
 

Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	studier	av	samhällsutveckling	och	kultur	
Kandidatuppsats	|	Kultur	Samhälle	Mediegestaltning,	kandidatprogram	

Höstterminen	2015	|	LIU-ISAK/KSM-G-	-16/18-	-SE	
	

 
 

Med	kommersialismen	som	
konkurrent	
–	En	redogörande	studie	av	den	svenska	TV-
rättighetsmarknaden	gällande	live-idrott,	med	fokus	på	
public	service	uppdrag.	
	
With	commercialism	as	competitor	
–	A	narrative	study	of	the	Swedish	television	sport	rights	
market	regarding	live	sport,	with	focus	on	public	service	
and	its	mission.	
	
	
Albin	Falk	Hansson	
Jimmy	Åkesson 	
	
	
Handledare:	Jonas	Ramsten		
Examinator:	Ingemar	Grandin		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping	

013-28	10	00,	www.liu.se



 

Inledning	....................................................................................................................................	3	

Problemformulering	..................................................................................................................	5	

Syfte och frågeställningar	..........................................................................................................	6	

Bakgrund	...................................................................................................................................	6	

Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv	..........................................................................	14	
Aktuell debatt	.....................................................................................................................................	14	
Vetenskaplig litteratur	........................................................................................................................	16	
Teoretiskt perspektiv	...........................................................................................................................	17	

Globalisering	..........................................................................................................................................	17	
Konvergens	.............................................................................................................................................	18	
Mediasport	..............................................................................................................................................	19	
Sammanfattning	......................................................................................................................................	20	

Metod och material	..................................................................................................................	21	
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer	.............................................................................................	21	

Intervjugenomförande	.............................................................................................................................	23	

Urval	........................................................................................................................................	24	
Aktörer	...............................................................................................................................................	24	
De olympiska spelen som utgångspunkt	..............................................................................................	25	
Intervjuer	...........................................................................................................................................	25	

Resultat och analys	..................................................................................................................	27	
Sammanfattande analys	.....................................................................................................................	44	

Slutdiskussion	..........................................................................................................................	49	

Referenslista	............................................................................................................................	55	
Litteratur	............................................................................................................................................	55	
Uppsatser	...........................................................................................................................................	55	
Aktuell debatt	.....................................................................................................................................	55	
Internetkällor	.....................................................................................................................................	56	

Bilagor	.....................................................................................................................................	57	
Bilaga 1 - Kostnader för OS 2000-2014	..............................................................................................	57	
Bilaga 2 - Intervjuguide Viasat	...........................................................................................................	58	
Bilaga 3 - Intervjuguide SVT	..............................................................................................................	59	
Bilaga 4 - Transkribering Johan Kücükaslan	.....................................................................................	62	
Bilaga 5 - Transkribering Jan Olsson	.................................................................................................	75	
Bilaga 6 - Transkribering Tomas Eriksson	.........................................................................................	85	



 3 

Inledning 
 
Både 2014 och 2015 har varit år då rättigheter till stora idrottsevenemang och ligor diskuterats både 

i media och bland allmänheten. Diskussionerna om TV-rättigheter (vem som har rätt till att sända 

vad, hur och vart) och dess stigande kostnader har förts under en längre tid, men har kanske aldrig 

varit så aktuella som när denna uppsats påbörjades under hösten 2015. När MTG (Modern Times 

Group) och Viasat fick förtroendet att sända OS 2014 och 2016 ledde det till ett mer allmänt 

intresse för idrottsrättigheter då det innebar att världens största idrottsevenemang inte längre skulle 

gå att se i public service-fri-TV.  

 

I dagens medielandskap där konsumenterna skaffat sig valmöjligheter kring vad de ska konsumera 

och framförallt när de ska konsumera sitt innehåll, är det få format och genrer som likt 

idrottssändningar förblir intressanta att se direkt. Väldigt få programformat kan mäta sig med 

nerven och spänningen och det ger idrotten en särställning både hos TV-kanalerna och tittarna. Den 

är och förblir därför betydelsefull, men är den nödvändig? 

 

Det stora idrottsintresset gör att både medieaktörer och konsumenter blir allt mer engagerade i 

frågor kring idrottens roll i media och den hårda konkurrens som råder i kampen om TV-rättigheter. 

Dessa spelar en viktig roll i debatten kring hur hela medielandskapet håller på att utvecklas. När en 

sådan komplex fråga som idrottsrättigheter involverar en public service-aktör lyfts frågan ytterligare 

om idrott bör räknas in i public service-förtäckningen. 

 

När priset för rättigheter stiger tvingas SVT att fundera över hur mycket exempelvis ett OS 

egentligen är värt. Hur och om går det att motivera att en publikt finansierad aktör lägger stora 

summor på en idrottsrättighet som kanske inte tilltalar den breda massan de finns till för att behaga. 

Och om de inte gör det, påverkas SVTs relevans av att de nu inte längre innehar 

sändningsrättigheterna till de olympiska spelen?  

 

I nyhetsmedia råder det delade meningar om public service vara eller inte vara. Inte helt 

överraskande kommer en av de starkaste för-rösterna från SVTs tidigare VD Eva Hamilton. En av 

de starkaste emot-rösterna däremot kommer från John Aleman, Broadcast Director på mediebyrån 

Carat, som bland annat har arbetat med stora företag som Adidas och Coca Cola. Dessa är två av de 

starkaste rösterna från de båda sidorna av spektrat. Det finns olika inspel och inslag i debatten, både 

om public service i sig och i samband med idrottens roll i public service. 
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På den ena sidan handlar det om att public service borde skrotas, att SVT1 borde kommersialiseras 

och att det nuvarande licensavtalet borde upphöra i och med att det är förlegat att betala för 

någonting alla inte vill ha.1 På den andra sidan sägs det däremot att public service har ett väldigt 

högt förtroende och att de bidrar till den samhälleliga debatten och att finansieringen inte skulle 

fungera genom att lägga den på skatten då det skulle innebära mindre pengar till public service.2 

Samtidigt finns det en del åsikter om just idrottens roll i det hela, vikten av den direktsända idrotten 

för kanalerna, men också om rättighetsprisernas konstanta stigande.3 Det pratas också om hur MTG 

och Viasat närmast köper till sig monopol på de största fotbollsrättigheterna. Det jämförs med SVTs 

rättighetstapp till reklam-TV-kanaler med reklam-TV-kanalers tapp till betal-TV-kanaler.4 Det är 

inte bara idrottens plats i public service-utbudet som tar utrymme i medias diskussioner. Fortsatt 

pratas det om att public service är någonting som behövs för att inte gå över några extrema gränser i 

TV-program, men också att trots att SVT klarat av att leverera ett mångsidigt utbud är det i mindre 

skala än tidigare.5 Det är däremot inte bara de klassiska massmedierna som intresserar sig, utan 

även professorer som bland annat menar att de sjunkande tittarsifforna skulle innebära mindre krav 

på SVT och således tvinga dem att bli mer kommersiella själva.6 Och kommersialiseringen är 

någonting som också togs upp under 2015 då det rapporterades att en minskning av reklamintäkter 

för kommersiella kanaler innebar ökade sponsorintäkter för SVT. SVTs sponsorintäkter ökade med 

sex miljoner kronor från 2013 till 2014 medan de kommersiella kanalernas reklamintäkter minskade 

med tre procent.7 

  

                                                   
1 John Aleman. “Dags skrota public service”. Hämtad från dagensmedia.se. Publicerad 2014-01-07, hämtad 2015-09-
22. http://www.dagensmedia.se/asikter/debatt/article3798308.ece 
2 Gunnar Wesslén. “Kommersiella aktörer kan inte ta över public service-uppdraget”. Hämtad från etc.se. Publicerad 
2014-08-31, hämtad 2015-09-22. http://www.etc.se/kultur-noje/kommersiella-aktorer-kan-inte-ta-over-public-service-
uppdraget 
3 Mattias Wennberg. Direktsänd sport tv-tablåns frälsare. Hämtad från vk.se. Publicerad 2015-08-29, hämtad 2015-09-
22. http://www.vk.se/1516799/direktsand-sport-tv-tablans-fralsare 
4 Olof Lundh. MTG går på knock i den svenska tv-världen. Hämtad från fotbollskanalen.se. Publicerad 2015-10-13, 
hämtad 2015-12-03. http://blogg.fotbollskanalen.se/lundh/2015/10/13/mtg-gar-pa-knock-i-den-svenska-tv-varlden/ 
5 Nils  Schwartz. Nils Schwartz: Därför behövs public service. Hämtad från expressen.se. Publicerad 2015-06-15, 
hämtad 2015-09-22. http://www.expressen.se/noje/nils-schwartz-darfor-behovs-public-service/  
6 Kent Asp. “Vikande tittarsiffror ett hot mot public service-tv. Hämtad från dn.se. Publicerad 2010-07-14, hämtad 
2015-09-22. http://www.dn.se/debatt/vikande-tittarsiffror-ett-hot-mot-public-service-tv/ 
7 Hugo Lindqvist.  Kommersiella kanaler tappar intäkter ökar sponsringen i SVT. Hämtad från dn.se. Publicerad 2015-
04-21, hämtad 2015-09-22. http://www.pressreader.com/sweden/dagens-
nyheter/20150421/281483569919639/TextView 
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Problemformulering 
 
Under vinter-OS i Sotji 2014 var det första gången de olympiska spelen inte sändes av och i SVTs 

regi. Istället köptes rättigheterna av MTG och sändes i bland annat TV3 och bolagets betalkanaler 

Viasat, någonting som då ifrågasattes eftersom långt ifrån alla hade tillgång till de kanalerna.8 

 

Public service har enligt lag ett ansvar och ett krav på att vara breda och folkbildande.  

I sändningstillståndet för Sveriges Television AB, gällande den 1 januari 2014 - den 31 december 

2019, utfärdat av Kulturdepartementet den 19 december 2013 står följande: “Sveriges Television 

AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska 

präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten 

som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt 

viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.”9 

 

Klarar SVT av att upprätthålla det kravet om fler rättigheter försvinner från kanalen och public 

service? 

 

När OS-rättigheterna bytte ägare höjdes missnöjda röster redan innan spelen men efteråt var 

tillropen desto gladare. Viasat hade visat att även en kommersiell aktör kunde göra ett fullgott jobb 

med OS-sändningarna, vilket även visade sig när SBS Discovery i sin tur köpte OS-rättigheterna 

från Viasat från och med spelen 2018.10 

 

Under de senaste 15 åren har i stort sett varje ny OS-arrangör haft en större budget än föregående 

(se figur 1). Högre kostnader för arrangören ger dyrare rättigheter och mediernas påverkan ökar när 

idrotten globaliseras. Om SVT inte har möjlighet att följa med i den utvecklingen finns risken att de 

tappar både rättigheter och tittare. Samtidigt finns det då en chans att andra idrotter lyfts upp och 

fram och får plats i tablån. 

 

 

 

                                                   
8 TT. SVT förlorar kampen om OS-sändningar. Hämtad från svd.se. Publicerad 2011-06-17, hämtad 2015-09-22. 
http://www.svd.se/svt-forlorar-kampen-om-os-sandningar 
9 http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-
service/article1713807.svt/binary/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd%202014%20-%202019 
10 dagensmedia.se. Discovery köper rättigheter till fyra OS. Hämtad från dagensmedia.se. Publicerad 2015-06-29, 
hämtad 2015-12-21. http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/discovery-koper-rattigheterna-till-fyra-os-6088002 
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Figur 1.11 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Med den här uppsatsen vill vi, genom att prata med och träffa personer närmast rättighetsfrågorna, 

ta reda på och studera hur public service i form av SVT påverkas om kommersiella aktörer övertar 

de största TV-rättigheterna inom idrotten. Om SVT skulle tappa ännu fler sändningsrättigheter, så 

som OS, till kommersiella aktörer, uppfyller de då sändningstillståndets krav eller innebär förlusten 

ett hot mot public service som folkbildande och oberoende?  

 

Vi kommer att utgå från två stycken huvudsakliga frågor: 

 

● Hur påverkas SVT av aktörer så som Viasats möjlighet att spendera stora pengar på 

idrottsrättigheter? 

 

● Vad blir konsekvenserna för SVT när de med all säkerhet inte kommer äga 

sändningsrättigheterna för de kommande fyra olympiska spelen? 

 

Med utgångspunkt i svaren på dessa frågeställningar kommer vi, i en slutdiskussion, lyfta den stora 

frågan kring public service roll i stort och inte enbart diskutera idrottens plats i detta sammanhang. 

Bakgrund 
 

Rättigheter för idrottsevenemang är någonting som diskuterats sedan TVns uppkomst. I 

sändningsrättigheternas begynnelse, då det var radiomediet som gällde, var dess prislapp tänkt 

                                                   
11 Bilaga 1 
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verka som en kompensation för det förmodade tappet av åskådare på idrottsevenemanget i fråga. 

Detta kom emellertid att visa sig vara en felaktig bedömning då det istället ledde till att fler kunde 

följa matcherna samtidigt som inget egentligt tapp av åskådare på plats kunde uppvisas. De extra 

pengarna blev just extrapengar medan biljettintäkterna fortsatte att vara den stora inkomstkällan för 

idrottsorganisationer.12  

 

Redan i början av 1900-talets England betalade bolag stora pengar för att få sända bland annat FA 

Cup-finalen i fotboll och galopptävlingen Grand National. Då handlade det inte om 

direktsändningar utan om journalfilmer där inspelat material sändes i efterhand. Därför har TVs 

direktsändningar brottats med att radion legat före i utvecklingen att sända direkt från ett 

evenemang. I januari 1925 startade Radiotjänst sina radiosändningar i Sverige och bara några 

månader senare, i mars, sändes Vasaloppet för första gången. Det skulle dröja nästan 30 år innan de 

svenska tittarna skulle få se idrott på TV, då hade engelska BBC redan startat sina TV-sändningar 

1936 där även Tyskland sände OS i Berlin samma år. OS i London 1948 blev dock genombrottet 

för TV-sändningar. BBC satsade stort på rättigheterna eftersom den kommersiella konkurrenten 

ITV ville göra samma sak. Precis som svensk public service ville Englands motsvarighet BBC 

Sport vara en angelägenhet för både idrottskunniga och noviser och därmed inte förlora rättigheter 

och sändningstillstånd till ITV.13 

 

1954-1960 

Den första idrottssändningen i svensk television skedde i november 1954. 

Distriktsmästerskapsfinalen mellan Djurgården och Matteuspojkarna i ishockey sändes från 

Stockholms stadion och blev startskottet för en ny epok. Därefter följde ytterligare en 

ishockeymatch mellan Sverige och Nottingham Panthers. Hösten 1955 och våren 1956 utökades det 

med bland annat fotboll, handboll, brottning och basket och samma år startade även de reguljära 

TV-sändningarna. Den officiella premiären skedde i slutet av oktober 1956 i fotbollsmötet mellan 

Sverige och Danmark på Råsunda i Solna. Den första riktigt stora sändningen i svensk television 

kom två år senare.14 

 

Fotbolls-VM i Sverige 1958 blev inte bara en succé på planen, även TV-sändningarna fick ett varmt 

mottagande både internationellt och nationellt. Det svenska fotbollförbundet sålde också 

rättigheterna för matcherna till Eurovisionen (ett bolag som knyter samman Västeuropas länder i ett 

                                                   
12 Tom Evens, Petros Iosifidis, Paul Smith. The Political Economy of Television Sports Rights. Houndsmills: 
PALGRAVE MACMILLAN, 2013, 15. 
13 Bo Reimer. Uppspel. Stockholm: Prisma, 2002, 23. 
14 Ibid, 32-81 
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nätverk med möjlighet att visa bilder direkt från olika hörn i Europa)15 som vann kampen mot 

Philips och Engelska ITV. Summan uppgick till 1,5 miljoner kronor jämfört med 200,000 kronor 

fyra år tidigare. Antalet TV-licenser ökade också inför världsmästerskapen, från ca 23,400 i juni 

1957 till drygt 148,000 året efter.16 

 

Redan under TV-sändningarnas först år (fram till 1960) var fotboll och ishockey de idrotterna som 

sändes mest tillsammans med simsport och racketidrotter, och det handlade i mångt och mycket om 

att just de idrotterna var mest populära och gjorde sig bra i TV. Under de här fyra åren hittade TV-

sporten sin form och pionjär- och letandefasen blev någonting mer rutinartat.17 

 

1961-1969 

Ett annat tecken på att intresset för idrott på TV ökat var svaren Sveriges Radio fick på sina 

tittarundersökningar. I en av de största studierna i februari 1962 visade svaren på att två tredjedelar 

av svenska folket tittade på idrott på TV och att cirka 50 procent lyssnade på radiosport.18 

 

De olympiska spelen hade redan från början en ganska central roll i TV-sändningarna och vinter-OS 

1964 i Inssbruck, Österrike, var inget undantag. Satsningen från svensk TV fortsatte med flera 

timmars direktsänd idrott varje dag där sändningarna avslutades med ett sammandrag på kvällen. 

Ishockeymatchen mellan Tjeckoslovakien och Sverige sågs av 62 procent av Sveriges befolkning, 

någonting som vittnar om sändningarnas popularitet.19 

 

1968 blev året för TVs genombrott för den globala publiken. Sommar-OS i Mexiko innebar att 

Mexico City fick hela världens ögon på sig, ett land som vid den tiden var ett land med stora både 

skillnader när det gällde klass och ekonomi. För de svenska TV-tittarnas del innebar OS i Mexiko 

det första som sändes i färg. 20,000 TV-apparater hade sålts och 16 personer jobbade på plats 

tillsammans med redaktionen i Sverige. Direktsändningarna förmedlades varje natt svensk tid och 

efterhandssändningarna sändes på andra tider. Det var dock inte helt problemfritt där två miljoner 

svenskar missade större delen av invigningen. Överlag hade TV-sändningarna från Mexiko ett stort 

genomslag i Sverige. 83 procent av svenska folket såg minst någon sändning.20 

 

                                                   
15 Jimmy Lindahl. Kan vi ta betalt för detta? Essä, Linköpings Universitet 2006.  
16 Reimer. Uppspel, 32-81. 
17 Ibid, 32-81 
18 Ibid, 32-81 
19 Ibid, 82-115 
20 Ibid, 82-115 
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Hösten 1968 kom nästa evenemang som svensk TV sände i färg, ishockey-VM. Sex matcher skulle 

direktsändas i TV och belysningsanläggningarna på Isstadion fick byggas om för att fungera för de 

nya kamerorna. Dessutom byggdes det plats för kommentatorer och en “slow-motionmaskin” 

köptes in. TV-utvecklingen gick framåt med stormsteg och även ishockey-VM blev en publiksuccé. 

Matchen mellan Sverige och Sovjet sågs av 74 procent av befolkningen, vilket då var en av de 

högsta siffrorna någonsin för ett TV-program.21 

 

1960-talet blev ett decennium där politiken klev in i idrotten, både i och utanför TV-rutan. De 

ekonomiska aspekterna blev allt viktigare och sändningarna stördes av reklambråk. Den nya 

tekniken som utvecklades gjorde också idrotten global. Helt plötsligt kunde vem som helst i hela 

världen följa ett VM eller OS direktsänt. I början av 1960 sändes det drygt 100 timmar idrott i TV. 

Nio år senare hade antalet timmar ökat till nästan 350, ett snitt på sju timmar i veckan. Fortfarande 

var fotboll och ishockey de största sporterna i svensk television och nya idrotter och evenemang 

(däribland NHL) presenterades för tittarna, däremot utan framgång.22 

 

I slutet av 1969 förändrades TV-landskapet för gott och Sveriges Radio började konkurrera med sig 

själva när det kom till TV-sändningar. Under hösten beslutades det att starta upp ytterligare en 

kanal, TV2. Det innebar att Sveriges Radio var tvungna att producera nästan dubbelt så mycket för 

att fylla två stycken kanaler.23 

 

Men det var en annan produktion som skulle dra blickarna till sig, en produktion som fortsatte fram 

till 1995. I slutet av november presenterade Lars-Gunnar Björklund Tipsextra för första gången. 

