för lite kvinnlig idrott. Fällandet gällde en anmälan om damfotboll och 

dambasket, där damerna var regerande europamästare i fotboll (1984), men där SVT inte 

visade detta faktum tillräckligt stor hänsyn i utbudet. (Reimer, 2002)  

 

                                                 
13 Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att granska radio och TV i Sverige. Nämnden, som 
utses av regeringen, har att ta ställning till hur programverksamhet och enskilda program, inklusive reklam, 
överensstämmer med de regler som finns angivna för programverksamheten i Radio- och TV-lagen och i 
programbolagens sändningstillstånd. Nämnden är både en statlig myndighet och ett forum, dit vilket allmänheten 
kan vända sig med klagomål på innehåll och dylikt. (Hadenius & Weibull, 1999). 
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4.1.3. Ingångna avtal – ett urval 

SVT har idag ett stort antal ingångna avtal gällande sändningsrättigheter till sport. Det rör sig 

både om seriespel och större evenemang. Rättigheterna innefattar såväl direktsändningar och 

efterhandssändningar som nyhetsrättigheter. Många av rättigheterna har köpts in inom ramen 

för EBU-samarbetet. I majoriteten av fall står det sedan SVT fritt att disponera rättigheterna 

inom ramen för företagets kanaler. Man kan således välja att sända i SVT1, SVT2, SVT Extra 

eller 24. (Rolf Porsborn, administrativ sportchef, TV-sporten, SVT) Nedan följer ett urval av 

de rättigheter som SVT förfogar över idag, och hur långt de olika avtalen sträcker sig. 

 

Genom EBU innehar SVT bland annat sändningsrättigheterna till samtliga sommar- och 

vinter-OS fram till år 2008. Dessa avtal har slutits direkt med IOK, Internationella Olympiska 

Kommittén. Inom EBU:s ramar ligger även de olika friidrottsmästerskapen, EM och VM, 

både inomhus- och utomhus. Med det Internationella Friidrottsförbundet, IAAF, har idag SVT 

ett avtal som ger rätten att fram till år 2009 få direktsända friidrotts-VM. Samma premisser 

gäller för friidrotts-EM, bortsett från att säljaren av rättigheterna är det Europeiska 

Friidrottsförbundet och att avtalet bara gäller fram till år 2007. Friidrotts-VM utomhus år 

2003 och år 2005 delas emellertid med TV4. (Ibid.) 

 

Skidor utgör en annat av SVT:s stora ”rättighetspaket”. Med FIS, det Internationella 

Skidförbundet, har två avtal slutits, dels om alpin skidåkning och dels om nordisk (längd-) 

skidåkning. När det gäller den alpina skidåkningen omfattar avtalet VM, endast för år 2003, 

och den alpina världscupen fram till säsongen 2005/2006. För den nordiska skidåkningen 

omfattar avtalet VM fram till år 2009. Genom ett avtal med Media Partners har SVT även 

köpt världscupen i nordisk skidåkning fram till säsongen 2005/2006. Dessutom innehar SVT 

exklusivt ensamrätten till skidklassikern Vasaloppet. (Ibid.) 

 

I samband med starten av den digitala kanalen 24, köptes ytterligare en rad 

sändningsrättigheter in. Avtalen, som bara gäller för år 2003 med hänvisning till att 24 i ett 

första skede bara är ett ettårigt projekt, innefattar direktsända matcher från Elitserien i bandy, 

Elitserien i innebandy, Elitserien i volleyboll, och Basketligan. (Ibid.) 

 

När det gäller fotbollsavtal har idag SVT rätten att direktsända Superettan (herrar) och 

Damallsvenskan säsongen 2003. Sedan har fotbolls-EM för 2004 köpts in, ett evenemang som 

SVT kommer att dela med TV4. Fotbolls-VM för 2006 är ännu inte i hamn, mycket på grund 
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av turbulensen efter det att rättighetsinnehavaren, det tyska bolaget Prisma, gick i konkurs. 

(Rolf Porsborn, administrativ sportchef, TV-sporten, SVT.) 

 

SVT har sedan ett antal rättigheter som ger företaget rätt att i efterhand sända större utdrag 

från olika tävlingar. Dessa avtal, som enbart gäller för 2003, innefattar bland annat VM-serien 

i rally, Elitserien i Speedway och VM-serien i Speedway. Ett program, som också delvis 

bygger på rätten att i efterhand få sända är Fotbollskväll, som gäller Allsvenskan i fotboll. 

Canal Plus och kabeloperatören Com Hem innehar idag ensamrätten till att få direktsända hela 

matcher, medan SVT sänder repriserade utdrag från matcherna. (Ibid.) 

 

Sportevenemang som SVT inte har i utbudet idag men som man i framtiden gärna skulle se i 

utbudet är ishockey-VM och handbolls-VM, evenemang som man tidigare haft, men där TV3 

respektive TV4 nu har rättigheterna. (Ibid.) 

 

4.2. TV3  

TV3, Sveriges först etablerade kommersiella TV-kanal, startade sina sändningar nyårsaftonen 

1987. Genom att sända från London kringgick man den då rådande lagstiftningen i Sverige, 

och kunde sända reklamfinansierad TV över satellit direkt till hushållen. Lagstiftningen utgick 

från att kommersiell TV skulle behöva sända från satelliter i fast trafik, vilket innebar stora 

TV-paraboler, för vilka det krävdes ett särskilt tillstånd. För att frångå denna reglering lät 

ägaren, den nu framlidne Jan Stenbeck och dennes bolag Kinnevik, sända programmen med 

hjälp av en så kallad direktsändande rundradiosatellit, i det här fallet Astra-satelliten. 

Rundradiosatelliterna hade i slutet av 1980-talet hunnit utvecklas till att bli så starka att 

programmen kunde tas emot med hjälp av en vanlig villaparabol. (von Platen, 1993) 

 

SVT:s monopol på TV i Sverige var i och med TV3:s intåg i praktiken brutet. Jan Stenbeck 

var inte rädd för att satsa stora pengar på kommersiell TV i Sverige, mot bakgrund av 

utvecklingen i andra europeiska länder. Där hade statsmonopolen ett efter ett avreglerats och 

otaliga satellitkanaler hade vuxit upp som svampar ur jorden. Reklam-TV-branschen spåddes 

ha goda utsikter till att i framtiden kunna bli mycket lönsam även i Sverige, som vid den här 

tidpunkten, i mitten av 1980-talet, alltjämt var ett ”oplöjt dike”. Det fanns inga 

konkurrenskraftiga alternativ till Sveriges Television, som lugnt kunde agera vidare som 

monopolist. (Ibid.) 
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TV3 var till en början en panskandinavisk kanal där svenska, danska och norska blandades. 

År 1989 upprättades dock tre separata TV3-kanaler, var och en på de olika språken, och med 

eget innehåll. TV3 kom under åren efter starten att växa, om än att någon vinst inte kunde 

uppvisas förrän 1992. Idag ingår TV3, tillsammans med Viasat Sport och en rad utländska 

underhållningskanaler, i Modern Times Group, MTG, som bildades i slutet av 1994 som 

Kinneviks affärsområde inom media. År 1997 avknoppades MTG från Kinnevik, och bildade 

en egen koncern. TV-verksamheten inom MTG-koncernen drivs inom dotterbolaget Viasat 

Broadcastings ramar. (www.mtg.se) 

 

TV3 sänds bland annat digitalt via satellit (Viasat), digitalt via kabel (UPC) och analogt via 

kabel (UPC och Sweden on Line). (www.tv3.se) 

 

4.2.1. Ekonomiska ramar 

TV3 är en renodlat kommersiell TV-kanal, finansierad med hjälp av annonsintäkter och 

sponsring. Kanalen är fri, förutom eventuella avgifter för distribution. (Ibid.) 

 

4.2.2. Sportprofil år 2003 

TV3 har koncentrerat sig på att enbart sända vissa sporter, som man satsar stort på. TV3 har 

både seriespel och större evenemang i utbudet. (Ibid.) 

 

4.2.3. Ingångna avtal – ett urval 

Samtliga rättighetsavtal som TV3 har idag delas med systerkanalen Viasat Sport, som är en 

renodlad sportkanal. Det står Viasat Broadcasting helt fritt att välja i vilken av de båda 

kanalerna man vill sända. (Magnus Dahlborn, sportchef, Viasat Sport) Därför ligger även 

presentationen av Viasat Sports sändningsrättigheter under TV3. 

 

Sedan år 1989 innehar TV3 rättigheterna till ishockey-VM, ett evenemang som under 

mästerskapet år 2003 även har sänts på Viasat Sport. Samtliga Sveriges matcher har dock gått 

på TV3. Man har med det Internationella Ishockeyförbundet nyligen slutit ett nytt avtal, som 

ger Viasat rätten till samtliga ishockey-VM fram till år 2007. (Ibid.) 
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En annan sport som man har satsat stort på är europeisk herrfotboll, till exempel UEFA 

Champions League, där mästarlagen från de europeiska ligorna möts. Då matcherna går flera 

dagar i veckan har Viasat valt att alternera sändningarna mellan TV3 och Viasat Sport, så att 

minst en match går i vardera kanalen. Ett nytt avtal om Champions League har nyligen slutits, 

vilket ger Viasat den exklusiva rätten att sända Champions League fram till år 2006. (Magnus 

Dahlborn, sportchef, Viasat Sport.) 

 

Andra fotbollsavtal som Viasat har är rättigheterna till de spanska och holländska toppligorna. 

Rättigheterna till den första, och som är exklusiva, omfattar hela serien, och avtalet gäller för 

år 2003. Avtalet om den holländska ligan gäller bara ett antal matcher, man har ett så kallat 

timavtal, som gäller för innevarande säsong. Matcherna från de båda fotbollsligorna sänds 

enbart på Viasat Sport. (Ibid.) 

 

Viasat har sedan köpt in samtliga Englands EM-kvalmatcher till EM år 2004. Matcherna visas 

enbart på Viasat Sport. (Ibid.) 

 

Viasat innehar sedan en rad rättigheter kopplade till golfsporten. De båda majortävlingarna 

British Open och PGA-mästerskapen, båda för herrar, sänds direkt, liksom cirka 40 tävlingar 

på Europatouren och 30 tävlingar från USA-touren, båda för herrar. Alla avtal avser endast 

säsongen 2003. Till detta kommer sedan rättigheterna att få sända de fyra så kallade World 

Golf Championship-tävlingarna samt att i magasinsform återge och analysera tävlingarna på 

Europatouren. Sedan har man valt att köpa in Europatouren för damer. Detta avtal gäller fram 

till år 2004. Golfen sänds både på TV3 och på Viasat Sport. (Ibid.)  

 

Viasat har sedan köpt in rättigheter att få sända handboll, både från den svenska Elitserien och 

från Bundesliga i Tyskland. Avtalet gäller till år 2004. Handbollen sänds enbart på Viasat 

Sport. (Ibid.) 

 

Avslutningsvis har Viasat TV-rättigheterna till Nascar, genom ett avtal som sträcker sig fram 

till år 2004. Tävlingarna visas enbart på Viasat Sport. (Ibid.) 

 

Rättigheter som man vill ha men som man inte har idag omfattar det mesta, såsom engelska 

Premier League i fotboll, italienska Serie A, också i fotboll, cykelloppet Tour de France och 

så vidare. (Ibid.) 
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4.3. TV4 och TV4 Plus 

TV4 är sprunget ur bolaget Nordisk Television AB, som grundades 1984 av Gunnar Bergvall 

och Ingemar Leijonborg. Dessa hade, precis som Jan Stenbeck, intentioner om att starta en 

stor, reklamfinansierad TV-kanal, som skulle kunna ta upp kampen med SVT om de svenska 

tittarna. Nordisk Television, nu dominerat av Wallenbergssfären, började sina sändningar i 

satellit- och kabelnäten 1990, för att två år senare starta upp TV4 även i marknätet. 

Etableringen i marknätet föregicks av en bitter kamp, främst med Jan Stenbecks Kinnevik, om 

att få koncessionsrätten att sända i samma nät som SVT. Beslutet att låta SVT få konkurrens 

om tittarna i marknätet hade innan stötts och blötts i mer än tio år inom det 

socialdemokratiska partiet, som innehade regeringsmakten, och därmed även beslutanderätten 

i koncessionsfrågor. På partikongressen 1990 bestämde sig socialdemokraterna för att tiden 

var mogen för att etablera ytterligare en kanal i det analoga marknätet. Som underlag för 

beslutet hade man gett en parlamentarisk beredning i uppdrag att analysera vilken av de 

intressenter, som visat intresse om att starta en ny TV-kanal i marknätet, som var bäst. 

Beredningen förordade den 11 september 1991 M3 TV (TV3 + Rikstelevision, ett annat av 

Stenbecks förslag). Trots detta togs inget beslut, då det var riksdagsval bara några dagar efter. 

Valresultatet innebar ett maktskifte och därmed nya förutsättningar. Den nya regeringen 

resonerade nu så att om Stenbeck gavs koncessionsrätten skulle Wallenbergs TV4 gå i 

konkurs. För att rädda TV4 gjordes då en kompromiss, där TV4 gavs koncessionsrätten men 

där Jan Stenbeck fick köpa in sig med 30 procent i bolaget. (von Platen, 1993, och 

www.tv4.se) 

 

TV4:s sändningar i marknätet startade officiellt den 2 mars 1992. Reaktionen från tittarna var 

till en början sval, någon succé var det inte tal om, och SVT:s ställning fortsatte att vara 

ohotad. Men, situationen skulle komma att ändras. Redan samma höst kunde TV4 notera 

tittarrekord – siffror som även SVT skulle ha glatt sig åt. Med nya program som ”Fångarna på 

fortet” och ”Bingolotto”, lockades en publik på uppemot två miljoner tittare. 1994 blev TV4 

Sveriges största TV-kanal (om man inte räknar SVT: s båda kanaler som en), en position som 

man därefter har upprätthållit med förhållandevis god marginal. Dock har SVT1 gått om TV4 

under det senaste året. (www.tv4.se., och Mediamätning i Skandinavien AB, 2002) 

 

TV4, som idag ägs av MTV OY, Bonnier & Bonnier AB och MTG Broadcasting AB, består i 

första hand av två TV-kanaler, TV4 och TV4 Plus. TV4 är den bredare kanalen, medan 

utbudet i den ”nischade” kanalen TV4 Plus består av tre temaprogramområden, fritid, 
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underhållning och sport. TV4 sänder analogt i marknätet (Teracom), analogt via kabel (alla 

operatörer, enligt must carry-principen), digitalt i marknätet (Boxer, enligt must carry-

principen), analogt via satellit (Thor), digitalt via satellit (Canal Digital), och i viss uträckning 

digitalt via kabel. TV4 Plus sänder både analogt och digitalt, i marknätet (Boxer) bara digitalt 

emellertid. TV4 Plus går att få in som digital kanal via kabel (Com Hem och UPC) och via 

satellit (Canal Digital), samt analogt via kabel (UPC, Sweden On Line och SPA). TV4 Plus i 

analog form finns inte som satellitkanal. (www.tv4.se,) 

 

4.3.1. Ekonomiska ramar 

TV4:s intäkter består av reklam- och sponsorintäkter. TV4 har genom att vara den enda 

reklamfinansierade TV-kanalen i det analoga marknätet ansetts ha haft en fördel av detta. 

TV4 har verkat i ett slags ”skyddad verkstad”. För att justera för denna ”orättvisa” har TV4 

därför varje år tvingats betala en extra avgift, en så kallad koncessionsavgift, till staten. 

Avgiften består av en fast och en rörlig del, där den senare beror av annonsintäkternas storlek. 

(TV4 AB, 2002) I takt med att TV4 har fått ökad konkurrens från andra reklam-TV-kanaler, 

som idag når en stor del av den svenska befolkningen, har koncessionsavgiftens storlek 

alltmer blivit föremål för diskussion. Premisserna är inte desamma idag som när 

koncessionsavgiften infördes i början av 1990-talet. Till detta kommer det faktum att det 

analoga marknätet kommer att släckas helt år 2008, med konsekvensen att alla kanaler i 

marknätet kommer att sända digitalt, även TV4, vilket kommer att försvaga kanalens ställning 

om man tvingas betala höga avgifter. En statlig utredning, Koncessionsavgiftsutredningen, har 

därför föreslagit att koncessionsavgiften för TV4 successivt skall minskas, med början år 

2004, då avgiften är tänkt att reduceras med 20 procent. Därefter följer en reducering med 

ytterligare 20 procentenheter för varje år. År 2007 är avgiften nere i 20 procent av dagens 

nivå, för att året därpå vara helt eliminerad. (SOU 2003:47) 

 

4.3.2. Sportprofil år 2003 

TV4 har, liksom SVT, ambitioner om att sända bred sport. I likhet med SVT har inte heller 

TV4 riktigt fria ramar att välja inriktning på TV-sport, något som regleras i sändningsavtalet: 

 
”TV4 skall, inom ramen för de kommersiella villkor företaget har att följa, erbjuda 

ett mångsiktigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet. Programmen skall 

utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet i skälig omfattning 
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tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets befolkning.” (§ 10, 

Sändningstillstånd för TV4 AB 2002-2005)  
 

Essensen av detta är att TV4 inte kan välja att bara satsa på sport, eller att enbart koncentrera 

sig på vissa sporter på bekostnad av andra. I den nischade kanalen TV4 Plus sänder man dock 

i första hand några få, utvalda sporter. 

 

4.3.3. Ingångna avtal – ett urval 

TV4 innehar idag en rättighetsportfölj, som i flertalet står företaget fritt att disponera mellan 

sina kanaler, TV4 och TV4 Plus. Det finns dock några undantag (se nedan). 

 

Med det internationella handbollsförbundet har TV4 ett par avtal om sändningsrättigheter 

slutits. Fram till år 2005 har man den exklusiva rätten att i Sverige få sända VM i handboll. 

Avtalet gäller både dam- och herr-VM. Dessa evenemang kommer man att visa i TV4, mot 

bakgrund av det stora tittarintresse som finns. Det finns dock inga sådana krav i avtalet. (Hans 

Pekkari, sportchef, TV4-sporten, TV4) 

 

Med det europeiska handbollsförbundet har ett liknande avtal, men för EM i handboll, slutits. 

Mästerskapen för herrarna år 2004 och 2006 är hamn. Man har även köpt in rättigheterna till 

nästkommande Dam-EM i handboll, men tvekar om man kommer att sända evenemanget – 

det beror på om damerna kvalificerar sig eller inte. EM i handboll kommer med all säkerhet 

att sändas i TV4, då tittarsiffrorna brukar vara höga. (Ibid.) 

 

Ett annat avtal, som man har köpt tillsammans med Canal Plus, är Elitserien i ishockey. TV4 

har dock inte rätt att direktsända matcherna i grundserien, men har från och med den tredje 

semifinalen förstahandsrättigheter, med vilket menas att TV4 får välja vilken av de två 

semifinalerna man vill sända direkt. Finalmatcherna har TV4 exklusivt rättigheterna till. 

Avtalet gäller fram till säsongen 2004/2005. (Ibid.) 

 

Ett annat avtal, som är en av TV4:s större satsningar under de kommande åren, gäller fotbolls-

EM år 2004 i Portugal, ett avtal som har blivit möjligt genom ett samarbete med SVT. 

Fördelningen av matcherna mellan kanalerna är ännu inte fastställd. De EM-matcher som 

TV4 får rättigheterna till kommer att sändas i TV4. (Ibid.) 
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Inom ramen för programmet ”Tipslördag” ligger en rad andra sändningsrättigheter, kopplade 

till fotboll. Med det Engelska Fotbollsförbundet, FA, har TV4 ett avtal, som ger rätten att 

direktsända engelsk division-1-fotboll och FA-cupmatcher. Till detta kommer ett liknande 

avtal om skotska Premier League. Samtliga avtal är ettåriga och gäller således fram till år 

2004. (Hans Pekkari, sportchef, TV4-sporten, TV4) 

 

TV4 har med FIFA slutit avtal om att få sända Dam-VM i fotboll år 2003. Till detta kommer 

det svenska damlandslagets samtliga matcher fram till år 2005. Det senare avtalet har dock 

slutits med det Svenska Fotbollsförbundet. (Ibid.) 

 

Inom ramen för samarbetet med SVT ligger även ett annat stort evenemang, friidrotts-VM 

utomhus, både år 2003 och år 2005. Avtalet innebär att de båda kanalerna sänder direkt 

varannan dag under hela mästerskapet. (Ibid.) 

 

Av de rättighetsavtal som det står TV4 fritt att välja vilken av kanalerna TV4 och TV4 Plus 

som evenemanget skall sändas i, återstår bara ett, Formel-1. TV4 har idag rätt att direktsända 

såväl tidsträning som huvudtävling från samtliga Grand Prixlopp i Formel-1-serien. Avtalet 

gäller fram till år 2005. (Ibid.) 

 

Inför starten av TV4 Plus köptes ytterligare sändningsrättigheter in, vilka enbart gäller för den 

nya kanalen. TV4 har ingen valfrihet i dessa fall, man kan inte välja att placera evenemangen 

i det ordinarie TV4-utbudet. En sport som TV4 Plus har valt att satsa på är fotboll. Man har 

köpt in exklusiva rättigheter till den brasilianska förstaligan i fotboll, ett avtal som gäller till 

och med år 2004. TV4 Plus har även exklusiva rättigheter till söndagsmatcherna i den tyska 

Bundesligan, också i fotboll. Rättigheterna till övriga matchdagar i Bundesliga har andra 

bolag, till exempel Canal Plus. (Ibid.) 

 

En annan sport som man har valt att köpa in enbart för TV4 Plus’ räkning är tennis. Serien 

”Mercedes Super 9”, bestående av en rad större turneringar såsom Roms och Hamburgs ATP-

turneringar på grus, är ett exempel, ett annat är Stockholm Open. Båda avtalen gäller för år 

2003 (Ibid.) 

 

Det sista rättighetspaketet för TV4 Plus allena består av Elitserien i Speedway, där man idag 

har rätt att sända hela matcher i efterhand. Avtalet gäller enbart för säsongen 2003 (Ibid.) 
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Rättigheter som man gärna skulle vilja ha men som man inte har i dagsläget är framförallt OS, 

både sommar- och vinterspelen. (Hans Pekkari, TV4-sporten, TV4) 

 

4.4. Kanal 5 

Kanal 5 startades 1989 under namnet Nordic Channel av industrimannen Matts Carlgren. 

Sedan starten har kanalen bytt namn ett flertal gånger. Namn som har passerat revy är TV5, 

TV5 Nordic och ”Femman”. Sedan 1996 heter kanalen Kanal 5. 1991 övertog det 

Luxemburgbaserade SBS Broadcasting S.A. ägandet av kanalen, genom att köpa upp 75 

procent av aktierna, för att fyra år senare komma i besittning av resterade 25 procent. SBS är 

ett medieföretag som, förutom Kanal 5, äger ett flertal radio- och TV-stationer runt om i 

Europa. (www.kanal5.se) 

 

Under sin relativt korta livstid har Kanal 5 lyckats bli Sveriges tredje största kommersiella 

TV-kanal efter TV4 och TV3. Man har sedan starten, från 1996 räknat, fördubblat antalet 

tittare som kan ta in kanalen. Idag nås 4 762 000 tittare, vilket omfattar 56 procent av den 

totala TV-befolkningen. (Ibid.) 

 

Kanal 5 kan bland annat tas in analogt14, via satellit (Thor) eller kabel (Sweden On Line). 

Dessutom finns Kanal 5 som digital kanal, och kan då fås via marknätet (Boxer), via kabel 

(Com Hem, Kabelvision, Sweden On Line, UPC), eller via satellit (Canal Digital). (Ibid.) 

 

4.4.1. Ekonomiska ramar 

Kanal 5 är en renodlat kommersiell kanal, där reklamintäkter plus sponsring svarar för 

finansieringen av programutbudet. (Ibid.) 

 

4.4.2. Sportprofil år 2003 

Kanal fem är en underhållningskanal där utbudet i första hand är fokuserat på serier, drama 

och filmer. Sport utgör än så länge en liten del, man koncentrerar sig i första hand på enskilda 

arrangemang, företrädesvis inom fotbollssektorn. (Ibid.) 

                                                 
14 Den analoga distributionen upphör helt den 27 oktober 2003 och ersätts med digital teknik. (www.kanal5.se) 
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4.4.3. Ingångna avtal - ett urval 

Kanal 5 har idag endast ett fåtal avtal om sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. 

Företaget har två avtal med Svenska Fotbollförbundet, dels om att få direktsända samtliga 

Sveriges EM-kvalmatcher (herrar) på bortaplan, och dels sändningsrättigheter till Svenska 

Cupen i fotboll (herrar). Till detta kommer ett avtal som slutits med det Europeiska 

Fotbollsförbundet, UEFA, om att med ensamrätt få direktsända UEFA-cupmatcher. Samtliga 

avtal gäller enbart för 2003, men det finns optioner på att få sluta nya avtal även för år 2004 i 

alla tre fallen. Kanal 5 ligger för närvarande i förhandlingar om ishockeyrättigheter, men vill 

av affärstekniska skäl inte tala om för vilken liga/mästerskap det rör sig om. (Johan Westman, 

programdirektör, Kanal 5) 

 

4.5. Viasat Sport 

Viasat Sport är en renodlad sportkanal som bildades i mars 1999. Företaget utgör en del av 

Viasat Broadcasting, som är ett dotterbolag till MTG. (www.viasat.se) 

 

4.5.1. Ekonomiska ramar 

Viasat Sport är en renodlad betalkanal, där intäkterna enbart kommer från 

abonnemangsavgifter. Abonnemangsavgiften15 är för närvarande 199 kronor per månad. 

(Ibid.) 

 

4.5.2. Sportprofil år 2003 

Sport utgör den absoluta merparten av det totala utbudet i kanalen. Viasat Sport har via Viasat 

Broadcasting en stor portfölj bestående av ett antal sporter. Det rör sig främst om seriespel, 

som företrädesvis sänds direkt eller repriseras i sin helhet, och inte så mycket om stående 

evenemang av mästerskapskaraktär. Sporter som utgör kärnan i utbudet är internationell 

toppfotboll, företrädesvis från de europeiska ligorna, internationell golf, handboll. 

(www.sport.viasat.se) 

 

                                                 
15 Abonnemanget avser ”Viasat Silver”, som är det billigaste abonnemanget som innehåller Viasat Sport. 
(www.viasat.se) 
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4.5.3. Ingångna avtal – ett urval 

Se TV3. 