Sverige skulle för första gången visa en match från den engelska högstaligan i fotboll mellan 

Wolverhampton och Sunderland. Rättigheterna till matchen höll dock på att ställa till det för 

Sveriges Radio. Det engelska kommersiella TV-bolaget IBA krävde ett tillstånd från det svenska 

fotbollförbundet efter att tre svenska föreningar befarat att sändningen skulle bidra till minskat 

intresse för den svenska fotbollen. Det hela löste sig till slut och matchen sändes till slut från ett 

snötäckt England.24 

 

1970 - 1980 

Precis som året innan fick Sverige med kort varsel arrangera ishockey-VM efter att Kanada den här 

gången dragit sig ur. Den här gången direktsändes åtta matcher och trots att de reguljära 
                                                   
21 Ibid, 82-115 
22 Ibid, 82-115 
23 Ibid, 82-115 
24 Ibid, 82-115 
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färgsändningarna inte startade förrän i april sändes samtliga matcher i färg. I slutet av mars slogs ett 

nytt tittarrekord när 82 procent av befolkningen såg returmatchen mellan Sverige och 

Sovjetunionen. Intresset fortsatte att vara stort.25 

 

Sedan följde några större evenemang som svensk TV bevakade. Fotbolls-VM i Mexiko 1970, 

bordtennis-VM i Nagoya, Japan 1971 och vinter-OS i Sapporo, Japan 1972. Både fotbolls-VM och 

vinter-OS sändes direkt medan finalen i bordtennis-VM sändes i efterhand.  

Sommarspelen i München 1972 blev ett nytt kapitel för TV-sändningarna och svensk TV satsade 

stort. Drygt 130 timmar skulle sändas och delas upp i både TV1 och TV2 i eftermiddags- respektive 

kvällsblock. Tittarna fortsatte att strömma till och sändningarna sågs normalt av mellan 25 och 35 

procent av det svenska folket där antalet tittare var lika stort bland både kvinnor och män.26 

 

Våren 1974 kom nästa stora utmaning, den största sedan fotbolls-VM 1958. Skid-VM i Falun skulle 

sändas och produceras för 16 länder och svensk TV visade totalt 50 timmar där nästan 30 av dem 

var direktsända. Den tekniska kamerautvecklingen bidrog till att det bland annat för första gången i 

ett mästerskap gick att placera ut kameror vid varje tidskontroll. Varje kväll sändes också ett 

sammandrag i ett slags VM-magasin, någonting som finns kvar än i dag.27 

 

En förändring som skedde då och som finns kvar i dag är bildandet av Sveriges Television (SVT) 

och TV-Sporten som skedde 1979. Även Sportnytt blev ett dagligt inslag.28 

 

1981 - 1991 

När 1980-talet stundade ökade både kommersialiseringen och konkurrensen i TV-branschen. 

Idrottsorganisationerna började ta mer betalt, TV-bolaget trissade upp kostnaderna och tredjeparter, 

som agenter, köpte rättigheter för att sälja dem vidare. Det innebar för SVTs del att programmen 

och sändningarna blev dyrare. När TV-sändningarna blivit en del av vardagen drog alla stora 

evenemang större tittarskaror vilket i sin tur bidrog till att arrangörerna kunde ta mer betalt.29 

 

Trots det kommersiella intåget kunde TV-Sporten fortfarande luta sig tillbaka på att sända idrott. 

Både OS 1980 och 1984 blev svenska succéer där mästerskapen direktsändes i TV. Även skidsport 

                                                   
25 Ibid, 116-141 
26 Ibid, 116-141 
27 Ibid, 116-141 
28 Ibid, 116-141 
29 Ibid, 142-163 
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och tennis fanns i TV-tablån med Ingemar Stenmark, Thomas Wassberg och Stefan Edberg i 

spetsen.30 

 

I slutet av 1980-talet startade TV3 sina sändningar och tog också upp kampen om rättigheter med 

SVT som fram tills dess haft monopol. Det var just TV3 som till en början ville sälja och byta bort 

sina rättigheter mot bland annat sändningar i SVTs arkiv, någonting SVT avböjde. Inför ishockey-

VM 1989 fortsatte striden om sändningsrättigheter. SVT, representerade av EBU (Europeiska radio- 

och TV-unionen) förhandlade med det Schweiz-Tyska bolaget CWL om att få sända mästerskapet i 

Stockholm men innan förhandlingarna hade avslutats berättade CWL att de istället kommit överens 

med TV3 som samtliga rättigheter, både för sändning och produktion. Eftersom TV3 inte klarade av 

att sända samtliga matcher själva tog de hjälp av SVTs expertis och för första gången kunde TV-

tittarna se samma idrottssändning i två olika kanaler där SVTs sändningar dock var femton minuter 

fördröjda. Nästa fejd mellan kanalerna handlade om tennis i Wimbledon. Det tyska bolaget UFA 

ägde rättigheterna fem år fram i tiden sålde rättigheterna till TV3 där SVT avstod då de menade att 

priset stigit med 30 gånger. De båda svenska TV-bolaget förhandlade dock internt vilket innebar att 

SVT fick sända herrfinalen med en timmes fördröjning.31 

 

Svensk TV direktsände alla stora händelser under 1980-talet. Från IFK Göteborgs UEFA Cup-guld 

1982 till lagguldet i bordtennis-VM 1989. Det största problemet var konkurrenssituationen med 

TV3 och det pratades om att de “stulit” rättigheter från SVT, bland annat de till Australian Open 

1988. Däremot var förlusten av rättigheterna till ishockey-VM lite av ett dråpslag, speciellt 

prestigemässigt. Det blev lite av en ögonöppnare för SVT att de inte längre kunde välja och vraka 

bland idrottsevenemangen. Samtidigt ställde det högre krav hos de båda konkurrenterna att bli mer 

nytänkande.32 

 

1992-2001 

1990 kom nästa kanal in på marknaden. TV4 startade sina sändningar via satellit men blev 1992 den 

tredje kanalen i det markbundna nätet, dessutom som den första kommersiella kanalen i utbudet. Nu 

fick SVT konkurrens av en kanal som nådda samma antal tittare. De första åren blev en halvhjärtad 

sportsatsning för TV4 och först 1994 som kanalen skapade en självständig sportredaktion. Precis 

som SVT satsade de på dagliga nyhetssändningar och skrev dessutom avtal med det svenska 

ishockeyförbundet om rättigheterna till Elitserien i ishockey. TV4 satsade också på att göra sina 

                                                   
30 Ibid, 142-163 
31 Ibid, 142-163 
32 Ibid, 142-163 
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sändningar fräckare, snabbare och roligare för att få de annorlunda mot SVTs. SVT hade nu två 

stycken konkurrenter att se upp med. Ett TV3 som satsade på några stora evenemang och ett TV4 

som ett modernare dagligt alternativ.33 

 

1992 var det fotbolls-EM i Sverige och SVT fick jobbet att sända och producera mästerskapet. Det 

tidigare svala intresset för Europamästerskapen i fotboll blev något hetare när det utspelade sig på 

hemmaplan och mediebevakningen handlade inför lika mycket om lagens chanser att vinna som 

eventuella bråk mellan supporterskarorna. SVT sände och producerade matcher till 50 länder från 

städer i hela södra Sverige, däribland Norrköping och Göteborg. Intresset för det svenska landslaget 

skulle hålla i sig och definitivt öka inför VM 1994. Året innan turneringen i USA hade SVT startat 

Fotbollskväll och Sveriges framfart i EM ökade intresset för programmet. Det var det första 

detaljerade programmet som bara fokuserade på en idrott. SVT fortsatte att satsa på 

fotbollssändningarna och när VM startade sändes sex timmar inklusive förhandsreportage och två 

matcher, däribland Sveriges öppningsmatch. Det var inte bara de direktsända matcherna SVT 

satsade på, men hade även fler reportage än tidigare och dessutom fler gäster i studion i Stockholm. 

5.4 miljoner svenskar såg straffavgörandet i Sveriges bronsmatch mot Bulgarien och 87 procent av 

befolkningen såg minst en TV-sändning.34 

 

Efter TV4s intåg i kanalutbudet och den stundande kommersiella konkurrensen blev det från och 

med 1991 möjligt för SVT att finansiera delar av sina produktioner genom sponsorpengar. 

Framförallt skulle det gälla idrottsevenemang med internationellt intresse. Reklam i en public 

service-kanal skulle inte bli det lättaste att hantera och redan under den första månaden hade SVT 

fått in fyra stycken anmälningar till Radionämnden. Enligt avtalet fick ett reklammeddelande spelas 

upp eller sägas en gång per sändning, i ett av fallen skedde det två gånger.35 

 

2002-2009  

Under 2010-talet handlade SVTs utveckling mest om digitalisering och att synas på internet. 2007 

därpå avslutades förflyttningen från marksända till digitalsända kanaler, ett arbete som började 

2005. 2009 kom nästa stora steg för SVT och digitaliseringen. SVT Play, som funnits under några 

år, fick ett helt nytt utseende och nylanserades, någonting som ökade användandet med 40 procent 

till två miljoner programstarter.36 

                                                   
33 Ibid, 164-191 
34 Ibid, 164-191 
35 Ibid, 164-191 
36 svt.se. Televisionens historia i årtal. Hämtad 2015-09-30 http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-
historia-i-artal 
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2010-2014 

2010 ökade SVT Play lavinartat och hade en halv miljard programstarter under året. 2012 lyckades 

Sveriges Television att hålla kvar sina TV-tittare trots att rapporter sagt att fler och fler skulle 

övergå till webb-TV och streaming-alternativ. De olympiska spelen som länge varit SVTs 

flaggskepp fortsatte att dra tittare. 82 procent av befolkningen såg någon del av sändningarna från 

London.37 

 

En annan förändring som skapade uppmärksamhet var att Sveriges Television för första gången 

någonsin inte hade rättigheterna till att sända de olympiska spelen. Vinter-OS i Sotji sändes istället i 

Viasat efter att MTG köpt rättigheterna för OS både 2014 och 2016.38 39 

 

Peter Dahlén, forskare medie- och kommunikationsvetenskap vid universitet i Bergen menar att 

Sveriges Radio och Radiosporten ligger långt efter i utvecklingen av radiosänd idrott. I och med att 

Sverige Radio mer eller mindre har monopol på radiosport finns det inga kommersiella 

konkurrenter på samma sätt som i exempelvis England eller USA, där det finns inte public service-

radiokanaler som enbart pratar idrott. I USA växte den typen av kanaler fram redan under 1980-

talet.40 

 

Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste årtiondena har gjort det lättare att producera, 

distribuera och konsumera idrott genom media och då i synnerhet via TV. Denna form av 

globalisering är starkt ihoplänkad med den ekonomiska globaliseringen av medie- och 

underhållningsbranschen i stort. Nu för tiden är idrottssändningar en del av mediegiganternas 

strategi för ökade intäkter. Idrottsrättigheter har blivit en värdefull tillgång för aktörer som vill slå 

sig in på betal-TV-marknaden och det har i sin tur gett idrotter en plattform att synas på och dra 

nytta av. Exempel på detta är det tidigare nämnda intåget av TV3 på den svenska TV-marknaden. 

Medialiseringen av idrotten har etablerat uttrycket the global sports economy och har hjälpt i den 

världsomspännande marknadsföringen av idrott. Innan andra världskriget var idrott någonting för 

                                                   
37 svt.se. Televisionens historia i årtal. Hämtad 2015-09-30 http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-
historia-i-artal 
38 Viasat Sverige. MTG förvärvar de svenska sändningsrättigheterna till de Olympiska spelen  2014 och 2016. 
Publicerad 2011-06-17, hämtad 2015-10-10. http://www.mynewsdesk.com/se/viasat_sverige/pressreleases/mtg-
foervaervar-de-svenska-saendningsraettigheterna-till-de-olympiska-spelen-2014-och-2016-651947 
39 svt.se. Televisionens historia i årtal. Hämtad 2015-09-30 http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-
historia-i-artal 
40 Peter Dahlén, Bo Reimer, Olle Sjögren. Paneldiskussion om sport och underhållning. Hämtad från ur.se. Publicerad 
2010, hämtad 2015-09-26. http://www.ur.se/Produkter/162998-UR-Samtiden-Historien-om-radio-och-tv-
Paneldiskussion-om-sport-och-underhallning 
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nischade medieaktörer, nu är den ett självklart inslag i TV-tablån, både ur ett vinst- och 

publikintresse, som också hänger väldigt starkt ihop med varandra. Medialiseringen av idrott har 

även bidragit till att organisationer och aktörer inom idrotterna själva har ompaketerat sin produkt 

och anpassat sig till de kommersiella mål och strategier som finns hos medieaktörerna. Idrott och 

media lever i synergi och håller på att bli oseparerbara.41 

 

På drygt 60 år har idrotten gått från att vara bara idrott till att bli en del av en större 

underhållningsindustri. Den tekniska utvecklingen och ett globaliserat mediesamhälle har 

tillsammans skapat den typ av mediasport som vi befinner oss i just nu. Ett samspel mellan idrotten, 

media och tittarna på fler än en plattform.  

Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 
 

Det finns väldigt få, om ens några, svenska vetenskapliga uppsatser eller texter om mediasport i sig. 

När vi letat efter tidigare forskning har vi dock stött på en del material som behandlar public service 

kontra en kommersiell aktör, exempelvis morgonprogram i Sveriges Radio och MTG (RIX FM) i 

uppsatsen Vad är kommersiellt och vad är public service?42 Framförallt diskuteras public service i 

sig en hel del, om det är något förlegat eller om det är någonting som behövs. Även om det snarare 

handlar om nyhetsartiklar än forskningsarbeten eller vetenskapligt material finns det en del 

uppsatser om public service som begrepp. Exempel på det är Public Service i framtiden43 och I en 

ny allmänhets tjänst.44 

 

Aktuell debatt 

 

Arne Harry Solberg, forskare inom sport och ekonomi vid Handelshögskolan i Trondheim har i den 

vetenskapliga publikationen Journal of Media Economics publicerat en artikel vid namn Sports 

Broadcasting: Is it a Job for Public Service Broadcasters?— A Welfare Economic Perspective.45 I 

artikeln diskuterar han kring frågan om public service-kanaler ska förvärva idrottsrättigheter. 

Solberg argumenterar för att om public service-företag, som finansieras via offentliga medel och 

                                                   
41 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights, 22. 
42 Jammin Abugalala, Niklas Sibelius. Vad är kommersiellt och vad är public service?. C-uppsats, Lunds Universitet 
2004. 
43 Malin Lundgren. Public Service i framtiden. Kandidatuppsats, Södertörns högskola 2010. 
44 Hanna Haeggström, Sara Marklund, Madeleine Olsson.  I en ny allmänhets tjänst. C-uppsats, Högskolan i Kalmar 
2008. 
45 Harry Arne Solberg. COMMENTARY: Sports Broadcasting: Is it a Job for Public Service Broadcasters?-A Welfare 
Economic Perspective. Journal of Media Economics, 20:4, 2007, 289-309. 
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licenspengar, envisas med att vara med i kampen om dyra idrottsrättigheter och kanske till och med 

lyckas vinna, så kan det komma att vara förödande för all annan produktion på bolaget i fråga. 

Enligt Solberg kan ett public service-företag, ur ett ekonomiskt perspektiv, aldrig tjäna på att 

förvärva en idrottsrättighet till skillnad från deras kommersiella konkurrenter. Solberg lyfter även 

public service roll som leverantör av merit goods. Merit goods är innehåll som konsumenter oftast 

inte självmant väljer men som, enligt en överhet (i många fall regeringen), är bra för konsumenterna 

och finns därför med i programutbudet. Dessa aktörer ger inte vika för konsumenternas preferenser 

utan väljer baserat på vad som anses bra för den breda massan. Solberg ger ett exempel på detta när 

han nämner en idé som går ut på att även om tittarna vill ha komedi eller idrott så ska de även få 

tillgång till Shakespeare. Om det inte läggs fram direkt framför tittarna och de istället erbjuds 

alternativ, kommer de troligtvis aldrig att gilla eller för den delen ens se Shakespeare, men om de 

matas med det så kommer de att bli “bättre” människor.  

 

Ett år senare, i samma publikation, får han svar från Sune Tjernström, institutionen för 

kommunikation och design vid Kalmar Universitet och Emilia Tjernström, ekonomiska institutet 

vid Lunds Universitet. I artikeln Rational Foolishness Would Destroy a Public Service 

Broadcasting System46 menar de att om public service-kanaler helt och hållet lämnar över 

rättigheter till kommersiella aktörer kommer public service inte att kunna upprätthålla kraven som 

bildande och breda. De säger också att public service-mediebolagen inte kommer att överleva om 

de tvingas minska utbudet genom att bara begränsa sig till ett litet antal programgenrer. De tar upp 

det amerikanska public service-systemet som ett typexempel. Det kommersiella systemet i sig 

skapar inte ett public service-system. Det kan producera bra program, bra nyheter, attraktiv 

underhållning och vara ett någorlunda alternativ till det kommersiella systemet. Tjernström och 

Tjernström menar att trots att public service i USA spelar en viktig, men marginell roll, så skulle det 

dock inte kunna producera ett seriöst och populärt kvalitetsalternativ till de kommersiella 

programföretagen. En tredje sak de skriver i artikeln är att public service behövs för en viss typ av 

program. I och med att de har ett krav på sig att vara breda kommer det alltid att finnas program 

som inte skulle fungera i kommersiella kanaler, som tittarna själva inte väljer, utan ett utbud som 

styrs av public service. 

 

Solberg svarar sedan Tjernström och Tjernström i samma nummer i artikeln Public Service 

Broadcasters Will Survive Without Expensive Sports Programs: A Response to Tjernstrom and 

                                                   
46 Sune Tjernström, Emilia Tjernström, Rational Foolishness Would Destroy a Public Service Broadcasting System. 
Journal of Media Economics, 21:4, 2008, 258-263 
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Tjernstrom.47 där han först och främst påpekar att han, i hans första artikel från 2007, pratar om 

idrottsrättigheter och inte sportprogram i sig. Han påpekar också att han inte menade att public 

service-mediebolag skulle koncentrera sig på mindre program och smalare genrer utan att det finns 

program som vänder sig både till den stora massan och en mindre publikskara. Solberg skriver 

också att Tjernström och Tjernström har fel när de menar att public service inköp av 

idrottsrättigheter skulle innebära public service-mediebolagens död. Han avslutar med att påpeka att 

den nuvarande strategin med köp av dyra idrottsrättigheter är ett sätt för public service att 

upprätthålla populariteten hos tittarna. Det är tack varje public service som sådana program och 

evenemang kan ses gratis men att fler och fler kommer inse att det är möjligt att använda skatter 

eller licensavgifter mer effektivt. 

 

Vetenskaplig litteratur 

 

I boken The Political Economy Of Television Sports Rights48 behandlar forskarna Tom Evens 

(Ghent University, Belgien), Petros Iosifidis (City University London, Storbritannien) och Paul 

Smith (De Montfort University, Storbritannien) de ekonomiska sambanden mellan idrott och 

television. De förklarar hur de två sidorna verkar, både enskilt och tillsammans inom olika områden 

och teman. Boken går på djupet i frågor kring sändningsrättighets-marknaden och dess villkor på 

olika marknader runt om i världen.   

 

Bo Reimer, professor medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola, har skrivit boken 

Uppspel49 som går igenom den svenska TV-sportens historia från 1954 fram till 2001. Boken 

belyser idrottens roll i Sveriges Television och visar hur televiserad idrott har blivit allt viktigare för 

svensk kultur. Han berättar om olika svenska TV-milstolpar och vad de har kommit att betyda för 

de svenska TV-tittarna och svensk television. Från den första svenska TV-sändningen via den 

globala tekniska utvecklingen på mitten av 1980-talet och de kommersiella kanalernas intåg i början 

av 1990-talet, till miljardbeskådade OS i Sydney 2000. Men han berättar också hur svensk TV-sport 

handskats med förändringen och utvecklingen, både tekniskt med ny utrustning och arbetet bakom 

kulisserna på Sveriges Radio och Sveriges Television.  