 

4.6. Canal Plus 

Canal Plus S.A. startades i Frankrike år 1984 och är idag en av Europas största betal-TV-

kanaler. Den största ägaren är Vivendi Universal, som är världens näst största mediekoncern, 

som till hundra procent äger Canal Plus Group. Denna utgör TV- och filmdivisionen inom 

Vivendi Universals. Förutom att utgöra TV-bolag producerar och distribuerar Canal Plus även 

film, för Universal Studios och Studio Canal, vilka också ingår i Vivendi Universal. Canal 

Plus Group, med säte i Paris, äger idag 14 så kallade premiumkanaler16 runt om i Europa. 

Därtill har koncernen ägarintresse i ytterligare ett 30-tal TV-kanaler, såsom Universal Studio 

Networks. Till detta kommer sedan även andra verksamhetsgrenar. Canal Plus Group 

levererar till exempel mjukvara för digital-TV. (www.canalplus.se ) 

 

På den nordiska marknaden har Canal Plus funnits sedan 1997. Med huvudkontor i Sverige 

och lokala kontor i Danmark, Finland och Norge, sänds programmen inom ramen för tre 

kanaler, Canal Plus, Canal Plus Blå och Canal Plus Gul. De två första är i första hand 

filmkanaler, vilket har sin förklaring i att de ursprungligen var gamla Filmnets båda 

betalkanaler. Filmnet och Canal Plus gick samman år 1997. Sverige och Norge har var sin 

Canal Plus-kanal på respektive modersmål, medan Danmark och Finland delar på en Canal 

Plus-kanal. Canal Plus Blå och Canal Plus Gul är gemensamma för alla fyra länderna. Canal 

Plus kanaler sänds både digitalt och analogt, frånsett Canal Plus Blå, som endast kan tas in av 

kunder som har tillgång till den digitala tekniken. (Ibid.) 

 

Canal Plus sänder idag digitalt via marknätet (Boxer), analogt via kabel (UPC, Sweden On 

Line och Kabelvision), digitalt via kabel (Com Hem och Sweden On Line), samt digitalt via 

satellit (Canal Digital). (Ibid.) 

 

                                                 
16 Med premiumkanaler åsyftas renodlade betalkanaler, som rymmer företrädesvis sport, underhållning och film. 
(www.kabeltv.se) 
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4.6.1. Ekonomiska ramar 

Canal Plus är en renodlad betalkanal, där finansieringen enbart består av 

abonnemangsavgifter. För närvarande kostar ett abonnemang 219 kronor i månaden, plus 

eventuella avgifter för dekoderhyra, anslutningsavgift, programkort, samt eventuella avgifter 

från distributören. (www.canalplus.se) 

 

4.6.2. Sportprofil år 2003 

Sport utgör en viktig del av utbudet, om än kärnan utgörs av filmer. Canal Plus intentioner är 

att sända varje lands mest populära sporter på de marknader där man är etablerad. Det rör sig i 

första hand om seriespel och inte om mästerskapsidrott och enstaka evenemang, även om man 

gärna skulle vilja se sådana i utbudet i framtiden. Inriktningen i Sverige är till största delen 

fokuserad på fotboll och ishockey från såväl nationella som internationella ligor. (Ibid.) 

 

4.6.3. Ingångna avtal – ett urval 

För svenskt vidkommande innehar Canal Plus år 2003 en rad sändningsrättigheter till sport. 

Kanalen sänder från engelska Premier League i fotboll, där man fram till maj år 2004 innehar 

samtliga rättigheter exklusivt, vilket innebär att det står kanalen fritt att sända vilka och hur 

många matcher man vill. Avtalet gäller för övrigt för hela Skandinavien. (Peter Harrysson, 

sportchef för den skandinaviska marknaden, Canal Plus) 

 

Ett annat rättighetspaket, som Canal Plus innehar exklusivt är italienska Serie A, också i 

fotboll. Avtalet sträcker sig fram till år 2005 och omfattar även här hela den skandinaviska 

marknaden. (Ibid.)  

 

Ett tredje rättighetspaket omfattar NHL (National Hockey League) i ishockey. Avtalet, som 

gäller för hela Skandinavien, ger Canal Plus den exklusiva rätten att direktsända matcher fram 

till juni år 2005. (Ibid.) 

 

Övriga avtal som Canal Plus innehar är inte exklusiva, såtillvida att även andra intressenter 

finns med i bilden. Ett sådant avtal gäller Allsvenskan i fotboll, där Canal Plus fram till 

november år 2003 har rätt att sända två matcher direkt i veckan. Till en av matcherna har man 

förstahandsrätten till, vilket innebär att man fritt kan välja vilken match man vill sända. Till 

den andra matchen är det istället kabelintressenten Com Hem som har förstahandsrätten. 
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Fotbollsavtalet, som är slutet med det Svenska Fotbollsförbundet, är således delat mellan två 

aktörer när det gäller direktsändningar. Skillnaden mellan Canal Plus och Com Hem är att 

matcherna hos den senare distribueras med hjälp av pay-per-view, det vill säga att tittaren 

utöver ett grundabonnemang hos Com Hem betalar för varje enskild match, medan Canal Plus 

bygger på ett renodlat och månatligt abonnemangssystem, plus avgifter för till exempel 

distribution. (Peter Harrysson, sportchef för den skandinaviska marknaden, Canal Plus.) 

 

Ett annat avtal, som bygger på samma principer som avtalet om Allsvenskan är Elitserien i 

ishockey. Detta avtal, som har slutits med Svenska Hockeyligan, gäller fram till april år 2004, 

ger Canal Plus exklusivt rätten till två direktsända matcher i veckan, tisdagar och torsdagar. 

Övriga matcher har Com Hem exklusivt rätten till, via pay-per-view. När det gäller matcherna 

i Elitseriens slutspel, kommer en annan aktör in, TV4. Fram till den tredje semifinalen är dock 

Canal Plus ensam rättighetsinnehavare, men därefter har TV4 förstahandsrätten till 

återstående matcher, vilket innebär att Canal Plus bara kan sända de semifinaler som ”blir 

över”. Sändningsrättigheterna till finalmatcherna har TV4 exklusivt. (Ibid.)  

 

Avslutningsvis har Canal Plus köpt in åtta matcher från den tyska Bundesligan i fotboll. 

Avtalet gäller bara för år 2003. (Ibid.) 

 

Huruvida Canal Plus har rätt att förlänga samtliga nu gällande avtal vill man av affärstekniska 

skäl inte berätta. Detsamma gäller frågan om företaget ligger i förhandlingar om att köpa in 

andra sporter. (Ibid.) 

 

Sändningsrättigheter som man inte har idag men som man gärna vill ha i framtiden är VM och 

EM i fotboll för herrar (Ibid.) 

 

4.7. TV-kanalernas position på den svenska marknaden 

TV-kanalernas position på den svenska marknaden kan mätas på olika sätt. Det går till 

exempel att titta på kanalernas popularitet, genom att tittarsiffror studeras, det går att se vilken 

täckningsgrad kanalerna har och under vilka ekonomiska förutsättningar de verkar. 
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4.7.1. Tittarsiffror 

När det gäller kanalernas tittarsiffror är SVT1 idag den enskilt största kanalen. Enligt figur 4:2 

har idag SVT1 en andel på 27 procent av TV-tittarna om man ser till hela befolkningen, 23 

procent om man enbart ser till satellit-TV-befolkningen. TV4 kommer tvåa, med 25 procent 

av de totala tittarna och 22 procent av satellit-TV-befolkningen, och är således den största 

kommersiella kanalen i Sverige, mycket beroende på att man har monopolställning i det 

analoga marknätet. Rangordningen mellan kanalerna gäller både om man ser till hela TV-

befolkningen eller om enbart tittare med tillgång till satellitkanalerna beaktas. För satellit-TV-

befolkningen gäller att dominansen för SVT och TV4 minskar till förmån för andra kanaler. 

Det är bäst att påpeka att siffrorna avser hela året. Avvikelser kan förekomma för enskilda 

månader, till exempel om kanalerna under en viss period har haft populära evenemang i 

utbudet. (Mediamätning i Skandinavien AB, 2002)  

 
Figur 4:2 Tittartidens fördelning under 2002. Tittartidsandel (procent av total tittartid) 

 

 
 Källa: Mediamätning i Skandinavien AB, Årsrapport 2002 
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Figur 4:3 Kanalernas tittartid år 2002, satellit-TV-befolkningen, en genomsnittlig vanlig dag.  

 
  

Källa: Mediamätning i Skandinavien AB, Årsrapport 2002 

4.7.2. Tittarframgångar och sport  

Det finns ett visst samband mellan kanalernas toppar och attraktiva sportevenemang i utbudet 

(se figur 4:3). Sveriges televisions stora uppgång i februari förklaras av att man sände från 

vinter-OS i Salt Lake City, USA. På motsvarande sätt kan TV4:s svaga men dock uppgång i 

slutet av maj delvis förklaras av att kanalen sände handbolls-VM. Detsamma gäller TV3, som 

sände från ishockey-VM under samma månad. Ytterligare en topp som direkt kan knytas till 

sportevenemang är SVT:s pik i augusti månad, då friidrotts-VM i Edmonton gick av stapeln. 

Sedan är svårt att fastställa några direkta samband, då andra förklaringsfaktorer kommer in i 

bilden. SVT:s uppgång under augusti understöds till exempel även av andra populära 

program, framförallt ”Allsång på Skansen” med Lasse Berghagen. TV4:s starkt uppåtgående 

trend under hösten har ingenting att göra med sportevenemang. Istället är det säsongsstarter 

av publikfavoriter som ”Bingolotto”, ”Vem vill bli miljonär?”, ”Farmen” och ”Gladiatorerna” 

som i hög grad påverkar utfallet. SVT:s starka avslutning av året beror till stor del på den 

stora andel av svenska folket som varje år bänkar sig för att titta på Kalle Anka på julafton. 

(Mediamätning i Skandinavien AB, 2002) 

 

Även om attraktiva sportevenemang inte är det enda framgångsreceptet för att locka tittare, 

visar ändå tittarundersökningarna att sportevenemang utgör en viktig del av en kanals 

programutbud. Framförallt gäller detta evenemang som vinter-OS och fotbolls-VM, vilka bara 

äger rum vart fjärde år.  



 66

Tabell 4:1 Tillgång till olika TV-kanaler, i procent av TV-befolkningen.  

 

 
 

 Källa: Mediamätning i Skandinavien AB, Årsrapport 2002 

 

4.7.3. Täckningsgrad 

När det gäller täckningsgrad, med hänvisning till tabell 4:1, når de kanaler som idag finns i 

det analoga marknätet flest hushåll, 100 procent. Det är SVT1, SVT2 och TV4. För det 

digitala marknätet är siffrorna ännu så länge blygsamma. Endast 11 procent av TV-

befolkningen kunde exempelvis ta in dåvarande SVT24 år 2002. Målsättningen är emellertid 

att 99,8 procent av den totala TV-befolkningen skall kunna se marksänd digital-TV när 

utbyggnaden väl är klar. Om man däremot ser till andelen av den totala TV-befolkningen som 

har möjlighet att ta emot någon form av digital-TV blir siffran högre, cirka 20 procent. (SOU 

2001:90) 

 

4.7.4. Ekonomiska förutsättningar – en kort jämförelse mellan TV-kanalerna 

Verksamheten hos de studerade TV-kanalerna är finansierad med antingen licensmedel, 

annonsintäkter eller abonnemang i olika former. Till de två förra tillkommer ofta sponsring, 

exempelvis i samband med sportevenemang.  

 

Sveriges Televisions programverksamhet finansieras i huvudsak med hjälp av licenser, vilket 

år 2002 totalt inbringade 3 499,5 miljoner kronor till företaget. Till detta kommer sponsring, 

43,3 miljoner, försäljning av visningsrätter, 117,6 miljoner, tekniska tjänster, 39,1 miljoner, 
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och en rad andra inkomstkällor,17 65 miljoner. Totalt gav detta intäkter på 3 764,9 miljoner till 

Sveriges Television AB år 2002. (www.svt.se) 

 

För reklamkanalerna gäller att de tre stora, TV3, TV4 och Kanal 5, tillsammans har omkring 

90 procent av den totala annonsmarknaden för TV i Sverige. TV4, som är den enda 

reklamfinansierade reklamkanalen i det analoga marknätet, har idag en andel på cirka 60 

procent av reklaminvesteringarna på TV-marknaden. Andelen har varit relativt konstant under 

de senaste sju åren. (SOU 2003:47)  

 

De totala intäkterna för TV4 år 2002 var 2 273,7 miljoner kronor, varav 1 911 miljoner 

utgjordes av annonsintäkter och 163,8 miljoner kronor av sponsorintäkter. En kostnad som 

TV4 inte kan komma ifrån är den så kallade koncessionsavgiften som för år 2002 var 414,6 

miljoner kronor. (TV4 AB, 2002) 

 

De totala intäkterna för TV3 för år 2002 låg på 1893 miljoner kronor (Modern Times Group 

MTG AB, 2002) 

 

När det gäller antalet abonnenter är siffrorna något osäkra, det rör sig om uppskattningar. För 

Viasat gäller att man år 2002 hade 400 000 abonnenter, varav 250 000 i Sverige. (SOU 

2003:47) Inkomsterna för betalkanalerna inom Viasat Broadcasting var 2 518 miljoner 

kronor.18 (Ibid.) 

 

Canal Plus når i Sverige ca 1,2 miljoner av TV-befolkningen. Några siffror gällande exakt hur 

många abonnenter man har och hur stora inkomsterna är har inte varit möjliga att få. 

 

 

                                                 
17 Dessa rubriceras som ”övrigt”. 
18 Siffran avser hela den Skandinaviska marknaden. Uppgift om enbart Sverige saknas. 
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5. Den svenska marknaden för sändningsrättigheter  
I detta kapitel behandlas den svenska marknaden för sändningsrättigheter kopplade till TV-

sport. 

 

5.1. Inledning 

Utvecklingen när det gäller den svenska TV-marknaden för sändningsrättigheter kan grovt 

sett delas in i tre perioder. Den första perioden omfattar åren då SVT fortfarande hade 

monopolställning i marknätet och där andra, tillräckligt konkurrenskraftiga, alternativ 

saknades. Den andra perioden, från slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet, 

gäller perioden då SVT började få konkurrens, i form av andra kanaler, som exempelvis TV3 

och Kanal 5 via kabel och satellit, och TV4, först via kabel och satellit och sedan även i 

marknätet. Gemensamt för dessa nya aktörer var att de var tillräckligt starka ekonomiskt för 

att kunna köpa in vissa rättigheter, vilka SVT förut, relativt ostört, hade kunnat köpa in. Den 

tredje fasen hänger samman med den digitala revolutionen inom TV-mediet, med etableringen 

av otaliga, ofta nischade kanaler, såväl i marknätet som via kabel och satellit, en situation som 

alltjämt består. (Reimer, 2002)  

 

5.2. Ishockey-VM 1989 – en vattendelare 

I stort sett fram till ishockey-VM i Sverige 1989 var flertalet svenskar relativt ovetande om 

marknaden för sändningsrättigheter. De mest populära och större sporterna och evenemangen 

visades fortfarande i public service-TV. Inom ramen för EBU-samarbetet köptes evenemang, 

som ishockey-VM, handbolls-VM, OS och VM i fotboll, och seriespel, som den engelska 

förstadivisionen i fotboll, in. Men en ny aktör, TV3, som startat 1987 och som vuxit sig 

tillräckligt stark ekonomiskt för att kunna köpa upp vissa sändningsrättigheter, hade redan 

1988 visat sig vara förmögen att blanda sig i leken, genom att köpa rättigheterna till 

Australian Open i tennis. Då Mats Wilander gick till final, erbjöds SVT att sända denna match 

med en timmes fördröjning, något som den dåvarande verkställande direktören Sam Nilsson 

avböjde, med motiveringen att motkraven var för stora. TV3 ville bland annat få tillgång till 

SVT:s stora arkiv. (Ibid.) 

 

Det som på allvar skulle komma att förändra förutsättningarna, men även klimatet, på den 

svenska TV-marknaden för sändningsrättigheter inträffade dock först 1989 när SVT 
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bokstavligen blev blåsta på ishockey-VM. I ett nybyggt Globen skulle de regerande 

världsmästarna, på hemmaplan, försöka försvara sin titel. Det Schweizbaserade 

rättighetsbolaget CWL, som innehade rättigheterna för evenemanget, förhandlade med SVT, 

som företräddes av EBU, om att få sända samtliga matcher direkt. Avtalet var ämnat att föras 

i hamn den 27 oktober 1988. Åtta dagar före deadline, den 19 oktober, kallade CWL till 

presskonferens där de tillkännagav att man istället hade sålt ishockey-VM, för hela den 

skandinaviska marknaden, till TV3. Denna helomvändning, som fullständigt tog SVT på 

sängen, är intressant ur flera synvinklar. TV3 hade vid den aktuella tidpunkten inte förmågan 

att själva kunna producera ett evenemang av ishockey-VM:s storlek. För att överhuvudtaget 

klara av att fullfölja sina åtaganden var man tvungen att anlita en samarbetspartner, som – 

paradoxalt nog – skulle visa sig bli SVT. Avtalet mellan kanalerna gick ut på att Sveriges 

Television skulle hjälpa TV3 med den tekniska produktionen av evenemanget, i utbyte mot att 

få sända matcherna, men med en kvarts fördröjning. Ishockey-VM 1989 blev det första 

evenemanget någonsin i Sverige att sändas i två, konkurrerande kanaler (nästan) samtidigt. En 

fråga som är intressant är varför CWL sålde rättigheterna till TV3. Denna kanal var, förutom 

att den saknade de tekniska resurserna, även en förhållandevis liten kanal, som endast kunde 

nå 300 000 av de svenska hushållen. SVT torde med all säkerhet dessutom även ha varit den 

ekonomiskt starkare parten av de två kombattanterna vid det aktuella tillfället. Anledningen 

till den uppkomna situationen var istället CWL:s intentioner att ”krossa” EBU, något som 

företaget öppet erkände på presskonferensen i samband med tillkännagivandet av ishockeyn. 

Det var den främsta anledningen till varför man inte sålde rättigheterna till något av EBU:s 

medlemsföretag, även om dessa betalade bättre. Detta kom i mindre utsträckning att belysas i 

massmedia, varpå SVT framställdes som den stora förloraren i kampen med TV3. (Reimer, 

2002) 

 

Ishockey-VM 1989 avlöstes senare samma år av en konflikt rörande Wimbledon-tennisen, en 

av SVT:s mer traditionsbundna publiksuccéer. Till skillnad mot tidigare hade arrangörerna 

sålt rättigheterna, avseende den europeiska marknaden och för fem år framåt, till det tyska 

bolaget UFA, som i förhandlingarna med SVT om rätten att få sända direktsända matcher 

1989, krävde ett pris, som enligt SVT, var uppemot 30 gånger högre än för året innan. SVT 

ansåg sig därför inte vara beredda att lägga så mycket pengar på ett enskilt arrangemang. 

Köpare blev istället TV3, som senare sålde rättigheten till herrfinalen, med 60 minuters 

fördröjning dock, till SVT. (Ibid.) 
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5.3. Ökad konkurrens  

Att förlora ett stort evenemang som ishockey-VM, på hemmaplan, och därmed även ett 

folkkärt landslag, innebar en stor prestigeförlust för Sveriges Television. Det blev även början 

till slutet på en epok i Sverige där en ensam aktör kunde lägga beslag på stora 

sportevenemang utan någon större konkurrens. En ny era inleddes, med ökad konkurrens och 

högre priser på sändningsrättigheter för den svenska marknaden. (Reimer, 2002) 

 

År 1990 startade ytterligare en konkurrent till SVT, i form av TV4, först som satellitkanal, 

och sedan, 1992, i marknätet. Till en början fanns det ingen sport i utbudet, men för att kunna 

attrahera fler tittare och därmed bli en större kanal, ansågs sport utgöra en viktig ingrediens. 

Våren 1994 etablerades en fast sportredaktion. TV4:s första riktigt stora sportprogram, 

förutom dagliga sportnyheter i kortform, var ”Hockeykväll med 4:an”, som omgående blev en 

stor tittarframgång. Programmet blev möjligt genom ett avtal med det Svenska 

Hockeyförbundet om att i direktsändning få sända elitseriematcher. Det fanns nu, framförallt 

efter det att TV4 på allvar etablerat sig i marknätet, tre stora aktörer på den svenska TV-

marknaden, SVT, TV3 och TV4. Ambitionerna mellan kanalerna skilde sig dock åt när det 

gällde sport i utbudet. TV3 satsade stort enbart på ett fåtal arrangemang, medan TV4 ville 

vara det ”hippare” alternativet till SVT ifråga om presentation av daglig och bredare sport. 

(Ibid.)  

 

I takt med den ökade konkurrensen, blev SVT tvungna att anamma en mer offensiv strategi 

för att inte stå som förlorare vid varje enskild förhandling med innehavare av 

sändningsrättigheter. Det gick inte längre att lugnt sitta och ”invänta” olika evenemang. Bo 

Gentzel, tidigare marknadschef på Adidas i 13 år, och med ett journalistiskt förflutet på 

sportredaktionerna hos både TV3 och TV4, blev chef för TV-sporten 1991. Han företrädde en 

mer aggressiv hållning gentemot konkurrenterna. Gentzels syn på konkurrenterna och vilka 

mål han ansåg att SVT skulle arbeta mot när det gällde sportevenemang framgår tydligt av 

följande citat: 

 
”Jag var oerhört konkurrensinriktad. Jag ville ha allt, och djävlar i mig sätta åt fyran 

och trean, och visa att det här har vi, och ni ska inte in här. Så jag var nog djävligt 

tuff mot mina gamla arbetskamrater på de båda stationerna. Jag försökte hitta pengar 

till allt och jag var tuff i förhandlingarna när vi sålde” (Bo Gentzel, citat i Reimer 

2002) 
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För att kunna möjliggöra en offensivare satsning på sportevenemang i en konkurrensutsatt 

miljö, krävdes en god ekonomi, vilket TV-sporten på SVT inte hade i början av 1990-talet. 

För att råda bot på problemet lyckades Gentzel 1991, i förhandlingar med staten, få sponsring 

tillåtet i SVT:s kanaler i samband med olika evenemang. Detta nya verktyg kom sedan att 

användas flitigt under de följande åren – för flitigt enligt vissa varpå flera anmälningar om 

avtalsbrott kom in till Radionämnden, som dock ofta valde att fria. (Reimer, 2002) 

 

5.4. Konkurrens – inte bara om sändningsrättigheter 

Konkurrensen mellan de svenska TV-kanalerna när det gäller sport har inte bara gällt 

sändningsrättigheter. Minst lika viktigt har varit att ha goda, helst bättre, medarbetare än 

konkurrenterna. Ett sätt att uppnå detta är genom att ”köpa över” folk. Såväl TV3 som TV4 

anammade tidigt denna strategi. Från Sveriges Radio köpte TV3 över kända namn som 

Tommy Engstrand och Lars-Gunnar Björklund, medan TV4 kontrakterade Robert Perlskog, 

Peter Eng och Jens Tolgraven, alla med ett förflutet på Radiosporten. Andra kända namn som 

har bytt adress är Artur Ringart, som lämnade TV-sporten till förmån för TV4 där han nu är 

sportchef på TV4 Plus, och Arne Hegerfors, som också lämnade SVT, men till förmån för 

svenska Canal Plus. Det är dock inte bara Public serviceföretagen som har förlorat folk. 

Strömmen har även gått i motsatt riktning. Bo Gentzel, som avgick som chef för TV-sporten 

1999, och Peter Jihde är två exempel, som båda rekryterades till TV-sporten närmast från 

TV4. (Ibid.) 

 

5.5. Digital teknik – lägre kostnader och fler TV-kanaler  

Den analoga tekniken, som har varit den hittills dominerande för distribution av TV-program, 

är behäftad med vissa brister. Den är kostsam och tar mycket frekvensutrymme i anspråk. Den 

digitala tekniken, som på kort tid har förändrat förutsättningarna för TV-marknaden, 

möjliggör en effektivisering av TV-sändningarna. Fler program får plats på ett och samma 

sändningsutrymme, energiåtgången minskar och störningarna blir färre, vilket innebär lägre 

kostnader. Därtill ökar bild- och ljudkvaliteten, liksom att fler användningsområden, såsom 

interaktiva tjänster, kan nyttjas. (SOU 2001:90) Ett exempel på en interaktiv tjänst är pay-per-

view, där tittaren med hjälp av fjärkontrollen kan beställa hem de program han eller hon vill 

titta på, till en viss kostnad.  
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De nya möjligheterna och de lägre kostnaderna som följer med den digitala tekniken har 

inneburit att TV-distributörerna och programföretagen i allt större utsträckning väljer att 

sända digitalt. Till exempel kabeloperatören Com Hem började sända i digital form år 1997. 

Syftet är så småningom att bara sända digitalt. År 1998 startade satellitoperatören Canal 

Digital sin verksamhet, året därpå Viasat. Båda var distributörer av digitala program. Samma 

år startade Boxer reguljära digitala sändningar i marknätet. Det gamla analoga systemet i 

marknätet fortlever dock parallellt. (Ibid.) På sikt kommer dock all analog TV-distribution att 

släckas ned för att helt ersättas med den digitala tekniken. Detta kommer att ske i tre etapper. 

(Prop. 2002/03:72)  

 

Den digitala tekniken med lägre kostnader har även lett till att antalet TV-kanaler har ökat. 

Såväl nya intressenter som redan etablerade TV-bolag har startat nya, ofta nischade kanaler. 

Den nya situationen har lett till att konkurrensen mellan distributörerna om tittarnas gunst har 

ökat. Man har till och med kommit att tala om ett ”digital-TV-krig”, främst mellan MTG:s 

Viasat och Boxer (SOU 2001:90). Följden av detta är att konkurrensen om olika 

sändningsrättigheter också har ökat, inte minst då Viasat tillhandahåller ett antal TV-kanaler 

som är fokuserade på sport, framförallt Viasat Sport, men även TV3 tillhör i viss utsträckning 

denna kategori. 