 

                                                   
47 Harry Arne Solberg, Public Service Broadcasters Will Survive Without Expensive Sports Programs: A Response to 
Tjernström and Tjernström. Journal of Media Economics, 21:4, 2008, 264-269. 
48 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights 
49 Reimer. Uppspel. 
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Henry Jenkins, professor i kommunikation, journalism och filmisk konst vid University of Southern 

California har bland annat skrivit boken Konvergenskulturen50. I den förklarar han inte bara 

begreppet konvergens utan också hela kulturen kring gamla och nya medier och förhållandet. Men 

också kollisionen som kan uppstå mellan dem när de stöter på varandra. Hur ny medieteknik skapat 

en kreativ revolution som sammanför de traditionella massmedierna med de digitala användarna 

och där förändringarna och utvecklingen är svår att förutse. Han skriver att det förut var medierna 

som styrde oss, men nu är det snarare så att det är vi som styr medierna. Konsumenterna har en 

större kraft och möjlighet att styra innehållet själva. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Globalisering 

Globalisering som uttryck beskrivs av Eoin Devereux i Understanding the media51 som en 

komprimering och intensifieringen av medvetande i världen och samhället som helhet. En produkt 

av ekonomiska och politiska ändringar där världens gränser krymper när vi kan vara uppkopplade 

konstant och hela tiden bara vara några knapptryck från att kommunicera med varandra. En snabb 

utveckling av teknik och kommunikation som gör avstånden kortare mellan oss som 

världsmedborgare. Antingen fysiskt där vi snabbt kan ta oss till hela världen genom transportmedel 

eller genom internet där vi kan prata med varandra via applikationer och program. 

 

Medieglobalisering är egentligen ingen skillnad, snarare en förgrening på huvudbegreppet men som 

kännetecknas av ett antal funktioner. 

● En grupp av ett antal internationella medieföretag som växer fram och dominerar 

medieindustrin. 

● Gruppen av företag använder sig av nya informations- och kommunikationstekniker. 

● Medieorganisationerna verkar i en alltmer avreglerad miljö. 

● Globaliseringen av mediernas innehåll har resulterat i ett likartat och standardiserat sätt att 

producera en produkt som tillverkas och distribueras av den globala medieindustrin. 

● Det ojämna flödet av information och kommunikation inom det globala systemet och de 

olika åtkomstnivåerna de globala medborgarna har till det globala nätverket. 

● Medieglobaliseringen är förbunden med konsumtionssamhället och hänger därför ihop med 

det kapitalistiska projektet. 52 

 
                                                   
50 Henry Jenkins. Konvergenskultren - Där gamla och nya medier kolliderar. Göteborg: Daidalos AB, 2008. 
51 Eoin Devereux. Understanding the media. 2 uppl. London: SAGE Publications Ltd, 2007, 42-78. 
52 Ibid, 42-78 
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Devereux menar att medieglobaliseringen har blivit möjlig, precis som globalisering i stort, genom 

den pågående informations- och kommunikationsutvecklingen. Kabel-TV, digital telefoni, 

digitalisering, direktsändningar via satellit och likväl internet har skapat en situation där den mesta 

informationen kan nå vilken del av världen på bara några sekunder. Ny teknologi och nya tekniker 

öppnar upp nya möjligheter. 53 

 

En del av den här globaliseringen är att vänja sig vid dessa nya möjligheter. Från att, i det här fallet, 

bara sända lokala idrotter till att kunna ta emot sändningar från andra sidan jordklotet. En procedur 

som samhällsteoretikern Anthony Giddens kallar för disembedding och re-embedding. Att först 

lyftas ur ett tryggt, traditionellt och rutinbelagt sammanhang där saker är som det alltid varit, till att 

placeras in i nya ovana situationer med nya och andra möjligheter. Alla reagerar vi olika, men på 

något sätt anpassar och förhåller vi oss alla till de processer som ständigt sker. Vissa förhåller sig på 

så sätt att de vägrar ta det nya till sig, i vissa fall så försöker de motverka utvecklingen, vissa 

bejakar det nya och en del försöker utveckla det. Det kan ta olika lång tid beroende på bakgrund och 

hur förberedd personen i fråga är på den disembedding-process som pågår. Utveckling och 

nyfikenhet bidrar till de nya situationerna och kan till slut även bli ett nytt trygg sammanhang utan 

att det egentligen märks.54 

Konvergens 

Konvergens kan kort förklaras som “flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika 

branschmedier och rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på upplevelser”.55 

Det är inte bara utvecklandet av nya tekniska medel som bidrar till konvergens, utan också 

människornas intresse och sociala interaktion gentemot dem. Diskussioner mellan människor ger 

utbyte av information som ökar förståelsen och därmed även en utveckling. Mediekonvergens är 

sammankopplandet av plattformar och dess funktioner. Mobiltelefonen är ett exempel som idag är 

så väldigt mycket mer än att bara en telefon. Konvergensen “suddar ut” gränser mellan olika medier 

och tvingar medieföretag att omformulera gamla hypoteser om vad det innebär att konsumera 

media, som formar innehållet och hur det marknadsförs. Företagen lär sig öka flödet genom sina 

kanaler för att göra större vinster, bredda marknaderna och stärka banden med konsumenterna. 

Konsumenterna i sin tur blir hela tiden bättre på att utnyttja tekniken och skaffa sig kontroll över 

utbudet. Bo Reimer nämner även i sin föreläsning att när ett nytt medie kommer in i bilden 

                                                   
53 Ibid, 42-78 
54 Thomas Hylland Eriksen. Globalization – The key concepts. New York: Berg, 2007. 
55 Jenkins. Konvergenskulturen - Där gamla och nya medier kolliderar, 15. 
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förändras även det gamla. En rörelse och en förändring, men inte ett avslutat och stillastående 

resultat.56 

Mediasport 

Bo Reimer, professor medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola, säger i sin 

föreläsning Den svenska tv-sportens historia57 att TV-sporten är någonting som påverkat TVns 

utveckling mer än andra genrer. Snabbare live-kommentering, fler kameror och nya tekniker har 

bidragit till att en TV-sändning i dag är mer än bara att återge ett evenemang så realistiskt som 

möjligt. Den förbättrade tekniken har ändrat målsättningen där TV-tittarna i dag får se betydligt mer 

än åskådarna på plats. Det är repriser, kameraväxlingar och statistik och det finns en annan typ av 

dramaturgi för att få fram känslan till de som sitter och tittar på evenemanget på TV. Idrott är inte 

längre bara idrott, det är en underhållningsindustri. Reimer påpekar också hur mycket produktionen 

styr hur en match visas. I sin föreläsning tar han Kurre Hamrins mål mot Västtyskland i VM-

semifinalen i fotboll 1958 som exempel där en sekvens på 30 sekunder visas i ett enda helt klipp. 

Hade samma sekvens visats i dag hade vi fått se betydligt fler klipp med fler kameror, något som 

bidragit till att tempot höjts avsevärt för TV-tittaren, även om matchtempot var detsamma. 

Produktionen kan med andra ord välja hur de vill visa matchen eller evenemanget och vi som TV-

tittare ställer oftast väldigt höga krav eftersom vi är vana vid en viss standard. Han menar också att 

sändningarna i dag ska se likadana ut oavsett vart ifrån världen du sänder. Globaliseringen har 

bidragit till att de kulturella skillnaderna mellan världsdelarna mer och mer suddas ut och att mallen 

för hur en direktsändning ska se liknande ut. 

 

Han listar även tre viktiga saker som han anser har hänt sedan 2001. 

1. Att TV-sporten redan då var fångad i en ekonomisk kontext, där pengarna styr utvecklingen 

av idrottssändningarna i form av rättigheter och sponsorpengar. 

2. Att tittarmedverkan blir mer och mer viktig i och med ny teknik. I dag är det inte bara det 

klassiska att maila in till redaktionen, utan sociala medier spelar en allt större roll i 

interagerandet mellan producent och publik. 

3. Att världen krymper i en globaliseringskontext. Samhället, mediesystemet och idrotten är 

både komplicerad och sammansatt och journalistiken slåss fortfarande med gamla 

stereotypiska grepp som exempelvis ett “svenskt kollektiv” eller ett “maskinellt Tyskland”. 

 

                                                   
56 Peter Berglez, Ulrika Olausson (red.). Mediesamhället Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur, 2009, 178. 
57 Bo Reimer. Den svenska tv-sportens historia. Hämtad från ur.se. Publicerad 2010, hämtad 2015-09-26. 
http://www.ur.se/Produkter/162996-UR-Samtiden-Historien-om-radio-och-tv-Den-svenska-tv-sportens-historia 
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I sin bok Uppspel58 pratar han också om treenigheten och samspelet mellan idrott, medier och 

marknad, någonting som även är centralt i The Political Economy of Television Sports Rights. Ett 

tydligt exempel på ett sådant samspel är de olympiska spelen. IOC (International Olympic 

Committee)59 styr evenemanget och städer över hela världen vill bli arrangörer. TV-bolag planerar 

och lägger stora delar av sin budget för att få sändningsrättigheterna och idrottarna vill visa upp sig 

för en världspublik. Men TV-bolagen gör det också för sin egen vinning, att ge publicitet och 

prestige till sitt eget företag och varumärke. Samtidigt betalar företag pengar för att synas i 

sändningarna, antingen i exempelvis studioprogrammen inför, under och efter tävlingarna, eller på 

idrottsutövarna själva. Idrotten, medierna och marknaden styr varandra, utvecklar varandra och är 

en del av begreppet mediasport. 

 

I och med idrottens behov av mediebevakning, och då i synnerhet TV-sändningar, så har den i 

många fall tillåtit medierna att genomföra regleringar av spelformat, matchtider och till och med 

reklampauser i spelet. TV-aktörerna får en större frihet i sitt arbete med att maximera tittarsiffror 

och reklamintäkter som i sin tur bidrar till ökat intresse för, och därmed pengar till, idrotten.60  

Sammanfattning 

Den svenska public service-aktören SVT har i och med sitt sändningstillstånd, förhållningsregler 

och krav kring vad dess sändningar ska innehålla. Detta blir, vare sig de vill eller inte, ett facit för 

hur SVT ska agera gentemot allmänheten, fram tills dess att ett nytt sändningstillstånd ska 

förhandlas fram till den första januari 2020. Vi kommer att använda oss av den vetenskapliga 

litteraturen och av artiklar som påvisar den aktuella debatten som teoretisk grund i vår analys av, 

och i utformandet av frågorna till våra respondenter. Vår teoretiska grund blir snarare ett perspektiv 

och en utgångspunkt snarare än en klassisk teori. Globaliseringen har inneburit en sammankoppling 

av ett informationsflöde som mynnat ut i en konvergens av olika plattformar och aktörer, där i sin 

tur mediasporten är en utveckling av detta. Vårt teoretiska perspektiv och utgångspunkt grundar sig 

i samspelet mellan medieglobalisering, konvergens och mediasport, vilket vi tar med oss när vi 

analyserar vårt material. 

  

                                                   
58 Reimer. Uppspel. 
59 http://www.olympic.org/about-ioc-institution 
60 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights, 26. 
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Metod och material 
 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Vi kommer först och främst att utgå från kvalitativa intervjuer med personer från både SVT och 

Viasat för att få svar direkt från källan. Vi anser att vi bör inkludera dessa intervjuer i vår uppsats 

för att få uppdaterade och aktuella svar. Vi kommer att genomföra intervjuerna genom en 

semistrukturerad metod, en metod hämtad från Alan Brymans Samhällsvetanskapliga metoder61 och 

Anna Hedins En liten lathund om kvalitiativ metod62. Det innebär att vi ställer frågor om det 

intresseområdet vi vill undersöka snarare än exakta, detaljerade frågor för att på så sätt få 

intervjupersonerna att prata mer fritt. Ett friare samtal gör att vi inte styr frågorna lika mycket och 

svaren blir då mer öppna vilket gör att vi kan få bredare svar då vi inte vet vad respondenternas 

kommer att svara. Dessutom framkommer både den sociala och den språkliga kontexten i en 

intervju. Hur vår respondent reagerar på vårt ämnesval, om någonting tillskriver diskussionen eller 

om personen säger någonting instinktivt. Vi får en närmare relation till personen.63 

 

Anna Hedin beskriver att kvalitativa studier “omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i 

gengäld undersöka dessa desto djupare”.64 Det ger oss alltså en större möjlighet att komma närmare 

kärnan i svaren än vad vi skulle gjort med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Att, som i kvantitativa 

intervjuer, utgå ifrån ett och samma konkreta frågeformulär i samtliga intervjuer skulle förvisso ge 

oss ett bredare perspektiv och resultat, men inte alls lika djupgående. Vi kommer, i och med att det 

är en semistrukturerad och inte ostrukturerad intervju, att ha ett antal grundfrågor som är 

gemensamma för alla intervjuer, då vi vill kunna analysera de olika personernas hållning till samma 

fråga. Grundfrågorna kommer att fungera som hållpunkter som håller oss kvar vid vårt intresse- och 

undersökningsområde. Utöver det kommer vi att ställa följdfrågor och en rad personliga frågor till 

respektive respondent. 

 

Som grund till intervjufrågorna har vi utgått från litteratur som behandlar vårt intresse- och 

undersökningsområde. Utifrån den kunskap vi hämtat från vår litteratur har vi också konstruerat och 

genomarbetat frågor som hjälper oss att få svar på det vi vill undersöka. Vi kan sedan gå tillbaka till 

vår litteratur för att analysera den fakta och material vi fått från våra respondenter.  

 

                                                   
61 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, 2008 
62 Anna Hedin. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. Uppsala Universitet, 2011. 
63 Göran Ahrne, Peter Svensson (red.). Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl. Stockholm: Liber, 2015, 37. 
64 Hedin. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 3. 
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För att vi som intervjuare ska komma så förberedda som möjligt till intervjuerna har vi också tittat 

på ett antal artiklar som behandlar vårt intresse- och undersökningsområde, vad media har valt att ta 

upp i sin nyhetsbevakning. Det ger oss chansen att ställa frågor som är intressanta och väl valda, 

men det ger också ett respektabelt intryck att vi som intervjuare vet vad vi pratar om för att få så bra 

svar som möjligt från respondenterna. 

 

För att bearbeta de svar vi får från respondenterna kommer vi att använda oss av två av de fyra steg, 

Anna Hedin redogör för i sin En liten lathund om kvalitiativ metod.65  

 

1. Efter att intervjuerna transkriberats påbörjas ett arbete med att reducera texten med hjälp av 

att ta ut nyckelord. Nyckelorden ska med några få ord sammanfatta det respondenten säger 

och förtydliga vad det handlar om.  

2. När nyckelorden är hittade ska dessa, om möjligt, sättas ihop i olika teman. Med teman 

menas ett övergripande mönster i en eller flera respondenters svar. 

 

Anledningen till att vi anser att Hedins steg tre och fyra inte känns nödvändiga för vår analys är för 

att vi tror att vi får ut tillräckligt med information från respondentens svar redan under steg ett och 

två. Vi tror att de teman vi kan finna i steg två blir liknande de vi eventuellt hittar i steg tre och fyra. 

Tilläggas bör att vi, i syfte att styrka vår metod, under punkt ett kommer att identifiera nyckelord 

utan påverkan av varandra. Identifieringen kommer att ske på varsitt håll där vi sedan jämför och 

enas om ett antal, gemensamma nyckelord.  

 

Däremot kommer vi att lägga till ett steg i vårt sökande efter teman. Som Gery W. Ryan och H. 

Russell Bernard skriver i Techniques to Identify Themes,66 kommer vi att leta efter likheter och 

skillnader både i vad respondenterna svarar och hur de säger det. De har en metod som går att likna 

vid Hedins punkt ett och två, att hitta ord eller enstaka meningar som sätts ihop till teman. 

Fortsättningsvis innebär det att vi kommer att jämföra olika respondenters svar på samma fråga för 

att se om vi kan urskönja ett eller flera förhållningssätt i en fråga. Med andra ord kommer vi, svart 

på vitt, se vilka likheter och skillnader som finns i de olika respondenternas åsikter förhållningssätt 

frågorna. Sedan ställer vi oss själva frågor om, de lika eller olika, svaren exempelvis kan vara 

baserat på vilken arbetsgivare de representerar. Om de hade svarat annorlunda om jobbat på SVT 

respektive Viasat gentemot vad de gör i dag.67 Dessa svar kommer att presenteras i vårt resultat- 

                                                   
65 Hedin. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 8-9. 
66 Gery W. Ryan, H. Russel. Techniques to Identify Themes. Thousand Oaks: Field Methods, 2003, 91. 
67 Ibid. 
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och analysavsnitt på så vis att vi först redogör för frågan och sedan alla respondenters olika, eller 

lika svar, efterföljt av en sammanfattande analys. Respondenternas svar från intervjuerna kommer 

att presenteras i form av citat där vi, i vissa delar, väljer att korta ner dem för att betona det 

essentiella. De fullständiga citaten går att finna i våra bilagor. 

 

Olikt vad både Hedin och Bryman tar upp kommer vi inte att anonymisera våra respondenter i 

varken uppsatsen eller transkriberingen eftersom det då är svårt att presentera ett tillförlitligt och 

riktigt material. Det finns då en risk att det uppfattas som påhittat om källan inte presenteras. 

Däremot kommer vi, likt Hedin föreslår, respektera och infria respondentens vilja ifall denne vill 

stryka eller korrigera sitt svar i efterhand. Det kommer vi att göra genom att använda oss av det som 

Alan Bryman68 kallar för respondentvalidering, att vi efter transkriberingen delger personen vårt 

material som får godkänna det den har sagt.  

 

En metod som valt bort är en kvalitativ innehållsanalys av exempelvis artiklar eller annan tidigare 

forskning. Anledningen till att vi valt bort den är att vi anser att det inte finns tillräckligt med 

forskning kring vårt intresse- och undersökningsområde för att ta reda på de frågor vi ställer oss. 

 

Vi kommer att transkribera intervjuerna i sin helhet, undantaget hälsningsfraser innan och efter 

genomförandet. Det kommer sedan gå att finna som bilagor. Under vårt transkriberingsarbete 

utesluter vi harklingar, upprepande ord, pauseringar och stamningar. Vi kommer däremot att lämna 

kvar eventuella skratt i vår transkribering eftersom det återger känslan och stämningen i samtalet. 

Vi väljer också att inte ha med inledningen av våra intervjuer där vi presenterar oss och vår 

uppsatsidé. 

 

Det transkriberade materialet kommer vi sedan att analysera utifrån vår bakgrund och vårt 

intresseområde med den aktuella debatten som teoretiskt perspektiv och utgångspunkt. 

 

Intervjugenomförande 

Vi har kontaktat ett antal anställda personer på både SVT och Viasat med olika yrkesroller, både 

chefer och journalister som vi anser kunna svara på våra frågor. Personernas kön eller bakgrund är 

ingenting vi aktivt tagit hänsyn till eftersom vi vill prata med de personerna som arbetar så nära 

våra frågor som möjligt. I vår första kontakt meddelade vi att vi kunde göra intervjun på plats, via 

telefon eller via Skype, vilket som passade respondenten bäst. Vi har valt ut tre respondenter som vi 

                                                   
68 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 53. 
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anser passa bäst. En från SVT och två från Viasat där en av de två tidigare jobbat för SVT. När vi 

fått klartecken från respondenterna kommer vi sedan att försöka få till alla tre intervjuer på två 

dagar då samtliga bor och arbetar i Stockholm på Viasats respektive SVTs kontor.  