 

5.6. Samarbete mellan TV-kanaler på den svenska marknaden 

Utvecklingen sedan slutet av 1980-talet har inte enbart varit synonymt med en bitter kamp om 

ensamrätter till de mest attraktiva sportevenemangen. Det har också funnit exempel på 

motsatsen, något som tidigare har tagits upp i samband med presentationen av de studerade 

programföretagens rättighetsportföljer. Samarbetet har både gällt direktsändningar från större 

evenemang och att man har ”styckat upp” enskilda exklusiva rättigheter, så att även andra 

bolag givits rätten att i efterhand få sända utdrag från arrangemanget. Programmet 

Fotbollskväll, som sänds i SVT, är ett exempel på det senare. Canal Plus och Com Hem 

innehar idag rättigheterna att få sända matcher från Allsvenskan direkt i Sverige, men SVT 

har genom ett avtal med det Svenska Fotbollsförbundet givits rätten att i magasinsform få 

reprisera utdrag från matcherna. Motsvarande arrangemang finns när det gäller Elitserien i 

ishockey, där rättighetsinnehavarna är desamma som för fotbollen, men där nu istället TV4, i 

ett halvtimmesprogram en gång i veckan, genom ett avtal med Svenska Hockeyligan tillåts att 

visa utdrag. TV4:s avtal är till viss del mer lukrativt än SVT:s motsvarighet, då TV4 från och 
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med tredje semifinalen och fram till och med sista finalmatchen av slutspelet får sända direkt. 

(Reimer, 2002, och Peter Harrysson, sportchef för den skandinaviska marknaden, Canal Plus) 

 

Att bolag även kan gå samman för att tillsammans köpa in större evenemang, är 

konstellationen SVT och TV4 ett exempel på. Företagen har vid ett flertal tillfällen 

samarbetat. Det började vid friidrotts-VM i Aten 1997, där TV4 tilläts sända längre utdrag 

från evenemanget, och fortsatte sedan med fotbolls-VM i Frankrike 1998 och fotbolls-EM i 

Belgien/Holland 2000, dock med den skillnaden att TV4 nu gavs rättigheterna att få sända 

hela matcher direkt. SVT innehade emellertid rättigheterna till de attraktivare matcherna, med 

vilka menas Sveriges matcher och slutspelet. Även under Fotbolls-VM i Japan och Sydkorea 

2002 samarbetade SVT och TV4, om än att en tredje part nu tillkommit, satellitoperatören 

Canal Digital, som erbjöd sina kunder olika matchpaket via pay-per-view. Vilka matcher var 

och en av de inblandade parterna skulle få sända var från början inte helt klart. 45 av de totalt 

64 matcherna, innefattande öppningsmatch, semifinaler och final, liksom Sveriges samtliga 

matcher, skulle dock visas i det markbundna nätet. Canal Digital hade rätten att sända 

samtliga matcher direkt. Fördelningen mellan SVT och TV4 var också lite av ett hasardspel. 

Beroende på hur långt Sverige gick i turneringen tillföll landslagets matcher antingen SVT 

eller TV4. (Reimer, 2002) Äktenskapet mellan kanalerna fortlever alltjämt, man kommer till 

exempel att dela på fotbolls-EM i Portugal år 2004. (Rolf Porsborn, administrativ sportchef, 

TV-sporten, SVT) 

 

5.7. Samarbetets orsaker  

Orsakerna till varför samarbete mellan konkurrerande TV-kanaler i Sverige har kunnat uppstå 

under senare år är flera, men det mest avgörande har varit prisutvecklingen på 

sändningsrättigheter. Priserna på olika sändningsrättigheter kopplade till TV-sport har stigit 

kraftigt, inte minst under den senaste fem-, tioårsperioden. Hysterin var som värst kring år 

2000, då mediekoncerner och TV-bolag, framförallt nere på kontinenten, stundom var 

beredda att i det närmaste punga ut med fantasisummor för att få vissa kontrakt. Denna 

utveckling har sedan till viss del bedarrat, men priserna generellt ligger trots detta betydligt 

över tidigare nivåer. (Reimer, 2002) 
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5.8. TV-kanalernas syn på samarbete 

Att samarbeta med andra TV-kanaler är idag någonting som ofta ses som en absolut 

nödvändigt. Det går inte att agera på egen hand eftersom konkurrensen, såväl internationellt 

som nationellt, om attraktiva rättigheter har drivit upp priserna till en nivå som ingen aktör 

mäktar med i längden. Exempelvis TV4, som har samarbetat med såväl Canal Plus som SVT 

om olika rättighetspaket, ser ett samarbete med andra kanaler som en bra lösning, då det 

gagnar de inblandade samarbetsparterna. (Hans Pekkari, sportchef, TV4-sporten, TV4)  

 

Rolf Porsborn, administrativ sportchef på TV-sporten, SVT, är inne på samma linje som TV4. 

För att kunna tillgodose det stora intresse som de facto finns för sportevenemang hos de 

svenska TV-tittarna gäller det även för public service-TV att kunna erbjuda ett stort utbud av 

sport. För att kunna realisera detta är samarbete med andra kanaler ett sätt att nå dit. 

 

Viasat anser däremot att ett samarbete med andra TV-kanalerna om sportevenemang i första 

hand måste värderas från fall till fall. Att ge några generella riktlinjer vill man inte göra. TV-

kanalerna är i första hand konkurrenter, och det finns ett stort värde i att besitta exklusiva 

ensamrätter för att kunna locka till sig annonsörer och sponsorer (till TV3) och abonnenter 

(till Viasat Sport). (Magnus Dahlborn, sportchef, Viasat Sport.) 

 

Kanal 5 är positiva till samarbete med andra TV-kanaler, om än att man inte har något sådant 

i dagsläget. Samarbetets vara eller inte vara beror dock på vilken kanal som utgör motparten. 

Man vill dock inte närmare precisera vilka kanaler som man skulle kunna tänka sig samarbeta 

eller inte samarbeta med. (Johan Westman, programdirektör, Kanal 5) 

 

Canal Plus ställer sig också positiva till samarbete med andra TV-kanaler. Det går inte att på 

egen hand köpa in alla sporter man är intresserad av. Det skulle bli för dyrt. Ett samarbete 

som man säger sig vara nöjda med är den samverkan kanalen har med TV4 om 

Elitserieishockeyn, där utsikterna för att de båda kanalerna även i framtiden skall kunna sluta 

avtal bedöms vara goda. Men Canal Plus anser, precis som Viasat, att det finns ett värde i att 

inneha exklusiva ensamrätter till olika sporter, eftersom man trots allt befinner sig på en 

marknad där man konkurrerar med ett antal andra TV-kanaler om tittarna. För Canal Plus 

vidkommande gäller det att kunna locka nya abonnenter. (Peter Harrysson, sporchef för den 

skandinaviska marknaden, Canal Plus) 
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Den form av samarbete som finns idag mellan TV-kanalerna på den svenska marknaden går i 

de flesta fall ut på att man tillsammans köper in sporträttigheter och sedan delar på 

evenemangen. Ett samarbete behöver emellertid inte enbart ta sig explicita uttryck. Även 

implicita överenskommelser tycks förekomma. För svenskt vidkommande gäller att kanalerna 

”har mutat in sina områden, och någon hetsjakt i budgivningen är det inte längre tal om” (citat 

Peter Harrysson, sportchef för den skandinaviska marknaden på Canal Plus, i Aarsheim, 

2002).19 Prisutvecklingen på rättigheter i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet har 

bokstavligt talat mjölkat TV-bolagen på stora pengar, med resultatet att en smärtgräns nu har 

nåtts: ”vi har inte råd att visa fler sportarrangemang” (Ibid.) SVT är inne på samma linje, om 

än att man inte enbart ser sportevenemangens vara eller inte vara som en fråga om pengar 

utan även som en brist på frekvensutrymme. Detta var den främsta anledningen till varför 

SVT startade en ny digital kanal, 24, med ett större sportutbud. (Kjell Andersson, 

redaktionschef på TV-sporten, i Aarsheim, 2002) 

 

5.9. Överhettningens offer 

Den överhettade eran på marknaden för sändningsrättigheter kring sekelskiftet år 2000 hann 

med att skörda sina offer. Flera konkurser för rättighets- och TV-bolag, dock inte i Sverige, 

blev ett faktum sedan alltför optimistiska satsningar gjorts på sändningsrättigheter kopplade 

till sport. Man missbedömde antingen tittarnas vilja att betala höga abonnemangsavgifter för 

att se sport på TV, eller annonsörernas vilja att köpa dyra reklamplatser i samband med 

sportevenemang. En strategi som i flera fall visade sig vara förödande var att köpa in 

rättigheter utan kostnadstäckning, i tron att man sedan skulle kunna ta igen det man förlorat 

på gungorna, på karusellerna. Strategin gick ut på att man genom att sända attraktiv sport 

skulle kunna locka till sig tittare till kanalens övriga program och därigenom dra till sig fler 

annonsörers intresse till kanalen som helhet. Följden av detta blev att annonsörerna i 

praktiken sponsrade varandras reklam.  (Leeds & von Allmen, 2002, och Ronvall, 2001) 

 

Ett av de största företagsfallen gäller den tyske affärsmannen Leo Kirchs medieimperium. 

Konkursen, som är den största hittills i Tyskland efter andra världskriget, var ytterst en 

konsekvens av alltför optimistiska satsningar på digital betal-TV med tillhörande dyra 

sändningsrättigheter till sport. Leo Kirch, som inledde sin yrkeskarriär som importör av 

                                                 
19 Man bör dock vara försiktig när det gäller vilka slutsatser som kan dras av uttalandet. 
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utländsk film till Tyskland, startade efter en avreglering av det tyska TV-monopolet 1984 

satellitkanalen Sat. 1. Han fortsatte sedan sina satsningar inom media genom att köpa upp 40 

procent av aktierna i förlaget Axel Springer Verlag, ägare till Tysklands största tidning, Bild. 

Det var dock projektet digital betal-TV med enorma satsningar på sporträttigheter som skulle 

bli Kirchs fall. De summor som lades på olika sändningsrättigheter fick man ofta inte igen och 

konkursen blev till slut oundviklig. Skulderna vid konkursen uppgick till mångmiljardbelopp 

– i dollar! (Ewing & Fairlamb, 2002, och Ronvall, 2001) 

 

5.10. Institutionella hänsyn 

Inom ramen för EU finns det vissa potentiella rättsliga inskränkningar för sändningsrättigheter 

kopplade till sportevenemang. EU-kommissionen har utarbetat en speciell form av 

rekommendation, som ger regeringarna i varje medlemsland rätt att lista ett antal kultur- och 

sportevenemang som är av särskilt nationellt intresse, och som sedan enbart skall erbjudas fria 

kanaler med stor täckning (Ds 1998:21). Exempel på evenemang som har ansetts kunna 

rymmas inom denna ram är OS och VM i fotboll. (Cave & Crandall, 2001) Det är dock bara 

fyra EU-länder, dock inte Sverige, som ännu så länge har listat ett antal evenemang som har 

ansetts vara av särskild nationell betydelse (Rolf Porsborn, administrativ sportchef, SVT). 

 

Ett land där en form av listningsförfarande har använts, redan före EU-kommissionens 

rekommendation, är Storbritannien. Redan i ”The Broadcast Act” från år 1990 listades i 

Storbritannien ett antal sportevenemang som ansågs vara av särskild ”nationell” betydelse för 

det brittiska folket. TV-rättigheterna till dessa evenemang skulle inte få säljas till betalkanaler 

med pay-per-view-system. Begränsningarna skärptes ytterligare år 1996 i samband med ett 

nytt sändningsavtal. Nu innefattade förbudet inte enbart kanaler med pay-per-view utan alla 

betalkanaler och kanaler med dålig täckning. De idrottsevenemang som ansågs var av 

nationellt intresse var, enligt Campbell & Williams (1997), dock desamma som sex år 

tidigare:  

 

 Cricketmatcher (samtliga Englands tävlingsmatcher på landslagsnivå) 

 The Derby horse race (hästkapplöpning) 

 Fotbolls-VM (samtliga matcher) 

 FA-cupfinalen i fotboll 

 The Grand National horse race (hästkapplöpning) 
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 De olympiska spelen 

 Finalveckan i Wimbledon 

 Den skotska FA-cupfinalen i fotboll (bara för Skottland) 

 

Regleringarna påverkade ganska omgående, efter att de införts, prisnivån på 

sändningsrättigheterna till de aktuella evenemangen. Genom att ett antal aktörer exkluderas 

lämnades fältet fritt för ett begränsat antal fria TV-bolag, inte minst BBC, som genom sin 

marknadsposition kunde köpa upp olika rättigheter till ett betydligt lägre pris jämfört med om 

betalkanalerna också hade tillåtits att delta i budgivningen. (Campbell & Williams, 1997) 

 

Utvecklingen i Sverige speglar till viss del EU:s intentioner, om än att den svenska regeringen 

ännu så länge har valt att inte lista några evenemang: 

 
”Den som sänder TV-program och som sänder innehar den exklusiva rätten till en 

TV-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild betydelse 

för det svenska samhället får inte, om han sänder evenemanget, utnyttja rättigheten 

på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från 

möjligheten att i fri TV se evenemanget i direktsändning eller, om det finns saklig 

grund till det, med en viss tidsförskjutning. De evenemang som avses är sådana som 

inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige.” 

(6:10, Radio- och TV-lag (1996:844), ändring införd till och med SFS (2002:1096)) 

 

”Om Europeiska kommissionen genom en underrättelse i Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning har förklarat att ett evenemang är av särskild vikt 

för samhället i annan EES-stat, får den som sänder TV-program och som innehar den 

exklusiva rätten att sända evenemanget till den staten inte, om han sänder 

evenemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av 

allmänheten i den staten utestängs från möjligheten att se evenemanget i fri TV på ett 

sätt som närmare anges i underrättelsen.” (Ibid.) 

 

”Om någon för att uppfylla skyldigheten enligt första stycket erbjuder någon annan 

att sända evenemanget i TV skall detta göras på skäliga villkor.” (Ibid.) 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras om det kan vara rationellt för konkurrerande TV-bolag, både 

generellt och i Sverige, att samarbeta om sändningsrättigheter i en form som Axelrods 

samarbetsteori medger, det vill säga utan att explicita20 avtal först måste upprättas. Hur den 

sociala strukturen kan inverka på möjligheterna att uppnå ömsesidigt samarbete mellan TV-

bolag tas också upp till diskussion. 

 

Dessutom analyseras hur en listning av sportevenemang skulle kunna inverka på utsikterna att 

nå ömsesidigt samarbete mellan konkurrerande TV-kanaler. Listningen är tänkt att vara av 

samma typ som den som ligger inom ramen för EU-kommissionens rekommendation. Efter 

detta analyseras utfallet av spelet kort med hjälp av neoklassisk ekonomisk teori för att se 

vilka samhällsekonomiska effekter som uppkommer. Därefter kommer en diskussion att föras 

hur man på olika sätt kan främja samarbete mellan TV-kanaler. Avslutningsvis diskuteras 

huruvida Axelrods samarbetsteori är ett adekvat analysredskap vid studier av TV-kanaler.  

 

6.1. Samarbete mellan konkurrerande TV-bolag som ett fångarnas dilemma  

Ett fångarnas dilemma mellan konkurrerande TV-bolag gällande ett implicit samarbete om 

sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang kan se ut enligt följande: TV-bolagen 

siktar på att behålla de sporträttigheter de har idag även i framtiden, genom att man enbart 

bjuder på de sporter man har innehar sändningsrättigheterna till idag, medan budgivning på de 

konkurrerande TV-bolagens rättigheter lämnas därhän. Buden på de egna rättigheterna sätts 

lågt. Syftet med samarbetet är att få ned priserna, som enligt samtliga av de studerade TV-

bolagen på den svenska marknaden är för höga och därmed ofta inte värda sitt pris. 

Sporträttigheter har under de senare åren bokstavligt talat mjölkat TV-bolagen på stora 

pengar, varför den samarbetsform som ligger för den här uppsatsen inte är helt gripen ur 

luften.  

 

Om någon av spelarna bryter den implicita överenskommelsen, det vill säga går in och bjuder 

över på konkurrentens sändningsrättigheter, görs det med vetskapen om att motståndaren kan 

                                                 
20 Att dela upp marknaden är ofta inte förenlig med gällande lagstiftning (för svenskt vidkommande, se 
Konkurrenslag 1993:20), varför explicita avtal genom sin form är högst olämplig, eftersom de går att beivra. 
Trots detta är det intressant att se huruvida ett implicit avtal skulle kunna hålla. 
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svara med samma medel – avhopp kan alltså leda till avhopp, med resultatet att priserna på 

rättigheter stiger. Ett samarbete mellan TV-kanalerna skulle alltså bygga på 

reciprocitetsnormen21, det vill säga att man samarbetar med andra kanaler utifrån det oskrivna 

villkoret att konkurrenten förväntas svara med samma mynt när det är dags att sluta avtal för 

”våra” evenemang. 22  

 

Fångarnas dilemma utesluter, som tidigare har tagits upp, en rad faktorer som skulle kunna 

påverka utgången av spelet. En för den här uppsatsen viktig sådan gäller tredje persons 

möjligheter att påverka spelet under det att spelet pågår. I det här fallet innebär det att vi 

kommer att bortse från politiska ambitioner hos säljarna av olika sändningsrättigheter 

kopplade till sportevenemang. Ett exempel på inblandning utifrån skulle kunna vara att 

säljaren under spelets gång bestämmer sig för att rata vissa köpare, som var fallet med CWL:s 

policy när man sålde rättigheterna för ishockey-VM 1989 till TV3, samtidigt som man lät 

SVT tro att ett avtal mellan dem och CWL var nära förestående. Vi förutsätter således att alla 

TV-kanaler har rätt att köpa alla sändningsrättigheter, och att det sedan är den som bjuder 

högst som också får det aktuella kontraktet. Om några begränsningar införs, görs detta så att 

TV-kanalerna redan innan spelet sätts igång vet vilka premisser som gäller.  

 

6.2. Villkor som måste vara uppfyllda för att uppnå ömsesidigt samarbete 

För att samarbete skall kunna frodas vid upprepade spel av fångarnas dilemma krävs att en rad 

villkor är uppfyllda. För det första måste diskonteringsfaktorn vara tillräckligt hög för att 

parterna skall finna det värt att idka ömsesidigt samarbete. Om parterna endast träffas en gång 

finns det inga utsikter till ömsesidigt samarbete eftersom det saknas erforderliga instrument. 

Spelarna kan till exempel inte via meningsutbyte försäkra sig om att motståndaren kommer att 

samarbeta, eftersom verbal kommunikation inte är tillåten i spelet.  

 

                                                 
21 Eftersom verbal kommunikation inte är tillåten är detta den enda möjligheten till samarbete. 
22 Denna typ av samarbete påminner till viss del om ett exempel i Axelrod (1987) där medlemmar av den 
amerikanska senaten under årens lopp har kommit att utveckla en form av implicit samarbete, som går ut på att 
man ”turas om” att vara effektiv. Med detta menas att senatorerna stöder varandras hjärtefrågor utifrån det 
oskrivna villkoret att konkurrenten förväntas svara med samma mynt nästa gång, ett uttryck för reciprocitet 
således. Att visa hemstaten att man är effektiv när det gäller att få gehör för de frågor man har gått till val på är 
viktigt för att kunna bli omvald för nästkommande mandatperiod. Spelet spelas för övrigt mellan två senatorer i 
taget. 
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Diskonteringsfaktorn påverkas av en rad faktorer. Om sannolikheten för att spelet kommer att 

ta slut ökar, sjunker diskonteringsfaktorn. Det gör den till exempel om någon av parterna står 

inför en konkurs, eller befinner sig i andra ekonomiska trångmål. Den av spelarna som är 

drabbad blir för motspelaren mindre intressant som samarbetspartner, vilket gör att utsikterna 

till ett ömsesidigt samarbete minskar. Det är dock bara diskonteringsfaktorn för den av 

spelarna som befinner sig i överläge som sjunker. Den svagare torde med all säkerhet 

värdesätta samarbetet högre än tidigare. 

 

För TV-bolagens vidkommande innebär detta att de kommer att hålla sig informerade om sina 

konkurrenters ekonomiska ställning. Om den presumtiva samarbetspartnern får ekonomiska 

problem, kan man, om diskonteringsfaktorn blir tillräckligt låg, utan större problem hoppa av 

och bjuda över på konkurrentens rättigheter. Konkurrenten kan inte svara med att exploatera 

oss på våra evenemang, eller åtminstone göra en sådan strategi trovärdig, för att vi skall finna 

ett fortsatt och ömsesidigt samarbete vara värt att upprätthålla. Det är dock viktigt att ta med i 

beräkningen, att när man exploaterar motståndaren gör man denne ekonomiskt starkare 

samtidigt som man själv blir ekonomiskt svagare. Mer konkret innebär detta att konkurrentens 

ekonomiska ställning stärks genom att vederbörande entledigas från sina nuvarande 

rättigheter, medan köparen försvagas genom att han gör sig av med likvida medel. Detta i sig 

kan verka tillräcklig avskräckande för att man trots allt skall finna det värt att fortsätta att 

samarbeta. Samtidigt är det viktigt att beakta att det inte är säkert att man går försvagad ur 

striden bara för att man har köpt upp konkurrentens rättigheter. Det kan vara tvärtom, att man 

genom sina nya rättigheter lockar till sig kapital från olika finansiärer.  

 

En annan aspekt är att det ofta finns flera olika spel mellan samma parter. Man kan hoppa av 

även på mindre rättigheter som konkurrenten har. Hur stor avskräckande effekt detta kommer 

att ha beror på hur kanalerna värderar olika evenemang. Det är tänkbart att ett stort 

evenemang bedöms vara mer värt än ett litet, även om det kostar betydligt mer. 

 

Samma resonemang kan appliceras på en samarbetssituation mellan en stor och en liten TV-

kanal. Den lilla kanalen kan knappast exploatera den stora genom att lägga beslag på större 

idrottsevenemang. Diskonteringsfaktorn för den större kanalen torde därmed sjunka, vilket 

kommer att påbjuda avhopp. Men den stora kanalen har med all säkerhet en rad andra 

evenemang av mindre storlek som är möjliga att köpa in även för en liten kanal, vilket kan 

verka avskräckande för den stora kanalen och leda till att ett ömsesidigt samarbete kan frodas. 
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Hur detta inverkar på spelet beror återigen hur mycket parterna värderar evenemangen när 

dessa ställs mot varandra.  

 

Frågan är vidare vad som händer om båda spelarna hamnar i ekonomiska trångmål samtidigt. 

Den starkare parten antas ju ha incitament för att hoppa av spelet och exploatera motståndaren 

om han så vill, men om han inte kan realisera sina hot borde det ömsesidiga samarbetet ändå 

kunna fortsätta. Båda parterna torde värdesätta ett samarbete mer än tidigare. 

 

Det kan vara svårt att få kännedom om konkurrenternas faktiska ekonomiska ställning. Om 

konkurrenten befinner sig i närheten av en konkurs, är detta troligen ganska svårt att dölja och 

således inget större dilemma, men det finns en rad andra faktorer som kan vålla problem. Det 

kan till exempel vara svårt att veta exakt hur mycket konkurrenten värderar olika rättigheter 

när och om dessa ställs mot varandra och följaktligen hur mycket vederbörande är beredd att 

betala. En annan faktor rör svårigheten att bli varse hur mycket konkurrenten de facto har 

betalat för sina rättigheter. Även om kännedomen inom TV-branschen kan antas vara relativt 

god när det gäller priser på olika rättigheter, är de exakta summorna oftast hemliga, liksom 

hur de enskilda avtalen ser ut i övrigt (Johan Christiansson, bolagsjurist, TV4 AB). Därutöver 

finns alltid risken att kanalerna köper rättigheter utan full kostnadstäckning i hopp om att 

kunna dra in pengar på annat sätt, något som har skett i USA, ibland med svåra ekonomiska 

problem för gamblern som följd (Leeds & von Allmen, 2002).  

 

Sammantaget borde det trots allt finnas utsikter till ömsesidigt samarbete även mellan 

konkurrerande TV-kanaler i den form som har presenterats, förutsatt att diskonteringsfaktorn 

är tillräckligt hög. Svårigheterna ligger i att kunna skatta diskonteringsfaktorn. Det finns 

emellertid en rad andra faktorer, som hittills har utelämnats, men som också påverkar 

utsikterna att uppnå ömsesidigt samarbete.  

 

6.3. Problem som måste överbryggas 

Det finns en rad andra problem att övervinna i upprepade spel av fångarnas dilemma för att 

man skall kunna uppnå ömsesidigt samarbete mellan egoister, även om diskonteringsfaktorn 

är hög. 
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6.3.1. Avundsjuka 

En vanlig orsak till varför samarbete havererar är avundsjuka, vilket kan uppkomma om man 

jämför sina egna resultat med konkurrenternas. Resultatet blir lätt avhopp, vilka i fångarnas 

dilemma kan vara självdestruktivt, eftersom det lätt framkallar motavhopp, vilket i sin tur gör 

att vi får ett vedergällningsspel där båda parter förlorar i längden, eftersom de tvingas betala 

högre priser för sändningsrättigheter kopplade till sport. 

 

En förutsättning för att vi skall få ett ömsesidigt samarbete mellan TV-kanalerna när det gäller 

sändningsrättigheter är att var och en siktar på de rättigheter de har idag och låter budgivning 

på konkurrenternas lämnas därhän, vilket kan vara svårt att acceptera för det enskilda 

företaget, TV-kanalerna konkurrerar i viss mån om samma tittare och finansiärer och vissa 

evenemang lockar ofrånkomligen större publik än andra. Men om man inte lämnar andras 

framgång åt sitt öde kan man inte själv klara sig särskilt bra i ett upprepat spel av fångarnas 

dilemma, eftersom motståndaren kan svara med att hoppa av. Om alla hoppar av hamnar 

riskerar vi återigen att få en hysteri på marknaden för sändningsrättigheter som ingen av 

aktörerna i köpledet är betjänt av. Fientligheten kan leda till att parterna hetsar varandra till 

konkurs. 

 

6.3.2. Antagonism 

Genom Axelrods simulerade dataturneringar visade sig att det lönar sig att samarbeta så länge 

motståndaren gör det, förutsatt att spelet tillåts pågå under tillräckligt lång tid. Genom att inte 

hoppa av så länge motståndaren inte gör det, blir resultatet samarbete, vilket gynnar båda 

parter på lång sikt.  

 

Det är därför viktigt att våga ge samarbetet en chans, vilket kan vara svårt. En absolut 

förutsättning är att framtiden blir tillräckligt viktig för dagens spelomgång så att man kan vara 

förvissad om att motståndaren kommer att dyka upp fler gånger. Gör han eller hon inte det 

finns det inga utsikter till att samarbeta, då det inte finns rationella argument. 
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6.4. Den sociala strukturen 

Frågan om ett ömsesidigt samarbetes vara eller inte vara kan inte enbart besvaras utifrån 

huruvida de generella förutsättningarna är uppfyllda eller inte. Det finns andra, kontextuella 

faktorer som inverkar på möjligheterna att uppnå ömsesidigt samarbete mellan två egoister. 