Urval 
 
Aktörer 

Både Sveriges Televison och Sveriges Radio är public service-aktörer och eftersom vi vill se hur 

public service i form av SVT påverkas av aktörer så som Viasats möjlighet att spendera stora 

pengar på idrottsrättigheter, har vi valt bort Sveriges Radio. Vi är medvetna om att public service 

innefattar både TV och radio, men i dessa frågor har vi valt att bara fokusera på SVT då SR inte har 

någon naturlig konkurrent på samma sätt som SVT. 

 

Likheterna i paketeringen av SVT och Viasat är väldigt många. Båda har utöver linjära kanaler en 

webbnärvaro med playtjänster, nyhetsartiklar och gratisklipp. SVT har SVT Play där samtliga 

program går att se i efterhand och där vissa program går att se live. Viasat har tjänsten Viaplay med 

utbud av filmer, serier och idrott, där sportsändningarna är direktsända och där filmer och serier går 

att se även offline. Skillnaden mellan tjänsterna är att SVT Play är gratis och Viaplay kostar pengar 

per månad. Både SVT och Viasat har webbsidor som liknar varandra. De är uppdelade i olika 

idrotter med länkar till gratis höjdpunkter, det finns TV-guider om när och vad som sänds härnäst. 

Båda aktörerna har också olika typer av bloggare som skriver om just “sin” idrott. Här finns det en 

skillnad mellan dem. Medan Viasat har en egen webbplats för de olika idrotterna finns det för SVTs 

del samlat på en och samma sida. Båda webbsidorna har också ett nyhetsutbud med skrivna artiklar. 

Viasat har idrottsnyheter på respektive sportsida medan SVT har ett annat nyhetsrapporterande som 

inte bara handlar om idrott.  

 

Den största skillnaden är att SVT till stor del drivs av licensavgiften medan Viasat lever på reklam. 

SVT har samtliga sina linjära kanaler (exempelvis SVT1, SVT2 och Kunskapskanalen) som 

gratisalternativ där Viasat (genom ägaren MTG) inte bara har betalkanaler (exempelvis Viasat Sport 

och Viasat Fotboll) utan även TV3 och TV10 som finns i det digitala grundutbudet. Viasat sänder, 

som tidigare nämnt, både serier, filmer och idrott i sina kanaler, men även dokumentärer. SVT har 

samma utbud förutom att de också sänder nyheter och mer utbildande program tillsammans med 

Utbildningsradion. En sista skillnad är att SVT gör sin TV för en bred massa och samtidigt måste 

hålla sig till en del krav medan det för Viasat, som är en kommersiell aktör, handlar om att tjäna 

pengar och leverera underhållning till tittarna i nischade kanaler. 
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De olympiska spelen som utgångspunkt 

Vi väljer OS som utgångspunkt då det är ett av de odiskuterbart största idrottsevenmangen och 

därmed blir även sändingsrättigheterna bland de mest åtråvärda. Genom åren har OS vuxit till något 

av det mest prestigefyllda som en idrottare kan vinna och detta har även speglats i tittarsiffrorna.  

Att spelen enbart genomförs var fjärde år gör att hypen byggs på och det skapas en “nu eller aldrig-

känsla” hos både tittare och utövare. Denna exklusiva sändningsrättighet har alltid legat TV-

aktörerna och tittare varmt om hjärtat. Att ha just OS som huvudfokus har även att göra med vårt 

val av mediaaktörer, SVT och Viasat. För första gången någonsin i svensk TV-historia sändes, år 

2014, ett olympiskt spel av någon annan än SVT. Nämligen av just Viasat. Vi nämner även exempel 

på andra rättigheter, men huvudfokus i intervjufrågor och analysen kommer att vara 

sändningsrättigheterna till OS.  

 

Skillnaden från att tappa en enskild liga eller idrott jämfört med att tappa ett helt OS är även det en 

intressant aspekt som vi tar i åtanke, då OS är fyllt av minoritetssporter som kanske enbart har dessa 

spel som skyltfönster. Om nu SVT ska uppfylla ett krav på att vara breda och låta minoriteter ta 

plats så kan det vara extra tungt att förlora de breda och mångfasetterade OS-rättigheterna och 

därmed flera idrotter på en och samma gång. 

 

Intervjuer 

Intervjupersonernas yrkesroll och koppling till de båda mediehusen kommer att variera och därmed 

bidra till ett bredare svarsspektrum. Både chefer med direkt koppling till inköp av rättigheter och en 

journalist som har jobbat redaktionellt för de olika redaktionerna kommer att komma till tals och 

vara nyttiga i jakten på svaren till frågeställningarna. Eftersom våra respondenter kommer från två 

olika sidor (public service och en kommersiell konkurrent) och yrkesroller får vi flera olika 

perspektiv på vår frågeställning, en så kallad källtriangulering.69 En triangulering ger oss också en 

större trovärdighet, just på grund av de olika perspektiven, även om de olika personerna har olika 

svar och det inte bara finns en sanning i undersökningen.70 

 

Att intervjua personer med koppling till både SVT och Viasat ger oss en större tillförlitlighet än om 

vi endast skulle förlita oss på sekundärkällor och tidigare forskning. Sekundärkällor är också 

användbara och kombinationen av dessa två källor ger oss en bra grund och bredd av insamlat 

                                                   
69 Kirsti Malterud, Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur, 1998, 166-176. 
70 Ahrne, Svensson. Handbok i kvalitativa metoder, 29. 



 26 

material till analysen. Vi kommer också att samla information och material från tidigare artiklar, 

den vetenskapliga litteraturen och den aktuella debatten. 

 

Inför intervjuerna skapade vi två intervjuguider, en till vardera medieaktör, som dels innehöll de 

frågor vi ställde till samtliga respondenter, men också specificerade frågor till varje aktör. (Se bilaga 

2 och 3). I dem skrev vi också ner följdfrågor som skulle kunna vara relevanta men förehöll oss till 

ett mer öppet samtal i och med att vi genomförde semistrukturerade intervjuer. Vissa frågor passar 

bättre till vissa personer och därför finns det vissa frågor som vi valt bort under intervjuerna. Som 

vi tidigare nämnt grundade vi våra frågor från vår problemformulering, våra frågeställningar, vår 

bakgrund och tidigare forskning. Tilläggas bör att vi avstod från att ställa vissa av frågorna då 

respondenten redan svarat på den i samband med en annan fråga och vi ville undvika upprepning. 

 

Intervjuperson 1 - Johan Kücükaslan 

Johan Kücükaslan är reporter och journalist på Viasat Sport och har tidigare jobbat som reporter på 

SVT vilket gav oss chansen att få hans svar och syn på både public service och den kommersiella 

aktören. 

 

Intervjuperson 2 - Jan Olsson 

Jan Olsson är förhandlingschef på SVT Sport och har jobbat både med att sälja och köpa rättigheter 

om än att sälja i en mindre omfattning. Hans nuvarande yrkesroll och tidigare erfarenhet bidrog till 

att vi fick en inblick hur det gick till att köpa och förvalta en rättighet, både generellt och ur ett 

public service-perspektiv. 

 

Intervjuperson 3 -Tomas Eriksson 

Tomas Eriksson är rättighetsförvaltare på Viasat Sport och har tidigare jobbat både med att sälja 

och köpa rättigheter samt förvaltat rättigheter för EBU. Han gav oss också en inblick i hur Viasat 

som kommersiell aktör jobbar med rättigheter. 

 

Både Jan Olsson och Tomas Eriksson är de som sköter förhandlingarna om rättigheter för 

respektive aktör. Utöver deras yrkesroller, som i sig är högst relevant, har båda lång erfarenhet som 

säljare och köpare av rättigheter. I och med att Eriksson tidigare jobbat för EBU har även han en 

public service-koppling. 
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Resultat och analys 
 
Efter att ha transkriberat våra tre intervjuer och genomfört punkt ett i vårt metodavsnitt kom vi fram 

till följande nyckelord: 

 

● Public service 

● Ekonomi 

● Avtal 

● Plattformar/Sändningsplattformar 

● Digitalisering 

● Relevans 

● Kommersiell 

● Konkurrens 

● Rättigheter/Idrottsrättigheter 

● Tittare 

 

Med hjälp av dessa nyckelord kunde vi sedan urskönja ett antal återkommande teman i 

respondenternas svar. Teman innefattar både skillnader och likheter men ändå diskuteras samma 

övergripande ämnen i alla tre intervjuer. Dessa teman är tydliga:  

 

● Ekonomi 

● Tradition 

● Utveckling 

 

Till varje tema presenterar vi några av de citat som förtydligar vad det pratades om. 

 

Ekonomi 

 

Ekonomi är ett tema som genomsyrar alla tre intervjuer från början till slut. Alla tre respondenter är 

tydliga med att det är en bransch där pengar är den största enskilda faktorn inom en mängd olika 

områden. I respondenternas svar dyker siffror och kostnader upp i var och varannan mening. 

Inkomster och utgifter i form av TV-avgift, abonnemang, affärer och löner är begrepp som är 

centrala i våra intervjuer. Mycket på grund av utformningen på våra frågor, men vi kan tydligt se att 

det inte är den enda anledningen till att ekonomi är det största temat.  
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“Det handlar ju om relationer, precis som allt annat, vem vill man göra affärer med. Får man välja 

då kan man ju välja men oftast så styr ju pengarna.“  

 

“[...]det har ju flyttats över under långa perioder mycket pengar från annan annonsmarknad till 

TV. Och det är klart att då är man beredd att lägga mycket pengar på att ha publiken när det är en 

stor annonskaka. Och även den fight som har varit mellan Viasat och Canal+, nu C More har också 

varit, den har också varit så att priser har trissats upp väldigt mycket.“  

 

“[...]jag ska tjäna alla de här pengarna och betala lika mycket som TV4 och SVT får in i 

kommersiella intäkter genom att ha två miljoner tittare som byggs av en reklamsnurra och pris som 

finns av hur mycket man köper reklam för[...]”  

 

“[...]tidigare i år, köpte de hockey-VM och då kom den diskussionen upp, så här, ‘ska de verkligen, 

är det okej att de betalar 300, 400 miljoner kronor för nånting som TV4 har gjort lika bra?’. Alltså 

att man lägger ner så mycket licenspengar.”  

 

“Att man istället för att betala licens, eller man är, liksom med på tanken om att betala licens för 

att man istället tänker att “jag skulle hellre lägga mina pengar på betal-TV än public service”. Jag 

tror att public service måste, behöver ha ett antal saker för att folk ska ha en känsla av att det finns 

ett utbud som man får, som är bra, brett för licenspengarna.”  

 

“[...]det är väl lite logiskt att man kanske inte lägger ner jättemycket resurser på en lite mindre 

sport så för att så här, men, vi sparar dom pengarna och gör på det här istället.”  

 

Tradition 

 

Tradition är det andra temat. Public service i form av SVT har sänt idrott på TV sedan 1954 och det 

märks att respondenternas hållning gentemot public service bygger mycket på tradition och vana. 

SVT har sedan starten varit ledande i sina sportsändningar och tittarna har därefter känt sig hemma 

hos public service-aktören. SVT och public service kommer i våra intervjuer ofta på tal och 

respondenterna utgår då från hur det har varit men påpekar samtidigt vikten av att det finns. De 

positiva sidorna av public service är många och tydliga men det finns även en antydan till att det 

kanske skulle vara positivt med en omvärdering av traditionerna. Det som alltid fungerat kommer 

kanske inte vara lika framgångsrikt och relevant i framtiden. Detta tankesätt kan i vissa fall behöva 

en katalysator för att spridas. En tydlig sådan var när OS skulle börja sändas i Viasat. Innan 
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mästerskapet var många oroliga för att de inte skulle klara av det eftersom det traditionellt alltid 

funnits hos SVT. Efter vinterspelen i Sotji var det många som fick sig en tankeställare och 

omvärderade SVTs roll som ohotad producent av relevant information i form av idrott och då i 

synnerhet OS. Viasat klarade av det utan att ha ägt rättigheten i 60 år. Traditionens roll i värderingar 

av vad som anses relevant fick sig en törn.   

 

“Jag har ju till och med hört det från SVT när de sitter där, ‘men vi är ju svenska folket’. Ja, fast 

fan jag tycker ju också att vi gör en del som svenska folket verkar uppskatta, sen att ni har ett public 

service-uppdrag, det är två helt skilda saker. Man kommer därifrån, det tar ju lång tid att förändra 

sådant.”  

 

“Och i stort sett alla vill i grunden gå hos SVT skulle jag säga om man då uttrycker det grovt och 

det är för att här kan man gå i en miljö där man inte blir hindrad av att det dyker upp 

reklambudskap, man har den största publiken, man är i det medie som är absolut, har störst 

trovärdighet och där publiken har en positiv inställning i, ja i stort sätt, alla sammanhang. [...] Det 

är en konkurrensfördel som vi kan ha att vi har så stort trovädighet, att vi har så gott rykte och att 

vi har den största publiken i grunden.”  

 

“När man pratar om att public service ska värna om folkbildning och demokrati och opartiskhet 

och massa saker som är viktiga i en demokrati. Så att, vi kan känna oss, jag personligen ställer mig 

väldigt glad att public service ändå har en sån stark roll och har en sån stark ställning hos 

publiken, att man är så omtyckt. Det är en förutsättning för public service att man är relevant och 

omtyckt”  

 

“Ja, jag tycker att det är viktigt att det finns, de har ju ändå ett fantastiskt uppdrag. Att tillgodose 

svenska folket, om vi nu tittat på SVT då, med information och då tycker jag att man ska vara 

relevant över hela spektrat. Sen är det ju så att det vi ser tydligt och varför vi är inne i affären och 

varför sport är så attraktivt och för att det är så mycket pengar, det är ju för att det finns ett 

intresse. Så det är ju klart att, om man nu ska tillgodose informationsflödet för svensk folket och 

sport är om än inte jätteviktigt ur ett perspektiv att vi räddar ju inga liv eller så, men att det har ett 

stort intresse så är det ju klart de ska vara där.”  

 

“Nej, eller alltså på SVT, jag vet inte, där har det varit lite mer, man pratar inte om innehållet på 

samma sätt på SVT, det är lite mer ‘ja, vi har alltid gjort så här och det funkar’. Det är lite mer, 

SVT har varit väldigt mycket så här, att ‘vi måste satsa jättemycket på vår sportsite’, och att det 
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liksom, det är det enda man pratar om, mer plattformstänk. Precis som med andra, jag tror, 

kvällstidningarna pratar väldigt mycket om det, hela den övergången.”  

 

“Alltså i grunden så är det ju så att det finns ett krav från IOC på att det ska sändas x antal timmar 

i fri-TV. Och det är också så att det OS efterfrågas av en väldigt stor publik. Det är det evenemang 

som efterfrågas av dom allra flesta. Om inte alla kan se, om det finns väldigt många som vill se och 

en hel del inte kan se, då blir det ju ett problem för att det är någonting som man önskar ska finnas 

tillgängligt för alla. Då tycker jag att det är en public service-produkt när det är väldigt många som 

vill se den. [...] Så det gör också att jag tror att många definierar OS som en public service-

produkt, någonting som alla ska kunna se.”  

 

Utveckling 

Det sista och tredje temat är en slags motsats till tradition, utveckling. Det är en bransch där 

utvecklingen sker väldigt snabbt, både den ekonomiska och tekniska delen. Det ekonomiska med 

dyrare rättigheter och kostnader att se sändningar. Den tekniska med nya sändningsplattformar, ett 

nytt sätt att konsumera idrott, samspelet med sociala medier och olika plattformar och att veta vart 

tittarna finns. Vi kan också se att det finns en liten krock mellan respondenterna när det gäller 

innehåll och plattformar. En åsikt handlar mer om vad som sänds snarare än vart och hur, medan 

den andra åsikten fokuserar på just vart och med vad någonting tittas på. En stor del i våra 

intervjuer landade i just utvecklingen och hur det kommer att se ut i framtiden, men också hur det 

ser ut just nu. Det här temat känns som en utveckling på det tidigare temat. För att någonting ska 

kunna utvecklas måste det finnas en grund att utgå ifrån och det är där traditionen kommer in, att 

göra precis som vanligt för att det alltid har fungerat. Kanske är den åsikten någonting SVT måste 

bortse ifrån för att utvecklas i samma takt som sina konkurrenter i syfte för att vara relevant för 

tittarna. Utvecklingen av olika typer av medier (såväl sociala som fysiska) har bidragit till att det är 

mer tittarna som bestämmer över vart och hur ett program eller en produkt ska tittas på, snarare än 

tvärtom. Medierna måste lyssna på sina tittare och inte bara lita på att den fysiska utvecklingen 

drivs framåt. En konvergens mellan medier och tittare. 

 

“Det har blivit väldigt komplext det här, den här branschen har ju växt fram 15-20 år. På 15-20 år 

har det gått från ingenting till enorma pengar och väldig komplexitet.”  

 

“Jag vet inte, jag tror nog att, det är klart man alltid ska utvecklas men man, jag tror så här. Jag 

känner personligen att man gör, det är väldigt hög nivå på det man gör och att så här fortsätta 

utveckla det, att man aldrig stannar upp, att man hela tiden vill bli bättre, så är jag själv som 
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reporter, att jag alltid känner att jag vill utvecklas och bli bättre på det här och det här, att man 

inte glömmer det. Att man inte bli självsäker, ‘vi gör redan allting så bra, vi bara kör på’, utan att 

man vill ta nästa steg hela tiden på, hur kan man utveckla tittarupplevelsen?”  

 

“Vi har precis investerat en miljard i E-sport. Då säger alla, ’vad fan Tompa varför sitter du och 

tittar på det?’ Ja, för att nio av tio kids sitter och spelar World of Warcraft och Counter Strike och 

vad fan det nu är. De spelar ju inte fotboll längre. Jag har all fotboll. Ja, om 15 år tror vi att fotboll 

kommer vara lika intressant då, eller tror vi att det finns andra utbud? Ja, okej men ska de göra 

då? Jag vet inte men jag vet att de köper ju inga satelliter och sätter upp på taken hemma och de 

köper ju knappt Viaplayabonnemang, men de köper appar och det är funding och det. Det är klart 

att jag är way ahead av vad vi ska vara och det passar inte med våra affärsmodeller nu men det går 

fort nu.“  

 

“Och det man ser just nu är väl att det som håller när linjär TV tappar att folk, folk vill titta on 

demand, man tittar på on demandtjänster i väldigt hög grad och på andra plattformar. Så ser man 

det som håller i broadcast som ändå många liksom fortsätter och måste investera i är fortsatt, det 

är ju livesport. Det håller. Det finns nästan ingenting annat som håller[...]”  

 

“Ja, titta på Viasat också, det är ju så här, du vet, dom sänder ju inte bara, vafan, vi köpte ju in 

basebollfinalen i USA, det är ju inte många som tittar på det, men det är ju för att bredda sig och 

visa sig, så det är ändå, dom tar ändå, jag tycker det är lite roligt, rugby-VM och så här, dom skulle 

lätt klara sig utan det, det är inga miljoner som sitter framför TV-apparaterna men man tar ändå in 

såna sporter för att bredda sig lite och för att man vill vara den här sportkanalen. Så det är kul att 

vara på ett sånt ställe, för då är det inte bara dom stora grejerna dom köper. Häromdagen sände 

dom Malmös ungdomars Champions League-match, det är ju också, det är ju inte, du vet, det är ju 

inte flera hundra tusen som tittar på det, men det är ändå en rolig grej dom gör, så att det är kul, 

och jag gillar det, att man tar det ansvaret också. Och inför OS så alltså, jag tror man riktar in sig 

på dom lite mindre sporterna också så att man tar sitt ansvar.”  

 

“Vi är ju innehållet per definition, men hur man konsumerar idag är det ju inte vi som bestämmer. 