 

Att få insikt i huruvida ett samarbete kan vara värt ett försök i upprepade spel av fångarnas 

dilemma kan till exempel nås genom att analysera motståndarens tidigare spel med andra 

aktörer. Motståndarens anseende utgör ofta en viktig information, speciellt vid det första 

draget. Att samarbeta med en aktör som alltid hoppar av i syfte att exploatera sin motståndare 

är inte fruktbart. Man måste själv hoppa av för att inte bli utnyttjad. Genom att spela 

exempelvis LIKA FÖR LIKA gör man det tämligen omgående klart för motståndaren att 

avhopp inte tolereras. I bästa fall kan motståndaren avskräckas från avhopp med resultatet att 

samarbete åter uppstår mellan de båda spelarna. 

 

Kännedomen om hur motståndaren har agerat tidigare är inte alltid enkel att få, men gynnas 

om antalet aktörer är litet. När det gäller TV-bolag på en viss marknad är aktörerna ofta kända 

för varandra, vilket gör det lättare att avgöra om de kommer att samarbeta eller inte.  

 

Det är inte bara genom att studera enskilda spelare som man kan komma till insikt i om 

samarbete lönar sig eller inte, även förhållandet på marknaden generellt är av intresse. Är 

konkurrensen hård och intensiv mellan kanaler som till varje pris vill vinna ”slaget” om olika 

grupper av TV-tittare, är det mindre troligt att parterna vågar samarbeta med varandra, även 

om det finns förutsättningar för det, exempelvis att diskonteringsfaktorn är hög. Avhopp 

riskerar att vedergällas med resultatet att vi får ett oändligt vedergällningsspel som inte gagnar 

någon av spelarna.  

 

En annan miljöfaktor som påverkar utsikterna att nå ömsesidigt samarbetet är priserna på 

rättigheter. Under den senaste tioårsperioden har priserna drivits upp till nivåer som merparten 

av TV-kanaler inte mäktar med i längden. Det gör att man kan finna det värt att ge samarbetet 

en chans. Risken är dock, att om priserna då sjunker, kan parterna återigen försöka testa 

exploateringsstrategin. 

 



 85

6.5. Den svenska TV-marknaden 

Den svenska TV-marknaden har under de senaste åren genomgått en rad förändringar, 

konkurrensen har tilltagit och priserna på sändningsrättigheter kopplade till sport har stigit 

kraftigt. Till följd av prisutvecklingen har TV-kanalerna i allt större utsträckning valt att 

samarbeta när det gäller sändningsrättigheter till sportevenemang. Samarbetsformen har i de 

allra flesta fall gått ut på att man gemensamt har köpt in sporträttigheter och därefter delat upp 

dessa mellan sig. Det har således inte varit tal om att dela upp marknaden mellan sig, vare sig 

implicit eller explicit, så att olika rättigheter ges exklusivt till enskilda kanaler. Explicita avtal 

går genom sin explicithet att beivra. Frågan är om ett ömsesidigt samarbete är troligt i den 

form som ligger för denna uppsats? 

 

Det är dessvärre inte helt enkelt att ha någon egentlig uppfattning om utsikterna till att uppnå 

ömsesidigt samarbete, eftersom vi inte har full inblick i aktörernas strategier. Vi vet inte hur 

mycket enskilda kanaler värdesätter sina och andras rättigheter, inte hur mycket olika 

rättigheter de facto kostar, eller hur mycket var och en av kanalerna är beredda att spendera på 

rättigheter. Hur mycket ett samarbete är värt kan således vara mycket svårt att få grepp om, 

vilket är ett svårlöst dilemma. 

 

En intressant iakttagelse är att titta på de samarbeten som hittills har förekommit mellan 

aktörerna på den svenska TV-marknaden. SVT och TV4 har samarbetet om exempelvis 

fotbolls-VM. De är konkurrenter om samma tittare i det analoga marknätet, men konkurrerar 

inte till hundra procent om samma finansiärer. Licensen har alla TV-innehavare i Sverige att 

betala, medan TV4 har monopol på reklamintäkterna i det analoga marknätet. Dock beror 

reklamintäkternas storlek på antalet tittare. Ett liknande fenomen dyker upp i samarbetet 

mellan TV4 och Canal Plus, där man inte konkurrerar om samma tittare och finansiärer. Canal 

Plus konkurrerar i sin egenskap av betalkanal i första hand med andra betalkanaler om 

abonnemangskunderna. Det har till exempel inte förekommit något samarbete mellan någon 

av Viasats kanaler och Canal Plus ännu så länge. Frågan är vilka slutsatser som kan dras av 

detta. Skulle det vara lättare för Canal Plus att exempelvis acceptera att SVT sänder OS än att 

värste konkurrenten på betal-TV-marknaden, Viasat Sport gör det? Avundsjukan kan sätta 

käppar i hjulet när det gäller utsikterna att uppnå ömsesidigt samarbete mellan TV-kanalerna i 

Sverige. 
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Genom intervjuerna med företrädarna för TV-bolagen på den svenska marknaden framkom 

några evenemang som de inte har i utbudet i sina respektive kanaler idag men som de gärna 

skulle vilja se i framtiden. 

 

•  SVT: ishockey-VM, handbolls-VM (herrar) 

•  TV3/Viasat Sport: engelska Premier League och italienska 

Serie A i fotboll, Tour de France i cykel 

•  TV4: OS, både sommar- och vinterspelen 

•  Canal Plus: EM och VM i fotboll (herrar) 

 

Frågan är hur långt kanalerna är beredda att gå för att få evenemangen. Risken med att bjuda 

över de konkurrenter som idag innehar sändningsrättigheterna till de olika evenemangen är att 

man själv blir exploaterad på sina egna rättigheter. Var och en av de studerade TV-kanalerna 

har idag ett antal rättigheter vardera som man värnar extra mycket om, vilket kan utnyttjas av 

motståndarna i outtalade vedergällningshot. 

 

Utifrån konkurrenssituationen på den svenska marknaden är det sammanfattningsvis svårt att 

svara på frågan om det skulle kunna vara rationellt för TV-bolagen att samarbeta om 

sändningsrättigheter till sport. Det råder visserligen en konsensus om att priserna generellt är 

för höga, men samtidigt är TV-kanalerna konkurrenter, vilket kan göra det svårt att samarbeta. 

Att våga bjuda lågt på sina egna rättigheter samtidig som konkurrentens rättigheter lämnas 

därhän är svårt, risken finns att man blir exploaterad. Om man väljer att hoppa av sitt eget spel 

och lägga ett högt bud spricker samarbetet. Att exploatera sig själv ingår inte i ett fångarnas 

dilemma.  

 

6.6. Listning av sportevenemang 

En fråga som är intressant att studera är vilka effekter en listning av nationellt viktiga 

sportevenemang skulle kunna få på ett samarbete mellan olika TV-kanaler. Listningen är tänkt 

att vara likvärdig med essensen i EU-kommissionens rekommendation. Ponera att den 

svenska regeringen finner ett antal sportevenemang vara av särskild betydelse för det svenska 

folket, och att man därför bestämmer sig för att lista dessa evenemang. De listade 

evenemangen skall enbart få säljas till kanaler som är fria och som har ”tillräckligt” stor 

täckningsgrad. Konsekvensen av förfarandet blir att några kanaler redan från början utesluts 
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från möjligheterna till att kunna få köpa vissa evenemang. Av de kanaler som finns med i den 

här uppsatsen skulle för det första Canal Plus och Viasat Sport alltid exkluderas, mot 

bakgrund av att de är renodlade betalkanaler. Sedan beror det på hur man definierar 

tillräckligt hög täckningsgrad. Det som oftast gäller som norm är att 95 procent av TV-

befolkningen skall kunna ta in kanalen för att den skall kunna anses ha tillräckligt hög 

täckningsgrad (Ds 1998:21). Om vi återigen stiftar bekantskap med tabellen över hur många 

tittare de olika kanalerna nådde i Sverige år 2002, här i form av tabell 6:1, kan följande 

utläsas. Om man ställer som krav att kanalen minst skall kunna ses av 95 procent av de 

svenska TV-tittarna för att den skall anses ha tillräckligt hög täckningsgrad, återstår bara 

SVT:s båda huvudkanaler och TV4. Sänks kravet till 50 procent tillkommer TV3 och Kanal 5.  

 
Tabell 6:1 Tillgång till olika TV-kanaler, i procent av TV-befolkningen 

 
 

 Källa: Mediamätning i Skandinavien AB, Årsrapport 2002 

 

Konsekvensen av listningen blir att de exkluderade kanalerna för det första riskerar att bli av 

med evenemang de har rättigheterna till idag, och för det andra att de inte tillåts köpa vissa 

evenemang i framtiden.  

 

Om vi utgår från en situation där samtliga evenemang som har listats i dagsläget tillhör någon 

av de kanaler som har rätt att ha sporterna i sitt utbud, blir effekten att de ”icke godkända” 

kanalerna inte kan företa några vedergällningsauktioner gentemot den nuvarande 

rättighetsinnehavaren, eller i alla fall kunna göra ett sådant scenario trovärdigt. Ett spel mellan 

exempelvis SVT och Canal Plus skulle genom en listning kunna få ett annat förlopp jämfört 

med om marknaden hade varit helt fri från regleringar. SVT kan nu relativt ostört gå in på 
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Canal Plus domäner utan att behöva vara nämnvärt oroliga för vedergällningsauktioner från 

betalkanalens sida. Canal Plus kan bjuda hur mycket som helst på SVT:s rättigheter utan att få 

dem, förutsatt att vi talar om de listade evenemangen. Möjligheterna kvarstår dock alltjämt för 

Canal Plus att exploatera SVT på andra rättigheter som inte ligger inom ramen för 

regleringarna, vilket kan verka tillräckligt avskräckande för att ett samarbete ändå skall 

komma till stånd mellan kanalerna. 

 

Spelen mellan de kanaler som inte omfattas av begränsningarna torde bli ganska opåverkade 

av regleringarna, eftersom möjligheterna kvarstår att exploatera varandra på samtliga 

rättigheter. 

 

6.7. Samhällsekonomiska effekter  

Effekterna av ett ömsesidigt samarbete mellan TV-kanalerna kan, om det håller, bli att 

prisnivån på sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang sjunker. Hur mycket är dock 

svårt att säga. Det torde dock stå klart att den allokeringsförlust som nu existerar, med 

hänvisning till monopolsituationen i försäljningsledet av rättigheter, reduceras.  

 

Ponera att alla TV-kanaler verkligen kommer att samarbeta. I bästa fall kan vi få ett pris som 

motsvarar marginalkostnaden för produktion, p = mc, vilket med andra ord skulle innebära att 

den samhällsekonomisk effektiva lösningen uppnås. Är detta bra? Det borde vara det, men det 

finns skäl som talar emot. Man måste, för att kunna besvara frågan, relatera 

sändningsrättigheterna till de evenemang som de är knutna till. Många sportevenemang är 

idag så stora att de knappast skulle kunna täcka sina kostnader om man tillämpade ett renodlat 

marginalkostnadspris. Resultatet skulle bli att gigantevenemang, som till exempel OS, aldrig 

skulle komma till stånd om, i det här fallet Internationella Olympiska Kommittén, IOK, inte 

gavs rätten till monopolvinsten från TV-intäkter, som utgör den enskilt största intäktskällan 

för OS. Det är dock viktigt att poängtera att resonemanget kring ett av de största 

idrottsevenemangen som finns, OS, inte med automatik kan appliceras på mindre 

sportevenemang, som mycket väl skulle kunna tänkas komma till stånd även med ett 

marginalkostnadspris på sändningsrättigheter. Därtill är alla idrottsevenemang inte lika 

beroende av TV-intäkter som OS. 
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6.8. Faktorer som främjar samarbete mellan TV-kanaler 

Om diskonteringsfaktorn är tillräckligt stor kan ett ömsesidigt samarbete, byggt på 

reciprocitet, enligt Axelrods teori, vara rationellt och därtill stabilt. Anledningen är att 

spelarna kan sätta in outtalade vedergällningshot mot den andres avhopp. Det går, som 

tidigare har tagits upp, att på olika sätt främja samarbete genom att exempelvis öka 

diskonteringsfaktorn, eller att i större utsträckning göra spelarna medvetna om de strategiska 

förutsättningar som finns i olika spel, såsom fångarnas dilemma.  

 

Även om en främjning av samarbete mellan TV-kanaler i vissa fall kan vara lagvidrig, kan det 

trots detta ändå vara intressant att se hur man rent teoretiskt skulle kunna gå tillväga. 

 

6.8.1. Öka diskonteringsfaktorn 

Det går att öka diskonteringsfaktorn genom att antingen få till stånd en varaktighetsökning av 

spelen och/eller se till att spelen sker oftare. För att realisera det förra krävs ofta någon form 

av offentlig handling som manifesterar tanken på en varaktig relation. Typexemplet är 

bröllopsceremonin, där brudparet inför Gud och en offentlig församling avlägger 

trohetslöften. Applicerat på marknaden för sändningsrättigheter, skulle ett motsvarande 

arrangemang kunna vara att TV-kanalerna genom någon form offentligt avtal lovar varandra 

att samarbeta genom att enbart bjuda på de sändningsrättigheter de har idag. Problemet är att 

en explicit överenskommelse, vare sig den är muntligt eller skriftligt, i nuläget strider mot 

gällande lagstiftning, i Sverige Konkurrenslag 1993:20, eftersom resultatet blir en olaglig 

kartell, som genom sin explicithet dessutom går att beivra! Om det däremot hade rört sig om 

en laglig form av avtal hade detta kunnat nyttjas för att underbygga en varaktig relation 

mellan två samarbetsparter. Det hade till exempel gått att använda avtalet vid rättsliga tvister 

och liknande. För att kunna realisera en varaktighetsökning av spelen genom offentliga avtal 

måste det i det här fallet således först komma till stånd en lagändring som gör karteller 

lagliga. Huruvida detta scenario är tänkbart eller inte, är svårt att uttala sig om. Det troliga är 

dock att karteller även i framtiden förblir olagliga. 