Vi gjorde ju det. Upp på TV, in i huset. Hur kommer det se ut om tre år? Kommer vi ha egna små 

glasögon som man kollar på? Och det kommer att gå fort för nu har vi hittat en sådan. Vi hade en 

fantastisk analytiker som satt här förut som också sa det att, titta på den tekniska utvecklingen det 

är ungefär som bilar och mobiltelefoner. Det går i en kurva där man börjar hitta rätt och sedan när 

fler och fler hittar rätt så blir det som med mobiltelefoner. Ericsson och Nokia var tidiga nu 
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kommer Samsung och iPhone och HTC och boom så exploderar det och då sticker utvecklingen 

rakt upp och det är det vi kommer att se nu också. OTT-plattformar, datorer, device, jag bara 

undrar vad nästa grej är.”  

 

Det tredje steget i vår analys är att se om det finns likheter och skillnader mellan respondenternas 

svar. Vi har valt ut ett antal grundfrågor som är ställda till alla tre respondenter och som är centrala i 

våra intervjuer. Frågorna behöver nödvändigtvis inte vara formulerade på samma sätt som i 

intervjuguiderna. Vi har också valt att ta bort våra följdfrågor i svaren nedan. 

 

● Finns det några risker med att kommersiella spelare sänder stora mästerskap så som OS?  

 

Jan Olsson, förhandlingschef på SVT Sport. 

 

“När vi tappade rättigheten efter 50 år då var det ju, då var det ju en ganska stor förstäming, lite 

chockartat tror jag för många här. Det är en väldigt tydlig och viktig public service-rättighet och 

det var ett sorgarbete men det är ganska avslutat det sorgarbetet och vi såg att vi kunde leva ett bra 

liv som public service och väl serva publiken trots det. Och vi såg att det var publiken som totalt 

sett förlorade på att den här rättigheten inte gick public service-vägen, för 16 procent färre som såg 

det mot tidigare. Det beror ju på att räckvidden för TV3 som var den största kanalen som sände 

vinter-OS inte når alla helt enkelt. Så det var typ en och en halv miljon som inte kunde se det här 

och, så att vi kände att vi kom ur det på ett bra sätt. Nu är det ett läge där det har sålts igen där vi 

inte köpt det och det är samma sak att ute i Europa så är många andra bolag i samma sits som vi 

var tidigare. Vi var en av de få public service-bolagen förra gången som förlorade OS. Nu har alla 

public service-bolag förlorat OS. Nu försöker väl, vissa kommer väl köpa av Discovery, dom här, 

subliscenserade rättigheterna. Men det vi säger som har levt med det här, det är att, det behöver 

inte vara någon katastrof. Det är klart att vi vill ha OS och det är klart att huvuddelen av publiken 

vill se OS hos SVT. Men det kanske öppnar andra möjligheter också. 

[...] 

Det är klart att en stor risk är att public service inte blir lika relevant och angeläget om man inte 

kan erbjuda sånt som en stor del av publiken efterfrågar. Att man istället för att betala licens, eller 

man är, liksom med på tanken om att betala licens för att man istället tänker att ‘jag skulle hellre 

lägga mina pengar på betal-TV än public service’. Jag tror att public service måste, behöver ha ett 

antal saker för att folk ska ha en känsla av att det finns ett utbud som man får, som är bra, brett för 

licenspengarna.” 
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Johan Kücükaslan, reporter och journalist på Viasat Sport. 

 

“Jag vet inte, alltså man var skeptisk när man, det ska erkännas, när man läste att Viasat skulle ta 

över OS. Bara ‘oj, vart ska dom låsa in det?’, men jag, man tog ju sitt ansvar och jag ser ju hur 

människorna här jobbar med OS. Vi har liksom folk som jobbar med det på heltid mer än ett år 

innan OS ska dra igång. Man gör så här stora införprogram, man tar verkligen sitt ansvar. Vi ska 

till Kanarieöarna om ett par veckor för att SOK har en stor precamp där och liksom där är vi på 

plats och har inspelningar och såna saker så att, jag måste, man satsar väldigt, väldigt mycket på 

OS och framförallt, men alltså, på införreportage, införprogram och allting. Man tar ett väldigt 

stort ansvar och det tycker jag man gjorde i Sotji också. Och det är lite så här, det har jag märkt 

lite på Viasat. Att så fort man har en rättighet så försöker man verkligen förvalta den på bästa 

tänkbara sätt och satsar stenhårt på den. Mer än vad SVT gör ibland, för att dom, jag vet inte. Dom 

kanske inte har samma krav på sig, här är det mer betalande kunder och då förväntar dom sig en 

viss nivå.“ 

 

Tomas Eriksson, rättighetsförvaltare på Viasat Sport. 

 

 “Ja, eller om vi säger så här att den involverar kanske 40 procent av befolkningen, som gillar 

sport, kanske 50. Vi gör ju rätt stora analyser på vilka som är intresserade av sport och vilka som 

vill betala oss, det är ju vår affär. Vi måste ju veta vilka våra kunder är. Men ja, det är klart att jag 

ser gigantiska. Jag var ju dessutom på EBU när man tappade till Viasat eller vad man ska säga, 

(skratt). Jag tror att vi har suddat bort oron för att vi inte kan göra det bra, jag tror också att vi har 

suddat bort oron för att folk inte ska kunna se OS. Det är klart, vi är inte SVT så någon kommer att 

missa. Någon som sitter i utkanten i Dorotea kommer nog kanske missa OS, det är nog tyvärr så det 

är men det är en, eller två, eller tio och än en gång, jag önskar att jag kunde ge alla allt men det 

kommer nog inte att hända. [...] Vi har lagt ett bud till olympiska kommittén i Lousanne där de har 

fått välja, ‘ska vi gå med Viasat, SVT, TV4 eller andra aktörer?’, de har valt Viasat.[...] För mig 

blir det väldigt mycket enklare att vrida på frågan och ställa den så här att, varför har inte SVT 

det? Om SVT nu är så bra, är public service och har en större budget än vad vi har för sådana här 

event, för det har de ofta, hur kan det då komma sig att Olympiska kommittén inte väljer dem utan 

väljer Viasat som är. Vi kan ju vara rätt tydliga med att vi är rätt kommersiella, det behöver ju 

ingen ifrågasätta. Men det är ju ingenting vi gömmer. Vi är väldigt bra på sport. Då får man nog 

kanske ställa sig frågan, varför, i en affär där man jobbar med varandra, väljer de bort sin partner 

efter 50 år och går med en ny? 

[...] 
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Ja. Nej men jag kan uppriktigt säga att siffrorna, de är det inte så stor skillnad på. 

[...] 

Vi har fått förvalta OS under fyra år, nu kommer SBS Discovery att får göra det under tio år. De 

betalade jävligt mycket, men det är faktiskt IOC, OS som väljer dom. EBU har ju lagt ett bud som 

inte, ja det är ju en bit ifrån men det är ju inte mil ifrån. Äh, jo på de här summorna så blir det fan 

mil också. Men man måste inse att det är dom som väljer. Jag kan fortfarande tycka att den bästa 

affären för SOK eller IOC hade varit att, ‘Om vi jobbar med Discovery men ser till att ha free to air 

obligations på public service så får ju alla precis som de vill ha’, men det gör ju också att 

Discovery kan ju inte tjäna de pengarna som de vill så då är ju de inte intresserade av det. Ja, okej. 

Pengarna och få en del, mycket mindre pengar och inte få en del, för det är ju också så att vi har ju 

visat så väldigt många fler timmar än SVT. Risken är att mycket färre människor kan se det, 

uppsidan är att det blir mer som visas.”  

 

Av de ovanstående svaren kan vi se att det skiljer sig mellan respondenterna och då främst beroende 

på vilken sida de står på. Olsson hävdar att riskerna är att färre antal personer inte kan se de 

Olympiska Spelen om en kommersiell aktör övertog rättigheterna, vilket Viasat gjorde inför vinter-

OS 2014. Han menar också att public service kan tappa i relevans om de inte kan erbjuda program 

som intresserar tittarna, någonting som Tjernström och Tjernström71 är inne på, att det blir ett 

alldeles för smalt utbud för att upprätthålla den bredd public service eftersträvar. Det har varit en 

tradition att OS sänds i SVTs kanaler och i och med att fler kommersiella aktörer på allvar utmanat 

dem har det bidragit till att SVT måste väga in vilka rättigheter som ska köpas in och vilka som ska 

släppas. Kücükaslan som tidigare varit på SVT var till en början skeptisk till att en kommersiell 

aktör i form av Viasat köpte rättigheterna till OS i Sotji 2014 men att han snabbt, även då han 

jobbade för SVT, såg att Viasat tog köpet seriöst och förvaltade dem väl. Den ekonomiska 

utvecklingen och prishöjningen har gett andra aktörer chansen att förvalta idrottsrättigheter. 

Dahlén72 som tar Sveriges Radio som exempel säger att de ligger långt efter i utvecklingen 

gentemot engelska och amerikanska radiokanaler just för att de i Sverige saknar konkurrens. 

Kanske är det så att samma sak har varit SVTs problem, att de tagit sina rättigheter för givet medan 

konkurrenterna följt med i den kommersiella utvecklingen med reklam och andra intäkter. 

Samspelet mellan reklam, reklamintäkter, den tekniska utvecklingen att synas på flera plattformar 

över hela världen och en globalisering i samhället i stort har gjort att kommersiella aktörer tagit vara 

på intresset från världspubliken och agerat därefter genom att nischa in sig på vissa ligor eller 

                                                   
71 Tjernström, Tjernström. Rational Foolishness Would Destroy a Public Service Broadcasting System, 258-263. 
72 Peter Dahlén, Bo Reimer, Olle Sjögren. Paneldiskussion om sport och underhållning. Hämtad från ur.se. Publicerad 
2010, hämtad 2015-09-26. http://www.ur.se/Produkter/162998-UR-Samtiden-Historien-om-radio-och-tv-
Paneldiskussion-om-sport-och-underhallning 
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idrotter medan SVT hela tiden blivit bakbundna av dem och är tvungna till att vara breda och 

tillgodo se hela publiken och inte bara en viss typ av tittare. Dessutom är deras största intäkt via 

TV-licensen vilket innebär att de inte får in mer pengar trots att priserna på rättigheter stigit. 

Eriksson håller delvis med i Olssons resonemang att det finns ett antal tittare som inte har tillgång 

till OS om det inte sänds i en public service-kanal. Däremot påpekar han att de aldrig kan ta hänsyn 

till alla tittare och att det istället blir en större bevakning i fler kanaler, att de som tittar får ta del av 

fler timmar direktsänd idrott. Likt det som skrivs i The Political Economy Of Television Sports 

Rights73 handlar det om det ekonomiska samspelet mellan idrott och TV och det är där den största 

utvecklingen har varit och pågår. Samtidigt finns den en skillnad mellan SVT och Viasat som typ av 

företag. Precis som Solberg hävdar så kan public service aldrig tjäna några pengar på att köpa en 

typ av rättighet utan enbart använda det som argument till sitt förhållande till sändningstillståndet. 

Viasat däremot, är ett vinstdrivande företag vill gå i vinst, något som Eriksson är tydlig med. 

Kücükaslan säger också att med betalande kunder kommer också ett högre krav på att upprätthålla 

en hög nivå i sina sändningar medan SVT kanske inte har ett liknande krav. I våra samtal känns det 

som att Olsson och SVT ser det som en risk att kommersiella aktörer äger rättigheterna till ett OS 

eftersom färre personer kan se det. Eriksson och Viasat ser det som en chans eftersom det blir ett 

större sändningsutbud i och med konvergensen74 mellan bolagets kanaler och plattformar.  

 

● Bör OS kunna ses av alla? 

 

Jan Olsson, förhandlingschef på SVT Sport. 

 

“Alltså i grunden så är det ju så att det finns ett krav från IOC på att det ska sändas x antal timmar 

i fri-TV. Och det är också så att det OS efterfrågas av en väldigt stor publik. Det är det evenemang 

som efterfrågas av dom allra flesta. Om inte alla kan se, om det finns väldigt många som vill se och 

en hel del inte kan se, då blir det ju ett problem för att det är någonting som man önskar ska finnas 

tillgängligt för alla. Då tycker jag att det är en public service-produkt när det är väldigt många som 

vill se den. Sen så kan man väl också säga att vissa typer av produkter, rättigheter, lämpar sig 

väldigt väl för pay-betal-TV. Man tänker sig Premier League som pågår under en lång tid, folk 

köper ett abonnemang för en lång tid. När det gäller en OS-rättighet så pågår den under två veckor 

ungefär. Och det är väl också någonting som gör att den blir inte tydlig en betalprodukt. I alla fall 

inte som det har varit traditionellt, att det är allsvenskan i fotboll, det är SHL, det är Premier 

                                                   
73 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights. 
74 Berglez, Olausson(red.). Mediesamhället Centrala begrepp, 117. 
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League. Så det gör också att jag tror att många definierar OS som en public service-produkt, 

någonting som alla ska kunna se. 

[...] 

OS kommer vi inte ha framöver så det blir intressant att se också vad det kommer att betyda för 

intresset för OS fram till när det kommer till synes i alla fall i Sverige, gå i kanaler som har en 

mycket mindre penetration och därmed en smalare publik.” 

 

Johan Kücükaslan, reporter och journalist på Viasat Sport. 

 

“Ja, alltså. Viasat har ju TV3, dom har TV6. TV6 är en kanal som, likt alla som kan se SVT kan se 

TV6. Sen, TV3 är en lite smalare kanal, men jag tror ändå att man har en räckvidd på så här 80, 

över 80 procent av befolkningen och det är ju ingen betalkanal på det sättet. Alltså det är en 

reklamfinansierad kanal till stora delar. Men ja, alltså utan så här, i grund och botten, för 

personlig del, så tycker jag att så många som möjligt ska se stora mästerskap. Men sen är det ju så 

att Viasat köper ju inte stora mästerskap för att låsa in dom i en betalkanal. Det såg man ju under 

OS också, att det var väldigt lite reklam och liksom alla stora grejer gick på TV3. Och det är 

samma sak när vi sänder handbollsmästerskap, det kommer gå på TV3. Sen har vi sommar-OS i 

Rio, kommer gå också på TV3 och sen World Cup-ishockey som också kommer gå, alla Sveriges 

matcher kommer gå på TV3, så jag tror inte man behöver bekymra sig om att man inte kommer 

kunna se nånting. Ingenting betalar så mycket pengar för, att så här, få människor ska se det.” 

 

Tomas Eriksson, rättighetsförvaltare på Viasat Sport. 

 

“Det bestämmer OS. Så att de säger, ‘det är viktigt för oss att alla ska kunna se OS’ och det tycker 

jag är rätt bra för det är rätt tydligt för oss som köpare. Vi vill ju låsa in det så klart, jag menar då 

skulle ju alla betala, men de säger att ‘vi får låsa in en del men 100 timmar av vinter och 200 

timmar av sommar måste ni visa i fri-TV.’ 

[...] 

Fri-TV har ju vi här också. Begreppet fri-TV är, för OS då, att under vinter-OS så ska du visa minst 

100 timmar på en kanal som når 90 procent av folket. Eller 95. Alltså på TV3 eller på TV10 eller 

och så vidare. Sen kan man ju fråga sig om vad fri-TV är idag. Jag menar, om 100 procent av 

befolkningen har tillgång till internet så kanske det är en mer relevant informationskälla där folk 

konsumerar sitt innehåll, än TVn där du måste vara tablålagd just där och sitta i soffan. Jag tror att 

det är en benämning som man kämpar för. Man kommer att förlora, det är ju också problemet med 

den traditionella TVn. Vi och TV och media fick bestämma vart konsumenten skulle befinna sig, det 
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intressanta idag är att mediautbudet befinner sig där konsumenten är. Löser vi den, då har man 

relevans och kan göra affärer. Löser vi inte den så får kunden bestämma om de vill vara med oss 

eller inte och som vi ser ganska tidigt nu… vi torskar för folk vill ju inte sitta i soffan och framför 

TVn klockan 18 till 22 som man gjorde förr. Man vill ju bestämma själv, man kanske vill vara på 

landet men bara för att du är på landet kanske du fortfarande vill se fotboll. Då är det ju bra om 

man har, som vi har gjort, Viaplay. Det är nog den man måste ställa sig mot och där har ju public 

service rätt svårt. Man är ju inte där, man har ju sin målgrupp som är äldre, som kanske inte har 

samma behov. Det är ju inte gratis att skapa den typen av tjänster och än en gång, jag menar vi är 

ju ett investeringbolag i media, det är klart att vi gör det för att vi har ett intresse av det, de har ju 

inte det. De har ju fortfarande 500.000 som sitter och tittar. Det finns ju inget rätt och fel, i deras 

affärsmodell så behövs det kanske inte, i vår affärsmodell är det rent crucial.  

[...] 

Det här med public service blir ett väldigt komplicerat spektrum för dom att verka i. Det är inte lätt 

eller fel och de ska vara där, dom måste bara hitta rätt sätt att göra det på. Hade jag haft det hade 

jättegärna suttit där och jobbat men jag har det inte. Det är enklare att vara en kommersiell 

skitstövel som jag ibland säger att jag är och säger att, ja jag struntar i Agda och Märta som är 55, 

det gör jag ju inte egentligen men ur ett rent ekonomsikt perspektiv så är det klart att en kille på 35 

som gillar Premier League är det mycket enklare för mig att identifiera och ta betalt av än Märta 

och Agda som inte har något intresse i de produkterna jag köper och kan omvandla till pengar. Min 

affär blir ju enklare, den blir tydligare. Rätt eller fel, ja. Och det är väl kanske lite svaret på. Vad 

händer med public service om all sport försvinner.  

[...] 

För man måste ju ändå vara medveten om varför vi gör investeringar. OS är ju en grym investering 

för nu får vi ju Magda och Märta och Claes och Johan som kanske inte är jätteintresserade av 

premium fotbollssport men de har ett stort sportintresse och på ett OS får vi ju det, så då flyttar vi 

hela den gruppen in i vår värld under tre veckor och så försöker vi kommersiallisera dem så gott vi 

kan efter våra modeller.” 

 

Olsson är tydlig med att han anser att OS borde sändas i SVT, just med argumentet att OS bör ses 

av alla. Han ser att OS är en “public service-produkt”. Dels för att mästerskap ofta sträcker sig över 

en relativt kort period i jämförelse med exempelvis en fotbollsliga. Med tidsaspekten som argument 

tycks Olsson mena att mästerskap, med OS som exempel, passar sämre för kommersiella aktörer 

som vill tjäna sina pengar via betalande konsumenter. Detta anser även En annan anledning till att 

OS är en “public service-produkt är, enligt Olsson att SVT är det företag som har de plattformar 

som krävs för att uppfylla IOCs krav. IOC har ett krav som gör gällande att 100 timmar av vinter-
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OS och 200 timmar av sommar-OS måste visas i fri-TV och med fri-TV anses en kanal vars 

räckvidd når upp mot 90-95 procent av tittarna, något som Olsson inte anser vara möjligt när OS 

sänds hos en kommersiell konkurrent med dokumenterat mindre räckvidd. Detta skulle på sikt 

kunna leda till att intresset för hela OS minskar. Denna tes nämns även i The Political Economy of 

Television Sports Rights.75 

 

Alla tre respontenter är överens om att OS bör ses av alla, men precis som i den förra frågan handlar 

det om olika syn på vilka som är “alla”. Här kan vi se en väsentlig skillnad mellan de två sidorna. 

SVT och Olsson tycks hålla fast i tänket om att “alla” menas med alla som sitter i soffan och tittar 

på linjär TV. I Eriksson och Viasats svar tycks det dock finnas en medvetenhet om att “alla” kanske 

inte konsumerar TV på samma traditionella sätt. Han påpekar att TV finns där konsumenten 

befinner sig och inte tvärtom i och med sändningar i mobiltelefoner, surfplattor och datorer, något 

som Olsson inte nämner i sitt svar. Trots att både Kücükaslan och Eriksson jobbar på Viasat har de 

olika synpunkter på tittarnas tillgång till material. Kücükaslan är mer reserverad när det kommer till 

att låsa in material bakom premiumbetalda dörrar och menar att ingen skulle köpa en dyr rättighet 

utan att ge fri tillgång till det. Eriksson i sin tur säger att han skulle låsa in allt material om det bara 

gick för att det på så sätt genererar mer pengar till företaget. Något som han dock påpekar är 

omöjligt med IOCs reglering av antalet timmar i fri-TV. Eftersom den här frågan mer eller mindre 

var en följdfråga på “Finns det några risker med att kommersiella spelare sänder stora mästerskap så 

som OS?“ blev svaren snarlika och mycket handlar, som vi tidigare nämnt, om olika syn på samma 

saker. Det känns som att Viasat ser sig själva (och vill bli sedda) som en modern kanal med ett 

framtidstänk och försöker därför hålla jämna steg i både den tekniska och ekonomiska 

globaliseringen. De försöker hela tiden utveckla sig själva.  

 

● Är konkurrens bra? 

 

Jan Olsson, förhandlingschef på SVT Sport. 

 

“Absolut. Jag tror att alla, min egen uppfattning att konkurrens är bra, sund konkurrens är bra för 

alla. Det är klart att, ska public service kunna konkurrera så måste man också ha tillgång till 

pengar att kunna konkurrera. Men det är klart att konkurrens i de allra flesta sammanhang gör att 

man måste tänka nytt, man måste ta i lite extra, man måste bli lite mer kreativ, det finns andra som 

kommer på idéer som man själv inte har kommit på och så vidare, så att. Det skulle ju välkomna.” 

 
                                                   
75 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights, 39-40. 
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Johan Kücükaslan, reporter och journalist på Viasat Sport. 

 

“Men rent kvalitetsmässigt om man ser till sändningar så är det bra med konkurrens. För att det 

höjer nivån på sändningarna. Men som du säger, priserna, då är det inte lika bra. 

[...] 

Jag har rest runt mycket och sett olika sportsändingar i olika länder. Nivån på sportsändningarna 

är väldigt hög, hur man paketerar dom jämfört med andra europeiska länder. Vi är ju liksom, ja 

men, jag skulle säga att det är snudd på kvaliteten i USA, hur det ser ut. Så det är lite den 

ambitionen man har på Viasat också, att det ska vara väldigt hög nivå och väldigt amerikanskt 

inspirerat. Men det sätter en press på SVT också, vilket är bra för att det är ändå, man betalar ändå 

TV-licensen, man betalar mycket pengar, man tänker ju inte på det.” 

 

Tomas Eriksson, rättighetsförvaltare på Viasat Sport. 

 

“Absolut. Absolut. Det driver utveckling. Alltså vi får sluta, eller vi får aldrig. Vi, jag ska jag säga, 

jag kommer aldrig att tro att det är jag som sitter och bestämmer hur konsumenterna ska 

konsumera. Det funkade 74 när vi satte på TVn och alla fick sitta i soffan under det här lägerelds-

tänket. Det är ju fantastiskt, jag har ju varit med om det. Det är få saker som är så magiskt som ett 

VM eller en World Cup när man bara sitter där som ett jävla gäng, men idag ser ju inte världen ut 

så. Den tekniska innovationen gör ju att vi kan ju titta varsom helst vi har ju fan problem att sitta 

hemma och se på samma program med min familj ens om vi tycker att det är intressant båda två. 

Det är ju bara så det är. Det är ju det jag måste anpassa mig för, så därför tror jag att 

konkurrensen är livsviktigt för mig att ha koll på. Jag skulle säga att det är det enda jag har koll på. 

Det är mitt största vapen i de här förhandlingarna. Det är att jag inte sitter och funderar på, vad 

gör SVT nu, vad gör TV4, jag är bara intresserad av vad konsumenten gör. Vi har precis investerat 

en miljard i E-sport. Då säger alla, ’vad fan Tompa varför sitter du och tittar på det?’ Ja, för att 

nio av tio kids sitter och spelar World of Warcraft och Counter Strike och vad fan det nu är. De 

spelar ju inte fotboll längre. Jag har all fotboll. Ja, om 15 år tror vi att fotboll kommer vara lika 

intressant då, eller tror vi att det finns andra utbud? Ja, okej men ska de göra då? Jag vet inte men 

jag vet att de köper ju inga satelliter och sätter upp på taken hemma och de köper ju knappt 

Viaplayabonnemang, men de köper appar och det är funding och det. Det är klart att jag är way 

ahead av vad vi ska vara och det passar inte med våra affärsmodeller nu men det går fort nu. Det 

är där vi måste vara om vi ska ha en relevans hos konsumenten. Om konsumenten vill ha E-sport, 

då måste jag ha E-sport. Bilen igen, bilen måste ha soppa, då måste jag ju fan se till att ha soppan 

annars så har jag ju ingen relevans för bilägaren.”  
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Alla tre aktörer är överens om att konkurrens i grund och botten är någonting positivt.  

Även här går det att dra kopplingar till Dahléns exempel om att Sveriges Radio skulle må bra av 

den konkurrens som dess amerikanska motsvarigheter utsatts för.76 Den positiva aspekten av 

konkurrens är, enligt alla tre, det faktum att det driver utveckling. Kücükaslan säger att 

konkurrensen mellan de båda aktörerna öka kvaliteten på sportsändningarna, men också att Viasats 

framfart sätter en press på SVT att fortsätta utveckla sina sändningar. Någonting som SVT och 

Olsson bekräftar. I kampen om tittare krävs det enligt Olsson att de “måste tänka nytt, man måste ta 

i lite extra, man måste bli lite mer kreativ”77 och detta driver utveckling. Från att det tidigare var 

public service-företagen som ägde de flesta och största rättigheterna i Europa, har nu kampen 

hårdnat och betal-TV bolagen tagit över det i stora delar. De har använt sig av förvärvandet av 

idrottsrättigheter i jakten på konsumenter av sina tjänster. Men med många aktörer som tampas om 

få rättigheter, så bidrar det till att priset trissas upp.78 Att priserna har stigit i höjden just på grund av 

konkurrensen är någonting alla tre är överens om, att det har blivit den negativa aspekten. Fler 

spelare kring bordet vid budgivning betyder allt som oftast upptrissade priser. Viasat måste utveckla 

sig för att motivera priserna på både abonnemang och rättigheter och hålla en hög standard mot sina 

tittare. Kücücaslan menar att SVT har ett krav på sig att även de måste hålla en liknande standard 

för att inte bli omsprungna av kommersiella konkurrenter. För även om SVTs tittare inte binder upp 

sig på x antal månader i abonnemang, betalar de TV-licens och kan därmed ställa kvalitetskrav på 

SVT. Likt andra skatter och offentliga avgifter förväntas TV-licens-avgiften spenderas på så sätt att 

medborgarna får något högkvalitativt tillbaka, i detta fall sportsändningar i paritet med 

konkurrenternas påkostade produktioner.  

 

Däremot är konkurrens mellan två eller fler aktörer ingenting nytt och så länge konkurrensen finns 

bidrar det också till en utveckling, både idémässigt och teknikmässigt, någonting Bo Reimer 

påpekar i sin bok Uppspel.79 Redan under 1980-talet började kommersialliseringen och 

konkurrensen och i Sverige såg vi det när TV3 klev in i handlingen och köpte rättigheterna till 

ishockey-VM 1989. Men också att TV4 började sina sändningar i början av 1990-talet. Så redan 

från början har en konkurrenssituation tvingat de olika aktörerna att utveckla, utmana sig själva och 

hitta nya lösningar för att komma framåt. Teknikmässigt innebär konkurrensen, enligt Eriksson att 

de behöver vara först med att identifiera vart tittarna är i och med den rådande utvecklingen från 
                                                   
76 Peter Dahlén, Bo Reimer, Olle Sjögren. Paneldiskussion om sport och underhållning. Hämtad från ur.se. Publicerad 
2010, hämtad 2015-09-26. http://www.ur.se/Produkter/162998-UR-Samtiden-Historien-om-radio-och-tv-
Paneldiskussion-om-sport-och-underhallning 
77 Bilaga 5, 5. 
78 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights, 46. 
79 Reimer. Uppspel. 
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stationär, linjär TV till bärbara plattformar med ett on demand-tänk. Eriksson menar att hans 

främsta konkurrensfördel är att han istället för att enbart fokuserar på konkurrenternas nästa steg, 

ser till vart konsumenten är och vad de vill ha. Och med vart de är menas inte nödvändigtvis deras 

fysiska position utan vilka medieplattformar de brukar. Istället för att tittarna rättar sig efter kanalen 

(exempelvis genom att ett program sänds vid en viss tidpunkt) är det istället kanalerna som rättar sig 

efter tittarna. Den medvetenheten har bidragit till en konvergens80 mellan tittaren och aktören. 

 

Det handlar också om att blicka in i framtiden gällande innehållet, inte bara hur det konsumeras. 

Den tekniska utvecklingen och medieglobaliseringen har bidragit till att nya idrotter utvecklats och 

där tar Eriksson E-sport som ett exempel. Med bra internetuppkoppling och bra 

inspelningsmöjligheter är det lätt att sätta igång sin webbkamera och spela in sitt eget spelande för 

att sedan låta människor titta live. Även om det fortfarande inte ses som någon “riktig” idrott. Inom 

just E-sport har SVT redan genomfört sändningar på både SVT Play och sina linjära kanaler. De har 

dessutom en egen kategori på sin site81 och kanske är det så att SVT ligger före i den utvecklingen 

och att Viasat ser SVT som en konkurrent inom E-sporten. Inte nu, men kanske i framtiden. Varken 

Olsson eller Kücükaslan pratar dock om innehållet i ett framtidsperspektiv. 

 

● Vad betyder public service för dig? 

 

Jan Olsson, förhandlingschef på SVT Sport. 

 

“Det är ju att vara publikens tjänst, för alla. Om alla, för alla. Det ställer ju ett krav på att 

tillgodose naturligtvis och det betyder att man måste kunna visa sånt som ingen annan visar, som 

du inte kan se annanstans. Men det innebär också att du måste tillgodose en stor publik och ha 

några evenemang som verkligen drar alla, om du pratar sport specifikt. Men att vara i publikens, 

hela publikens tjänst som ingen annan är, ingen annan har det uppdraget. Tittar man på de 

kommersiella kanalerna så räknar ju dom inte ens tittare som är över 60 år, dom ingår inte i deras 

rating för att man räknar med att dom inte är konsumenter på samma sätt. Men vi är ju verkligen, 

vi är till för alla, det tänker vi ju på varje dag, att vi är till för alla. Vilket jag tror att alla som 

jobbar på SVT, de allra flesta, känner stor liksom stolhet över att kunna vara där för alla, visa sånt 

som ingen annan visar. Och inte behöva springa efter publiksiffror och efter önskningar som finns 

som finns hos annonsörer och sponsorer. Utan bara ha publiken som utgångspunkt, hela publiken.” 

 

                                                   
80 Berglez, Olausson (red.). Mediesamhället Centrala begrepp. 117. 
81 http://www.svt.se/esport 
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Johan Kücükaslan, reporter och journalist på Viasat Sport. 

 

“Det är ju svårt, nu har jag nu jobbat med public service så. Nej men det ska vara kvalitet och 

noggrannhet och oberoende, ja, ungefär det. Sen, sen är det ju mycket, det är ju ett dilemma, man 

måste ställa sig frågan ‘ska SVT bränna ner 200, 300 miljoner kronor, alltså en tiondel av sin, den 

årliga public service-pengen de får, på stora sportevenemang när det finns kommersiella aktörer 

som kan göra det minst lika bra eller bättre och som når ut till nästan lika många?’. Alltså det är ju 

en relevant fråga att ställa, eller, men jag vet inte. Som licensbetalare tycker jag så här om jag ska 

betala, jag är ju intresserad av sport, om jag ska betala så mycket pengar, då vill jag ha lite sport 

också, alltså det är ju inte bara kulturprogram jag vill se, eller så här, nyhets och då kan man lika 

gärna vända frågan ‘ska SVT göra nöjesprogram’. För då, alltså, med samma argumentation. För 

det är ju inte lika många som gnäller på det. Så att sport har blivit lite, så här, nu köpte ju SVT 

hockey-VM i fjol, eller nej, tidigare i år, köpte de hockey-VM och då kom den diskussionen upp, så 

här, ‘Ska de verkligen, är det okej att de betalar 300, 400 miljoner kronor för nånting som TV4 har 

gjort lika bra?’. Alltså att man lägger ner så mycket licenspengar.” 

 

Tomas Eriksson, rättighetsförvaltare Viasat Sport 

 

“[...]jag har ju jobbat med public service när jag var på EBU så att det blir ju relevant och en utav 

anledningarna till att jag tyckte det jobbet var attraktivt var ju att det var public service. Public 

service är ju intressant. Jag tycker att det är viktigt. Jag gillar ju sport först och främst så jag vill ju 

att alla ska kunna se sport, men jag får ju inte vara naiv heller. Det är väl det man lär sig när man 

börjar med det här att, ja det vore ju bra om alla får allt, men det funkar ju inte riktigt. Så att public 

service är jätteviktigt för mig personligen. 

[...] 

De har ju ändå ett fantastiskt uppdrag. Att tillgodose svenska folket, om vi nu tittat på SVT då, med 

information och då tycker jag att man ska vara relevant över hela spektrat. Sen är det ju så att det 

vi ser tydligt och varför vi är inne i affären och varför sport är så attraktivt och för att det är så 

mycket pengar, det är ju för att det finns ett intresse. Så det är ju klart att, om man nu ska tillgodose 

informationsflödet för svensk folket och sport är om än inte jätteviktigt ur ett perspektiv att vi 

räddar ju inga liv eller så, men att det har ett stort intresse så är det ju klart de ska vara där.  

[...] 

Tillgodose allmänheten med relevant information, det är väl det som de ska göra. Sen hur de 

definierar det, det struntar jag i. Där tycker jag väl att sport har en ganska stor del. Med det sagt 

kan jag ju lugnt säga att jag tycker att det är vansinne att. Och det här är ju min högst personliga 
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egna uppfattning, jag vet att det är många som inte håller med om det, men efter att ha suttit på 

båda sidorna så kan jag ju bara konstatera att i en värld där det är de här summorna som är och 

med de resurserna jag förfogar över här så ska nog SVT eller public service, eller Eurovision för 

den delen stärka upp sina delar, för att det är enkelt. Dom kommer att vinna de rättigheterna dom 

betalar mest för och då får dom betala väldigt mycket ibland för att dom inte gör sitt jobb. Nej, de 

gör sitt jobb men vi pratar ju ändå rätt många miljarder som dundrar ut i sportsändningar och jag 

kan inte säga att jag hade kunnat gjort det annorlunda om jag hade suttit där. Hade fått stå inför 

samma problematik, samma beslut inför styrelser som jag gör här. Kan bara konstatera att vi, jag 

tror att vi är bättre på det och det är samma pengar som flödar ut, skillnaden är att jag går med ett 

case till en styrelse som är drivet av våra aktieägare där jag gör en bra affär, det gör inte de och 

när de knäcker mig som de gör på vissa fall, eller det jag kan se ibland så kan jag bara konstatera, 

ja den summan som ni betalar, den behövde ni betala för att vinna kontraktet, men kommersiellt 

blir den vansinnig. Alltså vart kommer den ifrån, de måste ju såklart spekulera för att de tror att jag 

kanske lägger någonting liknande men fan, är det rätt att begära att svenska folkets skattepengar 

ska gå till att de spekulerar i rättigheter? Nej, det kan jag inte tycka. Speciellt när jag vet hur 

branschen funkar med agenter som sitter emellan och tar en. det är ju ingen agent som inte jobbar 

som tar 10-15 procent. De är ju inte där för att vara schyssta. Jag har ju varit agent, det är ju mitt 

jobb att tjäna pengar och det är ju en lukrativ bransch.” 

 

“Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. 

Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i 

förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i 

samhället. Det är särkilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för 

allmänintresset” 

Sändningstillståndets definition av SVTs uppdrag ringar in det alla tre respondenter svarar på denna 

fråga. Alla är eniga om att public service är någonting positivt oavsett deras nuvarande arbetsgivare 

och den tydligaste gemensamma nämnaren är att de ska gå publikens ärende snarare än åt en 

kommersiellt styrd styrelse. Relevans och oberoende är centrala begrepp i respondenternas svar. 

Båda Viasatanställda, Kücükaslan och Eriksson kommer snabbt in på idrottens roll i public service-

uppdraget. Med Olsson är det dock först när vi som intervjuare påpekar att idrott inte finns nämnt i 

ovan nämnde sändningstillstånd, som vi får hans direkta syn på kombinationen public service och 

idrott. Detta kan dock bero på att han, tidigt i intervjun redan nämnt att han anser att OS är en public 

service-rättighet i och med att det engagerar de flesta. Det de flesta vill se, ska SVT tillhandahålla. 
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Det går att argumentera om vikten av att public service bör sända idrott för att uppfylla sina ideal 

som allomfattande och folkbildande. Om public service sänder idrott, fyller de då verkligen en unik 

funktion i och med att de gör den delen av kulturen tillgänglig, billig och populär? Som icke 

vinstdrivande tillhandahåller public service en tjänst, idrott, färdig att använda för alla delar av 

populationen, inklusive minoriteter och de missgynnade i samhället och når därmed en känsla av 

tillhörighet och gemenskap. Självklart kan kommersiella fri-TV-bolag också ge tittarna en stark 

upplevelse men till en kostnad av reklamavbrott och programformat riktade till lönsamma kunder 

för reklamkonsumenterna. När de visar populära genrer så som idrott på fria TV-kanaler förstärker 

det kollektivet snarare än individen. Universellt tillgängliga, inte vinstdrivande TV-bolag skaffar sig 

en stor fördel i jakten på att uppfylla sina ideal ifall idrotts sänds.82 Även Solberg skriver att public 

service aldrig kan tjäna några pengar på att tillhandahålla sändningsrättigheter på ett sätt som en 

kommersiell aktör har möjlighet till. Tjernström och Tjernström är också inne på att public service-

kanaler kan vara ett någorlunda gott alternativ till en kommersiell kanal men att sändningskraven 

kanske stoppar dem att göra och sända liknande program som kommersiella aktörer. 

 

Både Solberg och Tjernström diskuterar om det är värt för public service att köpa dyra 

idrottsrättigheter över huvud taget, vilket också Kücükaslan är inne på. Han frågar sig om det är rätt 

att lägga ner hundratals miljoner kronor av licenspengar på idrottsrättigheter när en kommersiell 

aktör gör det minst lika bra. Kanske är det som Solberg påpekar i sitt svar till Tjernström och 

Tjernström, att det snarare handlar om att upprätthålla populariteten hos public service-kanalerna 

snarare än att konkurrera med de kommersiella aktörerna. Alla tre respondenter pratar om 

problematiken i sambandet mellan public service och idrott. Att det är svårt att motivera varför SVT 

ska sända idrott när de har krav på sig att vara breda och bildande. Samtidigt är, som vi nämnde 

tidigare, både Kücükaslan och Eriksson inne på att idrotten har en så stor pass betydelse och stort 

intresse att det skulle vara näst intill omöjligt att inte ha med idrott i ett public service-sammanhang. 