 

Ett annat sätt att öka diskonteringsfaktorn är genom att få till stånd fler spel mellan aktörerna. 

Om fler spel kommer till stånd följer nästkommande spel tätare inpå det första, vilket medför 

att nästa drag antar större proportioner än det annars skulle göra. Ett sätt att åstadkomma detta 

är att se till att det är så få aktörer som möjligt. Genom sitt ringa antal kommer spelarna att 
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träffa på varandra i större utsträckning än annars, vilket gynnar utsikterna till ömsesidigt 

samarbete. Ett sätt att nå dit är att konkurrera ut andra aktörer, vilket kan vara förenat med 

stora kostnader. Ett annat tillvägagångssätt är man går samman genom exempelvis uppköp så 

att det i slutändan endast blir ett fåtal aktörer kvar på marknaden. Problemet med denna 

koncentration av i det här fallet TV-bolag är att den kan strida mot annan lagstiftning, som 

skall förhindra att marknaden, här i förhållande till TV-tittarna, koncentreras till ett fåtal 

aktörer (för svenskt vidkommande, se Konkurrenslag 1993:20). Ett scenario som dock passar 

väl in på reduceringen av antalet spelare är de effekter som uppkommer till följd av listningen 

av idrottsevenemang. Genom att ett antal TV-bolag, på grund sina förutsättningar, utesluts 

från vissa evenemang, ökar chanserna för ömsesidigt samarbete mellan de aktörer som finns 

kvar och som inte omfattas av restriktionerna. Mellan dessa bolag ökar interaktionsgraden, 

vilket enligt Axelrods teori, gynnar uppkomsten av ömsesidigt samarbete. 

 

Ett annat sätt att få tillstånd fler spel när det gäller marknaden för sändningsrättigheter 

kopplade till sport att enbart sluta kortare avtal om sändningsrättigheter, för exempelvis en 

säsong/år i taget eller för ett evenemang i taget. Avtal som innebär att rättigheterna för lång 

tid framöver går till en och samma aktör gynnar inte uppkomsten av ömsesidigt samarbete, 

eftersom interaktionsgraden blir lägre. 

 

6.8.2. Främja reciprocitet – sprid kunskap om fångarnas dilemma  

Ett annat sätt att främja samarbete mellan olika TV-kanaler är att göra företrädarna för dessa 

mer medvetna om de strategiska förutsättningarna i ett fångarnas dilemma. Det är, som 

Axelrod (1987) tog upp, lätt att i tron att det är ett nollsummespel jämföra sina egna resultat 

med andras, vilket kan utgöra en grogrund för avundsjuka. Det enda sättet att utjämna den 

fördel som konkurrenten då har skaffat sig är i fångarnas dilemma att hoppa av. Genom att 

istället jämföra sina egna utfall från en gång till annan och arbeta mer långsiktigt kan 

samarbetet, genom LIKA FÖR LIKA, ges en chans. 

 

Det kan dock vara förenat med svårigheter att få konkurrerande TV-bolag att samarbeta trots 

de spelteoretiska insikterna. Ett problem är att få aktörerna att arbeta långsiktigt. Om 

konkurrensen om tittare och finansiärer är hård är det lätt på kort sikt tro att 

maximeringsstrategin, att bjuda över på konkurrenternas rättigheter, alltid är den bästa 
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strategin. Problemet med denna är att den lätt framkallar vedergällningsauktioner från 

motståndaren, vilket i längden kan vara mycket kostsamt. 

 

6.9. Faktorer som minskar utsikterna till att uppnå ömsesidigt samarbete 

Det finns vissa fall där möjligheterna till att uppnå ömsesidigt samarbete är små. Om den ena 

TV-kanalen värderar motståndarens rättigheter betydligt högre än sina egna och därför väljer 

att hoppa av den implicita överenskommelsen och bjuda över motståndaren, kommer en 

vedergällningsauktion från den andres sida inte att ha någon avskräckande effekt. Den första 

spelaren är ju nöjd med utgången. Om motspelaren i sin tur vet om detta och därtill är 

fullkomligt ointresserad av den förste spelarens sändningsrättigheter kommer han istället att 

lägga allt krut på att försöka behålla sina tidigare rättigheter genom att hoppa av sitt eget spel, 

det vill säga att bjuda högt på sina egna rättigheter. Att komma i besittning av konkurrentens 

sändningsrättigheter till en hög kostnad kan i vissa fall vara bättre än att få de gamla 

rättigheterna till ett lägre pris. Detta gör att det kan vara svårt att tala om ett renodlat 

fångarnas dilemma. 

 

6.10. Är Robert Axelrods samarbetsteori adekvat i detta sammanhang? 

Robert Axelrods samarbetsteori har befunnits vara användbar för att kunna förklara 

uppkomsten av samarbete mellan antagonister utan inblandning av tvångssanktionerande 

myndigheter i ett flertal fall. Första världskrigets oändliga skyttegravskrig på Västfronten är 

ett exempel, där krigsföringens statiska karaktär bidrog till att samma grupper av soldater kom 

att träffa på varandra ofta och under långa tidsperioder. Om det inte kom order om räder från 

högre ort, förekom det i otaliga fall att soldaterna testade samarbetsstrategin byggd på 

reciprocitetstanken. Om motståndaren inte sköt, sköt man heller inte tillbaka, om 

motståndaren däremot började skjuta, bevarade man elden. (Axelrod, 1987)  

 

Ett annat exempel på där ömsesidigt samarbete har kommit att växa fram utan tvång gäller 

den amerikanska senaten, där senatorerna under årens lopp har kommit att idka en form av 

implicit och ömsesidigt samarbete, som har gått ut på att stödja varandra med hopp om att 

andra senatorer kommer att svara med samma mynt. Orsaken till varför samarbetet har växt 

fram beror delvis på att senatorerna måste visa sig effektiva inför sina väljare när det gäller att 

få gehör för vissa frågor som de har gått till val på. Annars minskar risken för återval. 
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Samarbetet har stundom inneburit att senatorerna har varit tvungna att stödja frågor som de 

ställt sig högst tveksamma inför, enbart med hopp om att få stöd i några av sina 

”hjärtefrågor”. Samarbetet har byggt på reciprocitetsnormen, en form av LIKA FÖR LIKA 

således. Om någon senator har riskerat att inte bli omvald för nästkommande mandatperiod 

har intresset från omgivningen att samarbeta sjunkit. (Axelrod, 1987)  

 

Det är delvis reciprocitetsfenomenet som har varit tanken med upplägget i den här uppsatsen, 

att undersöka huruvida det finns förutsättningar för ett implicit samarbete mellan TV-

kanalerna, där var och en inriktar sig på att behålla de rättigheter de har i dagsläget även i 

framtiden. Att TV-kanalerna skulle avstå budgivning på konkurrentens sporträttigheter, även 

om dessa befinns vara mycket attraktiva, skulle göras med hopp om återgäldning. 

 

I vissa fall kommer samarbetet mellan TV-kanalerna att fungera, i andra inte alls. Samarbetets 

vara eller inte vara kommer att vara beroende på hur kanalerna värderar olika sporträttigheter 

när dessa ställs mot varandra. Det kommer att vara lättare att låta bli att bjuda på rättigheter 

som man överhuvudtaget inte är intresserade av, medan det torde vara betydligt svårare att 

rata budgivning på rättigheter som man gärna skulle se i sitt utbud. En svår nöt att knäcka är 

avundsjukan. I hopp om att konkurrenten avstår budgivning på vårt evenemang, kan trots allt 

en samarbetsstrategi ändå vara värt ett försök, dock under förutsättningen att 

diskonteringsfaktorn är tillräckligt hög. För att åter knyta an till exemplet med senatorerna, 

tvingades dessa ibland att stödja frågor som stod i direkt konflikt till deras egen uppfattning, 

med hopp om att detta skulle betalas tillbaka i form av samarbete i andra frågor. 

 

Det är ändå tveksamt om Axelrods teori är lämplig att använda i en analys av marknaden för 

sändningsrättigheter kopplade till sport. Svårigheterna ligger i att alla lägen kunna likställa 

situationen med ett fångarnas dilemma. Ett problem är att fångarnas dilemma utesluter tredje 

parts möjligheter att i realtid påverka spelet. Såsom spelsituationen är tänkt att se ut kan tredje 

parts påverkan inte lämnas därhän hur man än gör. Spel mellan två TV-kanaler påverkas 

obönhörligen av övriga aktörers agerande. Detta beror på att flera kanaler kan välja att 

exploatera en och samma motspelare, samtidigt som denne spelar med en annan spelare! Ett 

avhopp i ett spel kan få följder för utgången av spel mellan den ene spelaren i dennes spel 

med andra aktörer. Den tredje parten påverkar alltså andra spel i realtid, vilket kan rubba 

balansförhållandet mellan de båda andra spelarna,   
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7. Slutsatser  
Den implicita form av samarbete som den här uppsatsen har undersökt förutsättningarna för 

gäller marknaden för sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang. Tanken har varit att 

TV-kanalerna genom ett implicit samarbete skulle kunna motverka den monopolsituation som 

finns i försäljningsledet av sporträttigheter och få ned prisnivån och därigenom reducera 

ineffektiviteten på marknaden. 

 

Samarbetet skulle gå ut på att kanalerna siktar på att behålla de rättigheter de har idag även i 

framtiden, genom att inte bjuda på konkurrenternas rättigheter. Detta skulle ske utifrån det 

oskrivna villkoret att motparten svarar med samma medel och inte bjuder på ”våra” 

evenemang, ett uttryck för reciprocitetsnormen således. 

 

Ett samarbete där aktörer delar upp en marknad mellan sig är olagligt, så även här. Men 

genom att samarbetet i Robert Axelrods teori förutsätts kunna komma till stånd även utan 

några som helst avtal mellan parterna, hindras parterna inte av konkurrenslagen. TV-

kanalerna kan knappast tvingas att bjuda på alla rättigheter som finns. Detta innebär att 

spelsituationen, om än att den kanske inte är fullt realistisk, har varit värd att applicera på TV-

marknaden. 

 

Resultatet av studien visar att ömsesidigt samarbete mellan konkurrerande TV-kanaler kan 

vara rationellt, dock under förutsättning att: 

 

•  diskonteringsfaktorn är hög 

•  man vill behålla sina nuvarande rättigheter 

•  reciprocitet präglar samarbetet 

•  parterna ser situationen som ett fångarnas dilemma och att de 

är någorlunda insatta i spelets regler 

•  eventuell avundsjuka kan läggas därhän 

 

Att framtiden kastar en stor skugga över nutiden är viktig, eftersom spelarna då vet att de 

kommer att träffas igen, vilket gör att de vågar lita på varandra i större utsträckning än annars. 

Att samarbeta med motståndaren görs utifrån det oskrivna villkoret att denne förväntas svara 

med samma mynt nästa gång. 
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När det gäller utsikterna till att uppnå ömsesidigt samarbete mellan TV-kanalerna i Sverige är 

det svårt att ha någon uppfattning. Vi vet exempelvis inte hur kanalerna värderar de 

evenemang de innehar rättigheterna till idag mot rättigheter som de inte har. Genom 

intervjuerna med företrädarna för kanalerna framkom vissa önskemål om evenemang, men 

hur dessa värderas i förhållande till andra evenemang går inte att uttala sig om. De intervjuade 

företrädarna för TV-kanalerna varken vill eller kan uttala sig i saken. Det gör att det 

spekulativa inslaget skulle bli alltför stort om man började skissera möjliga scenarier. Därtill 

har vi inte prisbilden klar, priserna olika på rättigheter är mestadels för oss okända, vilket gör 

det svårt att analysera problemet. 

 

 Samarbete generellt kan främjas till exempel genom att: 

 

•  öka diskonteringsfaktorn genom att få till stånd en 

varaktighetsökning av spelen eller att se till att spelen sker 

oftare mellan samma parter 

•  göra parterna mer medvetna om de strategiska möjligheterna 

som finns i fångarnas dilemma 

 

För den första punkten gäller att samarbete gynnas om det kommer till stånd fler spel mellan 

samma parter. Det innebär att ömsesidigt samarbete till exempel gynnas om det finns ett färre 

antal spelare. Ju fler TV-kanaler, desto svårare blir det att få till stånd ömsesidigt samarbete, 

eftersom antalet spel mellan samma spelare minskar. Fler spel kommer också till stånd om de 

avtal som sluts är så korta som möjligt, till exempel för ett evenemang i taget. 

 

Om parterna är medvetna om de strategiska förutsättningarna i fångarnas dilemma kan ett 

samarbete lättare komma till stånd. Samtidigt kan det vara svårt att uppnå ömsesidigt 

samarbete om spelarna till varje pris vill ha ett och samma evenemang i sitt utbud. Resultatet 

blir en huggsexa om vissa rättigheter, vilket inte gynnar uppkomsten av ömsesidigt samarbete, 

med följden att priserna på rättigheter riskerar att stiga, eller att de i varje fall inte sjunker. 
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