 

Sammanfattande analys 
Vad som är relevant eller inte för public service är svårt att svara på eftersom det aldrig går att vara 

hela den svenska befolkningen till lags på en och samma gång. Det kan därför vara svårt att, som vi 

nämnt tidigare, motivera ett inköp av idrottsrättigheter för miljontals kronor när det bara är en del 

av licensbetalarna som vill ha det. Men helt klart är att det måste finnas en anledning till att de 

inköpen sker. Begreppet merit goods, tidigare nämnt i Solbergs text, beskriver ett innehåll som 

visas trots att tittarna självmant inte hade valt det, om andra valmöjligheter getts. Tanken med detta 

                                                   
82 Evens, Iosifidis, Smith. The Political Economy of Television Sports Rights, 71. 



 45 

är att konsumenten ska få med sig något värdefullt och att det anses behövligt i en större kontext.83  

I dagens globalisering och konvergens där det flesta oftast har mer än en valmöjlighet är det svårt 

för enskilda aktörer, med tillräckligt stor räckvidd, att implementera merit goods i sina utbud. Ser 

tittarna något de finner ointressant, är det helt enkelt för lätt att välja något annat för att ett merit 

goods-tänk ska kunna fungera. Public service i stort går, utifrån sett, att placera in i ett annat goods-

fack - public goods. Det innefattar en vara eller en tjänst som är tillgänglig för alla utan att 

exkludera någon. För att vara en public good så får en eller flera individers användande av tjänsten 

inte resultera i att någon annan medkonsument missgynnas på något sätt.84 Utifrån sett kan det se ut 

som att public service och SVT är en public good eftersom de ska vara bildande, breda och kunna 

uppfylla de krav som står i sändningstillståndet. Men är de verkligen till för hela publiken ifall de 

lägger ner en stor del av sin budget till att köpa in en idrottsrättighet som kanske bara intresserar en 

tredjedel av licensbetalarna? Blir SVT då relevanta för befolkningen eftersom de som inte är 

idrottsintresserade indirekt drabbas av att andra program inte får lika mycket utrymme eller 

produceras med lika hög kvalitet då deras finansiering stryps? I och med att SVT är licens- och 

skattefinansierat har de den budget de har och har väldigt begränsade möjligheter till ytterligare 

inkomster.  

 

Public good eller inte, SVT är en stark aktör med en lång tradition som i stort sett alla har en, mer 

eller mindre stark, relation till. Under åren har de fått utstå en ökad konkurrens och dess roll har och 

kommer prövas och ifrågasättas av allt fler, vilket lade grunden till våra frågeställningar. 

 

Som vi tidigare nämnt är idrotten inte en uttalad del av SVTs sändningstillstånd, ändå får den 

väldigt stor plats i public service utbud, både hos Sveriges Radio och Sveriges Television. I och 

med att det trots allt är ett val från public service att ha med idrotten kan dess relevans ifrågasättas. 

Är idrotten en del i det breda och folkbildande som SVT ska sträva efter? Idrott i SVT går tillbaka 

över 50 år i tiden och innan dess sändes det idrott i Sveriges Radio. Det har, är och förblir en 

tradition att idrott sänds i SVT och att rättigheterna förvaltas av dem. Den traditionen har inneburit 

att SVT och public service byggt upp ett förtroendestarkt rykte med en stor publik, att de är 

relevanta och omtyckta. Det är någonting Jan Olsson pratar om, att SVT är till för alla, att visa saker 

som ingen annan visar, att de har hela publiken som utgångspunkt. Han menar med andra ord att 

public service är en public good, vikten att inte exkludera någon och att hela tiden se till den hela 

publiken. Historiskt sett har SVT sedan starten varit precis en public good. De har länge haft 

                                                   
83 Tutor2u, Economics Revision Focus - Public Goods, Merit Goods and Demerit Goods. Publicerad 2004, hämtad 
2015-11-10. http://www.tutor2u.net/economics/revision_focus_2004/AS_Public_Merit_Demerit_Goods.pdf 
 
84 Ibid, 1-7 
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monopol på vad som ska sändas, när det ska sändas och att TVn varit den enda plattformen. Det 

monopolet har tidigare inneburit en avsaknad av konkurrens där SVT traditionsenligt gjort som de 

alltid gjort eftersom det alltid har fungerat. Utan den konkurrensen har idrottsrättigheterna alltid 

hamnat hos SVT eftersom inga andra aktörer funnits för att utmana dem. Utan konkurrens och 

budkrig kring priserna på idrottsrättigheter har de hållit sig på en relativt låg nivå och det har därför 

varit enkelt för SVT att motivera ett köp av en idrottsrättighet, trots att det inte går att finna i 

sändningstillståndet. Samtidigt har SVT följt med i den globala tekniska utvecklingen som skedde 

och kulminerade i och med OS i Mexiko 1986. Tittarna vande sig snabbt vid en ny standard i 

sändningarna i form av fler kameror, repriser och slow motion-teknik, men det fanns aldrig någon 

som utmanade SVT. SVT fanns för tittarna och tittarna fanns hos SVT. Både Kücükaslan och 

Tomas Eriksson är inne på att SVT fortfarande har kvar den inställningen, att de kan fortsätta på 

samma inslagna väg som de alltid har gjort. Olsson däremot menar att de hela tiden försöker att 

hitta nya utvecklingsmöjligheter för att vara relevanta som public service-kanal. SVTs ställning hos 

folket, byggd på tradition och relevans, har inneburit att andra kommersiella aktörer var tvungna att 

toppa SVT för att lyckas slå sig in på marknaden genom att ta reda på vad tittarna vill ha, när de vill 

ha det och hur de vill ha det, för att sedan leverera det och lite till. Exempelvis idrottsrättigheter som 

generar ett väldigt stort intresse. Kommersiella aktörer och då främst betal-TV-aktörer kan de facto 

inte konkurrera med SVTs pris eftersom SVT, som bekant, distribuerar sitt innehåll gratis. 

Licensavgiften finns där men det är möjligt för de flesta att se på TV även utan att betala den. Ska 

de då få över tittarna till sig och kräva betalning behövs det nytänkande och ett starkt innehåll, i 

många fall är detta innehåll en idrottsrättighet av hög dignitet. Viasat har accelererat upp, tagit reda 

på vad tittarna velat ha och förvärvat de rättigheter som intresserar flest personer i de kategorier och 

åldrar som de samtidigt kan ta betalt av. De har varit tvungna att hitta nya lösningar och nya 

metoder för att mäta sig med SVT. Att de är och har varit, en stark kommersiell aktör har med stor 

sannolikhet underlättat eftersom en förvärvat rättighet hos dem kan gå med vinst, gentemot SVT. 

När de köpte rättigheterna till OS var det många tveksamheter från tittarna över hur den nya aktören 

skulle klara av att göra sändningarna lika bra som SVT. När spelen 2014 var över hade Viasat tagit 

ett ytterligare kliv med fler sändningstimmar, längre inför-program och extra OS-kanaler på olika 

digitala plattformar. De tog rättigheten på stort allvar. Viasat visste att deras betalande tittare ställer 

krav på högkvalitativa sändningar och eftersom de nu även hade SVTs OS-tittare, är känslan att de 

kände ett ännu större ansvar att leverera en bra produkt.  

 

Eftersom både SVT och Viasat är aktörer som vill framåt och är, som alla medieaktörer, en del av 

medieglobaliseringen, har de varit tvungna till att följa med i den tekniska utvecklingen för att 

behålla och locka till sig konsumenter. Aktörerna har påverkats av den process som Giddens pratar 
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om, disembedding och re-embedding, vilket i sin tur har har effekt på deras tittare. Som vi har 

nämnt tidigare så är det inte längre det linjära TV-tittandet som står i centrum och både SVT och 

Viasat har lyfts ur den strukturen och istället varit tvungna att hitta andra lösningar (framförallt för 

de som vill konsumera idrott), någonting både SVT och Viasat har gjort i form av andra digitala 

plattformar. Tittarna har i sin tur sakteligen börjat lämna det gamla sättet att konsumera innehåll på 

och kan nu själva styra över när de vill konsumera. Som både Eriksson och Olsson pratar om så är 

det en ständig process där ingen av dem vet vad som blir nästa steg. 

 

Konkurrensen på marknaden är i grund och botten något positivt, det är alla tre respondenter 

överens om men konkurrensen sker mellan aktörer med olika förutsättningar. SVT måste ständigt 

förhålla sig till sitt public service-uppdrag med allt vad det innebär. Objektivitet, folkbildande och 

att lyfta upp minoriteter i dagsljuset är faktorer som måste finnas med i deras utbud. Viasat å andra 

sidan, har långt färre krav och regler att förhålla sig till. Det de behöver bry sig om är att vara 

lönsamma gentemot sina aktieägare. Självklart vill Viasat ge sina abonnenter en bra produkt, annars 

hade inte stannat kvar, men till syvende och sist handlar det hela om att gå plus, något som Eriksson 

är tydlig med. SVT har möjligheten och budgeten till att konkurrera med Viasat om 

idrottsrättigheter, däremot kan ett köp av exempelvis ett OS aldrig bli en vinstaffär rent ekonomiskt 

för en public service-aktör. Om SVT skulle lägga ut hundratals miljoner för en rättighet hade de 

varit tvungna att omprioritera bland de andra programmen som ryms i deras tablå. Risken blir då att 

områden som faktiskt finns nedskrivna i sändningstillståndet blir påverkade negativt och vidare 

förlorar dess relevans och bredd som public service-aktör. I och med att SVT har en fast budget 

finns inga möjligheter för påfyllning, så om de, likt de nyligen gjorde, köper ett hockey-VM för x 

antal hundra miljoner så har de x antal hundra miljoner mindre i kassan. Om Viasat å andra sidan 

köper samma mästerskap så kan de sälja annonser och höja abonnemangskostnader för att tjäna in 

samma peng. Tappar Viasat en rättighet förlorar de en inkomstkälla i och med att varje rättighet har 

en specifik målgrupp och med en kort uppsägningstid, som de har på sina Viaplay-abonnemang, är 

det lätt att avsluta. Tappar SVT en rättighet förlorar de väldigt lite ekonomiskt på just den 

rättigheten eftersom de har en fast budget.  

 

Tveksamheterna inför att en annan aktör än SVT skulle sända ett OS försvann tämligen snabbt och 

kanske är tittarna i dag inte lika beroende av vart ett OS sänds. Olsson säger att OS är en public 

service-produkt och att intresset för de olympiska spelen i stort kan minska för den svenska 

befolkningen om inte alla kan se det. Men om Viasat gör det lika bra, eller till och med bättre, finns 

också en risk att tittarna inte behöver se OS i SVT. Att konsekvensen för SVT inte bara blir att de 
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tappat en stor och viktigt rättighet, utan också att publiken inte återvänder, inte heller till andra 

program. En ytterligare konsekvens kan bli att SVTs relevans minskar, som vi varit inne på tidigare. 

 

Eftersom OS innefattar en mängd idrotter finns det en bredd som gynnar public service och SVT. 

Det lockar en bred tittarskara och är därför en rättighet som engagerar många, både tittare, 

sponsorer och utövare. Därför är det lätt att motivera varför en aktör ska köpa ett OS. Det är 

någonting som haft högt anseende redan när SVT sände det första gången. Det är inte bara de 

största idrotterna som får plats i de Olympiska Spelen, utan även mindre idrotter, som kanske inte 

får TV-tid annars, exponeras för en större publik. OS pågår också under en begränsad tid och är ett 

intensivt mästerskap. Därför går det att få in i TV-tablån utan att behöva ändra på allt för mycket. 

Det är populärt, intensivt och åtråvärt. Medan kommersiella konkurrenter satsat mer på ligor som 

pågår under en längre period (vilket SVT inte sänt sedan mitten av 90-talet) har just mästerskap 

blivit lite av ett signum för SVT, just för att det har ett stort och brett intresse. Undantag som längd- 

och alpinskidåkningens världscuper finns som bekant där och sträcker sig under en längre tid än ett 

mästerskap, men dessa rättigheter är dels betydligt billigare, men även starkare kopplade till 

traditioner och svenska åkares ställning inom idrotterna. En liga som sänds under en längre period 

genererar mer pengar i form av reklampengar och sponsorintäkter, kostar således också mer pengar 

att köpa in. Något som Olsson använder som argument för att påpeka att ligor fungerar bättre hos en 

kommersiell aktör och inte hos SVT. Eriksson är också inne på samma sak, att SVT aldrig kan 

motivera priset för exempelvis Premier League som relevant för den breda publiken, hur populärt 

det än må vara. Det hade påverkat alldeles för många andra delar av public service utbud under 

sändningsperioden. Någonting ett OS inte gör eftersom det sänds under en begränsad period. 

 

Det vi kan vara helt säkra på är att SVT inte kommer äga OS-rättigheterna i åtminstone tio år 

framöver. De har valt att inte spenderat det mångmiljonbelopp som krävs för att vinna tillbaka 

rättigheten efter Viasats ägandetid löpt ut. Detta betyder rimligtvis att de har alla dessa miljoner 

kvar på banken, redo att spendera på annat. Dels på produktioner inom andra ämnen som till 

skillnad från idrott finns med i sändningsutbudet, så som utökad nyhetsbevakning, men självklart 

även på andra idrottsevenemang. I sändningstillståndet står det att SVT ska lyfta fram minoriteter 

och kanske går det att applicera även på minoritetsidrotter. SVTs syfte bör kanske vara att värna om 

de som vanligtvis inte når ut till den breda massan även inom idrotten. Mixen med traditionsbundna 

idrotter som kan ses i vinterstudion med André Pops i en stickad kofta och minoritetsidrotter så som 

dragkamp och lerduveskytte som du kan se under den SM-vecka som dessutom sätter fingret på det 

inhemska fokuset är kanske sättet vi ska motivera idrotten som public service-ämne. Tradition, 
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folkbildning, fokus på svenskars prestationer i och utanför landets gränser måste rimma med public 

service.  

 

Relevansen att vara breda och folkbildande är lika viktigt då som det var nu. I en värld där idrott 

och media kopplas samman mer och mer och där världen blir allt mer globaliserad är det upp till 

aktörerna att hitta nya vägar för att upprätthålla sina krav. Vare sig det är sändningstillstånd eller 

kräsna abonnenter. Ett framåtskridande arbete av ekonomiska skillnader, teknisk utveckling, viljan 

att förbättra men samtidigt inte förlora sin tradition och identitet. Mediasport och föreningen mellan 

det, konvergens och medieglobalisering pågår hela tiden och oavsett hur mycket som har hänt är det 

ingen som vet vad kommer att hända härnäst. Konkurrensen har bidragit till både utveckling och 

prishöjningar. Kanske behöver det kosta mer för att göras bättre, mer pengar till idrotterna genererar 

högre kvalitet, samtidigt som samtliga respondenter mer eller mindre tycker att priset för 

idrottsrättigheter är alldeles för höga. Och det känns som att utvecklingen av mediasport har 

bidragit till fler konsekvenser för SVT än för de kommersiella konkurrenterna. 

Slutdiskussion 
 

Kanske hade vi kunnat genomföra fler intervjuer, främst med någon eller några som inte tillhörde 

någon av aktörerna för att på så sätt få ett bredare utifrån-perspektiv på våra frågeställningar. Vi 

anser dock att Jan Olsson och Thomas Erikssons erfarenheter och kunskaper väger tungt, likt vi 

nämnde i urvalet av våra intervjupersoner. Vi kunde kanske även ha intervjuat någon mer person 

som har SVT som nuvarande arbetsplats, en person likt Johan Kücukaslan för att väga upp och ha 

lika många intervjupersoner från båda aktörerna. Däremot hävdar vi att Kücukaslan, med bakgrund 

hos både SVT och Viasat, gett oss förståelse och en bra bild av båda sidor, även om vi är medvetna 

om att han är anställd hos en av aktörerna.   

 

Något som vi valt att inte fokusera på i så stor utsträckning, med syfte att uppsatsen skulle bli för 

stor och bred, är den omvända frågan - Hur idrotten påverkas av media. För låt oss vara tydliga med 

att det inte enbart är media som drar nytta av den utveckling vi redogjort för. Idrotten behöver 

mediebevakning för att locka till sig sponsorer, publik, och utövare. De stora idrotterna gynnas av 

alla miljarder som spenderas på rättighetsmarknaden och det är till stor del på grund av dessa som 

exempelvis de spelarlönerna stiger. Även om pengarna är stora så räcker de inte till alla. Investerare 

spenderar sina pengar med syfte att få avkastning och det sker ofta genom exponering och 

publicitet. Med det tänket är risken att mindre idrotter missgynnas och kan komma i skymundan. I 

och med idrottens behov av mediebevakning, och då i synnerhet TV-sändningar, har den i många 
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fall tillåtit medierna att genomföra regleringar av spelformat, matchtider och reklampauser i spelet. 

TV-aktörerna får en större frihet i sitt arbete med att maximera tittarsiffror och reklamintäkter som i 

sin tur bidrar till ökat intresse för, och därmed pengar till, idrotten. I takt med att idrotten blir mer 

och mer beroende av rättighetspengar så slutar den mer och mer att vara oberoende från företag och 

dess intressen, som en gång var tanken, och blir just en vara eller en produkt som kan säljas till 

publiken. Idrott och media lever i symbios.  

 

Frågorna kring hur SVT Sport påverkas av den ökade konkurrensen går att sätta in i ett större 

sammanhang. När vi vrider och vänder på om SVT verkligen ska spendera stora summor på 

idrottsrättigheter, diskuterar och lägger vi även pusselbitar i den stora frågan kring vad public 

service faktiskt är och hur de bör vara idag. Hittills har vi till stora delar blickat bakåt och hänvisat 

till tradition när vi diskuterat public service och det har varit nödvändigt för att, om möjligt, förstå 

vad som ska komma. Vi kommer nödvändigtvis inte komma fram till några konkreta svar, men med 

hjälp av frågor kring idrottsrättigheter vill vi diskutera public service i stort.  

 

Trovärdighet och relevans är någonting som SVT alltid eftersträvat och jobbat sig till. Erfarenheten 

som SVT besitter är obestridlig och tryggheten som den ingjuter är något som varit tydlig allt 

eftersom andra aktörer slagit sig in på marknaden, både på gott och ont. Kanske är det just 

tryggheten i att allting alltid fungerat, att de alltid varit relevanta och trovärdiga, som gjort att de 

gått framåt i lugn och ro när alla andra aktörer har sprungit. Med skygglapparna på och ett allt för 

stort fokus på sitt eget lopp har SVT kanske inte sett konkurrensen förrän den passerat för länge 

sedan och har de då hållit fast vid någonting, även ett tankesätt, under en lång tid så vet vi alla att 

det är svårt att skiljas från det och tänka nytt även om det leder till en positiv utveckling.  

 

Att förändra någonting så rotat som public service är ingenting som sker under en kort period. Det 

är ett synsätt som flera generationer är uppväxta med och aktörerna som arbetar under det vet vad 

som fungerar och inte fungerar. Eftersom traditionen hos både Sveriges Televison och Sveriges 

Radio är så pass viktig kan det vara svårt att slita sig från den, vare sig det är medvetet eller 

omedvetet. Kanske behövs det nu en period av funderingar och eftertanke istället för att kasta sig ut 

mot en utveckling som ingen vet ska innehålla. Förändringar innebär inte enbart konkreta ändringar 

i sig, det innefattar också eventuella problem och motgångar som kan stötas på i efterhand. Att då 

luta sig tillbaka och sitta bekvämt i någonting som fungerar är mycket enklare än att ta jobbet som 

krävs för att utvecklas. Men samtidigt har SVT sändningstillståndet att förhålla sig till och det kan 

vara en sak som gör att deras utveckling tar lite längre tid än exempelvis en kommersiell aktörs. 
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Vi tror att Jan Olsson har rätt, idrotten bör vara en del av SVTs utbud. Även om det inte står skrivet 

i stora bokstäver i sändningstillståndet så är, den förvisso breda, termen idrott något som intresserar 

och engagerar en bred publik och det är det inte bara Olsson som tycker. Även Johan Kücükaslan 

och Tomas Eriksson är med på den punkten. Men med det sagt kvarstår frågan om hur stor plats den 

bör ta. Med tanke på de enorma summor det handlar om i dag och SVTs breda uppdrag kan det vara 

läge att begränsa inköpen så att det inte skadar det övriga utbudet i och med begränsade möjligheter 

att fylla på kassan till följd av deras finansieringsmodell.  

 

Många, inklusive oss själva, hade föreställningar om att SVT och Viasat var direkta konkurrenter, 

men svaret är att de egentligen inte konkurrerar på samma villkor. Förutom det självklara att SVT är 

public service och Viasat är kommersiellt, så har de olika sorters krav på sig. SVT med 

sändningstillståndet och TV-licensen och Viasat från betalande kunder och sponsorer. En annan 

skillnad är att de konkurrerar om olika rättigheter. Trots att Viasat nu vann kampen om OS-

rättigheterna (och i sin tur förlorade dem till en annan kommersiell aktör) så skulle aldrig SVT 

kunna förvalta exempelvis Premier League. Olsson är ganska tydlig med att de inte har för avsikt att 

köpa en sådan rättighet utan istället satsar på mästerskap som fotbolls-EM och fotbolls-VM, men 

också ishockey-VM för både seniorer och juniorer, även om de samsänder med andra aktörer. 

Mästerskap är någonting som engagerar och intresserar även de som normalt sätt inte följer en liga 

eller ett lag, det blir en bredare angelägenhet. 

 

Eftersom SVT har en väldigt bred täckning i sina kanaler med en stor tittarbas har de möjlighet att 

lyfta fram mindre idrotter som annars kanske inte får lika mycket exponering. Mindre OS-grenar är 

ett exempel vi pratat om tidigare, men också längdskidåkning och andra vinteridrotter är någonting 

som SVT har varit bra på att lyfta fram. Backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen på 

nyårsdagen är ett annat klassiskt exempel. Kanske krävs det även här en övergångsperiod för både 

aktören och tittarna att vänja sig vid nya program och nya sändningar. När SVT inte längre har OS 

kanske andra idrotter höjs upp och så småningom blir en ny vardag för tittarna. Det är inte längre 

någon som saknar Tipsextra på SVT varje lördag klockan 15.00 utan de har vant sig vid att hitta 

sporten på en annan kanal hos en annan aktör. Förr, när SVT var den kanalen som hade monopol, 

var det kanske så att de idrotter som inte sändes på TV tappade i intresse och relevans för tittarna. 

Precis som SVT har förmågan att lyfta fram en idrott, kanske de då hade förmågan att lyfta bort en 

idrott. I dag känns det svårare eftersom tittarna inte är mer lojala än att de byter leverantör för att 

fortsätta se sitt favoritlag, sin favoritliga eller sitt favoritmästerskap. Speciellt i dagens 

medieglobaliserade konvergenssamhälle när tittarna kan ta del av sändningarna på olika plattformar. 
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När Olsson nämner att det finns en risk att OS tappar i intresse när de inte sänds i SVT, menar han 

att det är på grund av att ett stor tittarskara inte kan ta del av Viasats sändningar. Han menar då de 

linjära TV-sändningarna. Men är det rätt väg att mäta täckning på? I dag har i stort sett alla en 

internetuppkoppling85 där de kan nå både SVT Play och Viaplay och ta del av TV-sändningar. 

Medan Eriksson trycker mycket på att Viasat vill veta vart och hur tittarna konsumerar 

sändningarna så är Olsson och SVT inne mer på att försöka förflytta de linjärna TV-tittarna till 

andra plattformar samtidigt som de mäter täckningen för just de TV-tittarna. De som inte kan nå 

Viasats sändningar via TV (de som Olsson räknar in), kanske istället kan ta del av sändningarna på 

internet, eller för den delen via en offentlig lokal.  

 

Att tittarna i dag inte konsumerar TV på en fast plats, utan där det behagar dem, är någonting som 

alla tre respondenter är inne på, men pratar olika mycket om. När vi pratar om digitala plattformar, 

eller plattformar i sig, känns det som att vi utesluter TVn i den diskussionen. Allt talar för att det 

traditionella TV-tittandet kommer att försvinna mer och mer, för vi är redan en bra bit i den 

utvecklingen. Vi vill se saker direkt och det kan vi göra på språng i mobiltelefonen eller på 

surfplattan, men också på datorn när vi är på väg någonstans. Netflix och HBO är två digitala 

tjänster som är skapade för flera olika plattformar och appar och ger tittaren chansen att konsumera 

filmer och serier precis som de vill, vart de vill. SVT har vissa program som bara går att se på SVT 

Play medan Viasat och Viaplay har en del sändningar som endast går att nå där. Viasat samkör 

dessutom sina linjärna sändningar med digitala sändningar på Viaplay och där SVT för det mesta 

samsänder nyheter på SVT Play. Allting handlar om vad tittaren vill ha. För att nå SVTs linjära 

kanaler räcker det med att koppla din TV till ett antennuttag. Men samtidigt går det i moderna TV-

apparater att ladda ner appar för samma ändamål. TVn har mer och mer blivit en av alla plattformar 

vi kan nå program på. 

 

Innehållet är precis lika viktigt som plattformen det sänds på och vi har vant oss vid att kunna styra 

över vårt eget innehåll. Skulle Viasat sända exempelvis Premier League enbart via sina linjära 

kanaler skulle vi inte kunna titta på flera matcher samtidigt. Nu kan vi se en match på TVn, en på 

mobilen och en på surfplattan om vi vill. Och även om vi inte vill så har vi i alla fall möjligheten till 

det. För oavsett hur många val tittaren kan göra så måste det finnas någonting att välja mellan. Tio 

olika sportkanaler hade varit onödigt om inte innehållet fanns, eller om det inte intresserade 

konsumenten. Vad som sänds och vart det sänds hänger ihop och är beroende av varandra. SVT 

                                                   
85 IIS. Svenskarna och internet. Hämtad från iis.se. Publicerad 2015, hämtad 2015-12-15. 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf 
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verkar, som vi varit inne på tidigare, tänka mer på hur de ska leverera sitt innehåll, på vilka 

plattformar medan Viasat, som Eriksson säger, är nöjda med Viaplay som plattform (och att det kan 

nås på olika sätt) och istället kan fokusera på att producera och leverera det innehåll som tittarna 

efterfrågar. Och kanske är det även här lättare för en kommersiell aktör att lyssna exakt på tittarna 

och svårare för SVT eftersom de har ett public service-uppdrag. 

 

Kanske är också frågan om tillgänglighet och tradition en generationsfråga. De som växte upp med 

Tipsextra i SVT har kanske en annan förankring i det. Precis som de har i public service eftersom 

det är någonting som alltid funnits med i både radio och TV utan några andra aktörer att ta ställning 

till. Yngre generationer som är vana vid Youtube och andra streamingtjänster kanske helt enkelt 

räknar med att det innehåll som intresserar dem ska finnas där de finns, på internet. De är vana vid 

att kunna streama både film och musik (och hämta hem det gratis illegalt) och därför inte tänker och 

ser på publice service som den äldre generationen. Och det är en sak som Eriksson pratar om, att nå 

ut till den yngre och nyare generationen av tittare. De som är vana vid att se sportsändningar från 

exempelvis Viasat eller filmer och serier från Netflix eller HBO på sin surfplatta har ingenting 

gemensamt med den linjära TVn.  

 

Det finns en mängd olika vinklar och åsikter om vad public service är och vad de bör producera och 

leverera. Det är omöjligt att säga exakt vad konsekvenserna skulle bli om SVT tappade fler 

idrottsrättigheter till kommersiella aktörer i och med att den globala utvecklingen pågår och 

framtidsutsikterna är svåra att sia om. Det vi kan vara säkra på är att vi är mitt uppe i en av tidernas 

största strukturomvandlingar från analogt till digitalt och att utveckling är något som alla måste 

förhålla sig till om medieaktörerna vill vara relevanta i framtiden. Under hela vårt uppsatsarbete har 

diskussioner om idrottsrättigheter och public service fortgått i media, vilket tyder på att detta är ett 

väldigt aktuellt ämne. Under uppsatsperioden har MTG och Viasat köpt sändningsrättigheterna till 

Serie A, La Liga, Ligue 1, de har sänt sitt allra första handbollsmästerskap, investerat stora pengar i 

E-sport och säkrat rättigheterna till samtliga UFC-galor fram till 2020. SVT har förvärvat 

rättigheterna till Rallycross-VM för de kommande tre åren och köpt en mängd idrottsdokumentärer 

producerade av amerikanska ESPN. I skrivande stund har de från SVTs sida även knutit till sig 

Aftonbladets chefredaktör och VD Jan Helin. På SVT får han titeln som programdirektör vilket 

innebär att han “har ansvar för SVT:s programbudget på drygt tre miljarder kronor och beställer 

allt utbud till samtliga kanaler tjänster och plattformar”. Med tanke på Helins bakgrund kanske 

detta är ett steg mot att SVT blir så kommersialiserat som Eriksson anser att de behöver bli. 
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Idrottens roll i public service har varit och är relevant då få, om ens några andra genrer kan generera 

samma närhet och nerv som live-idrott. I dagens on demand-klimat har idrotten en unik position där 

den, till skillnad från många andra programformat fortfarande är betydligt mer relevant som 

direktsändning, men frågan om den verkligen är nödvändig är svårare att svara på. En del vill se 

idrotten i SVT och en annan del bryr sig inte lika mycket om vart den visas. När priserna för 

idrottsrättigheter stiger och kommersiella aktörer bröstar upp sig, finns SVT och public service där 

för att vara just relevanta, breda och oberoende. De tappade sändningsrättigheterna för de 

olympiska spelen men överlevde ändå och med en över 50 år stark tradition kommer de alltid att 

hitta nya vägar för att upprätthålla kraven i sändningstillståndet, oavsett om det innehåller idrott 

eller inte.  

 

En sak kan vi vara säkra på – i en medievärld som hela tiden snurrar snabbare kommer diskussioner 

och debatter om idrottsrättigheters priser och ägare att fortgå.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Viasat 
 

Informera om: 

● Vårt syfte med uppsatsen. 

● Att vi inte kommer att anonymisera respondenten. 

● Att vi kommer att skriva ut namn, yrkestitel och arbetsplats. 

● Att vi kommer att spela in intervjun för att sedan kunna transkribera den. 

● Upplägget av intervjun. 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

a. Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som_______? 

 

2. Vad är din bild av företaget som du jobbar på?  

a. Vad är dess viktigaste roll? 

b. ENBART FÖR KÜCÜKASLAN - Kan du beskriva likheter och skillnader mellan att 

jobba för SVT och Viasat.  

 

3. Från att ha sänts i fri-tv under väldigt många år har det, som sagt blivit så att OS nu under 

minst tio år kommer att sändas av aktörer med kommersiella intressen. Hur ser du på det? 

a. Bör OS kunna ses av alla? 

 

4. Om man bortser från OS och tittar på andra stora evenemang så ser vi även här att det är 

kommersiella aktörer som äger de sändningsrättigheterna. (Exempelvis Premier League, La 

liga, Serie A, Ligue 1, NHL och NFL som alla ägs av er på MTG/Viasat. Mer eller mindre 

monopol), 

Finns det några risker med att kommersiella spelare sänder stora mästerskap så som OS?  

 

5. Om vi skulle hårddra det hela - Skulle det rent ut sagt kunna bli så att SVT inte sänder 

någon live-idrott alls om det fortsätter i denna takt och hur ser du på det scenariot? 

 

6. Skulle det vara optimalt för er att äga ännu fler rättigheter? 

a. Är konkurrens bra? 

 

7. Vad betyder public service för dig? 

  
8. Vilka är de största fördelarna med att vi i Sverige har public service? 



 59 

a. Finns det några nackdelar? 

 

9. Behöver ni som kommersiell aktör ha public service och då i synnerhet SVT som en motpol 

i konkurrensen om (sändningsrättigheter) och tittare? 

 

10. Ser du att ni på Viasat kan eller behöver utvecklas i någon speciell riktning?  

 

11. Finns det någonting du vill tillägga? 

 

Informera om: 

● Att respondenten kan höra av sig i efterhand ifall hen vill styrka eller korrigera sina svar. 

● Respondentvalidering, att respondenten efter transkriberingen får ta del av materialet. 

 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide SVT 
 

Informera om: 

● Vårt syfte med uppsatsen. 

● Att vi inte kommer att anonymisera respondenten. 

● Att vi kommer att skriva ut namn, yrkestitel och arbetsplats. 

● Att vi kommer att spela in intervjun för att sedan kunna transkribera den. 

● Upplägget av intervjun. 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

a. Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som_______? 

 

2. Vad är din bild av företaget som du jobbar på?  

a. Vad är dess viktigaste roll? 

 

3. SVT/Ni tappade sändningsrättigheterna till OS inför Sotji 2014, vad är dina tankar om det?  

a. Hur tycker du att det har påverkat SVT Sporten? 

b. Hur har det påverkat dig och dina arbetsuppgifter? 

 

4. Vad ligger till grund för att ni inte kommer att sända OS förens tidigast 2024? 

a. Varför? 
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5. Från att ha sänts i fri-tv under väldigt många år har det, som sagt blivit så att OS nu under 

minst tio år kommer att sändas av aktörer med kommersiella intressen. Hur ser du på det? 

a. Finns det några risker med att kommersiella spelare sänder stora mästerskap så som 

OS?  

i. Bör OS kunna ses av alla? 

b. Vad betyder det för SVT? 

i. Vid behov ---> Motfråga baserat på föregående svar - Finns det något 

positivt/negativt? 

c. Om ni skulle vilja göra en kraftansamling för att åter sända OS, kan SVT då spara av 

den årliga kassan (om det nu finns en sådan) för att man vet att en stor rättighet 

kommer att säljas om ex 4 år? Kan ni då spara genom att dra ner på andra kostnader 

under åren fram till den stora utgiften (OS 2024)?  

 

6. Om man bortser från OS och tittar på andra stora evenemang så ser vi även här att det är 

kommersiella aktörer som äger de sändningsrättigheterna. (Exempelvis Premier League, La 

liga, Serie A, Ligue 1, NHL och NFL som alla ägs av MTG/Viasat. Mer eller mindre 

monopol), 

Hur påverkas SVT av aktörer så som Viasats möjlighet att spendera stora pengar på idrotts-

rättigheter? 

 

7. Om vi skulle hårddra det hela - Skulle det rent ut sagt kunna bli så att SVT inte sänder 

någon live-idrott alls om det fortsätter i denna takt? 

a. Vad skulle hända om SVT inte sände någon idrott alls? 

 

8. På vilket sätt kan man koppla idrott och idrottssändningar till public service? 

a. Hur prioriterar ni vilka idrotter som skall visas i era kanaler?  

i. Tänker man rent ekonomiskt eller är det tittarsiffror som styr? 

 

9. Vad betyder public service för dig? 

a. Känner du dig någonsin bakbunden i din yrkesroll med tanke på public service? 

  
10. Vilka är de största fördelarna med att vi i Sverige har public service? 

a. Finns det några nackdelar? 
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11. Ser du att public service och då i synnerhet SVT kan eller behöver utvecklas i någon speciell 

riktning?  

 

12. Finns det någonting du vill tillägga? 

 

Informera om: 

● Att respondenten kan höra av sig i efterhand ifall hen vill styrka eller korrigera sina svar. 

● Respondentvalidering, att respondenten efter transkriberingen får ta del av materialet. 
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Bilaga 4 - Transkribering Johan Kücükaslan 
 

R = Respondent, som i det här fallet är Johan Kücükaslan. 

I = Intervjuare, som i det här fallet är Albin Falk Hansson och Jimmy Åkesson. 

  
I: Du skulle jättegärna få berätta lite om dig själv och din yrkesroll och bakgrund. 

  
R: Jag heter Johan Kucukaslan, jag har jobbat som reporter i, jag tog examen 2009, sen dess har jag 

jobbat som reporter. Och jag har faktiskt varit på TV4, SVT och nu är jag på MTG/Viasat. Och har 

ungefär haft samma yrkesroll. Sen så har det med att göra att man har fått större ansvar och ju mer 

erfarenhet man får. Men det jag främst är, det är reporter ute på fältet, intervjuar människor, gör 

reportage, lite live-TV. På SVT jobbade jag även som nyhetsuppläsare. Men samtidigt den mixen 

jag haft. 

  
I: Är det en journalistisk utbildning du hade? 

  
R: Ja. Jag pluggade journalisthögskolan först och sen så kom jag in på en TV-utbildning som var 

lite mer TV-inriktad, för jag har alltid velat jobba med TV. Så att jag hoppade av JMK här i 

Stockholm och började plugga på Medieinstitutet, heter den skolan. En tvåårig utbildning. Efter det 

fick jag praktik på SVT och på den vägen var det. 

  
I: Är praktik det bästa? 

  
R: Ja, det är det. För det är ingen som tittar på utbildningen, för när du väl får ditt första vikariat 

eller nånting, efter det så är de ingen som bryr sig om din utbildning. Det är mer så här ”oj, har du 

gjort din praktik på SVT? Ja men det är jättebra”, och du vet, det öppnar upp fler dörrar. Så att det 

är svårt att få sin första praktikplats om man inte kommer från någon av dom stora 

journalisthögskolorna. Men är man tillräckligt målmedveten och tjatar sig in så får man oftast det. 

  
I: Det kanske är mer att man har utbildning och vart man har praktikplats? 

  
R: Ja. Så att, det är praktiken som är. Jag skulle säga att den är mycket viktigare än utbildningen. 

Och för personligt del, man lär sig mycket mer på, alltså om sitt jobb, på en praktikplats än i skolan. 

  
I: Hade du något extrajobb vid sidan som var sportrelaterat? 
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R: Nej, nej. Utan när jag hörde av mig till SVT, men då hade jag aldrig jobbat med det här innan. 

Och dom var så här väldigt tveksamma för dom kände inte till min utbildning. Dom hade mer en 

tradition av att ta emot från Stockholm, Göteborg och Sundsvall tror jag, journalisthögskolan där. 

Men då gjorde dom ett undantag och tog in två praktikanter istället för en den hösten. En från JMG i 

Göteborg och sen mig då. Så att det var kul att visa att man ändå liksom klarade av det. 

  

I: Från noll? 

  
R: Ja, exakt. Ja men de var skeptiska och så där. Och nu, nu är det mycket enklare, nu alltså, i dag 

skiter de nästa i, eller ja, det är klart, de kollar på utbildningen så, men de går nog mer efter person 

än efter utbildning när man söker praktikplats. 

  
I: Ja, det gäller kanske att ta sig in på kontoret och få intervjun. 

  
R: Ja, exakt. Ja. Så att på den vägen är det. 

  
I: Vad är din bild av, för just nu är du på Viasat och MTG. Vad är skillnaden mellan MTG och 

Viasat? 

  
R: MTG är ju TV-kanalerna, det är radion, det är Metro, det är så här hela det mediala. Viasat är ju 

mera kanalhuset. 

  
I: Och på Viasat är du anställd på Viasat Sport? 

  
R: Ja, exakt. 

  
I: Skulle du, i och för sig, det är ingen annan som har live-TV kanske, än just Viasat Sport. 

  
R: Nej, det är Viasat som jag har kontrakt med så. 

  
I: Vad är din bild av Viasat? Du har ju jobbat på TV4 och SVT också. Vad är din bild av Viasat? 

  
R: Att det är en jävligt proffsig redaktion. Det är premium-rättigheter man har och det ställer väldigt 

höga krav på redaktion och folk som jobbar här. Så att, det tycker jag speglar sändningarna också. 

Jag har alltid varit fan av Viasats sportssändningar, det var som gjorde att jag ville börja jobba här. 

Och det märks, ja men folk har så här väldigt höga ambitioner med allting de gör och det sätter en 
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större press på en själv också att man måste leverera och att det ska vara riktigt bra och så. Så att, ja, 

sen noggrannhet, hög nivå och kvalitet. 

  
I: Var det, det du trodde innan du började jobba här? 

  
R: Ja, jo eller. Ja man tänker ju efter bara, jäklar vad bra sportsändningar dom gör och då vet man ju 

ändå att det jobbar säkert kompetenta människor där. Sen jobbar min lillasyster som, hon jobbar 

med Premier League-sändningarna här, hon är redaktör och producent så att då kände jag ändå till 

lite hur man jobbade och så och det känns som att det passar mig väldigt bra. 

  
I: Finns det några likheter och skillnader mellan just SVT och Viasat? 

  
R: Ja, jättestora. Alltså rent redaktionellt, SVT har ju egentligen sin grund i nyhetsarbetet, alltså det 

är dagliga sportnyheter med sportnytt och det är sportsite också. Så att, allt är baserat som reporter i 

princip, är baserat kring nyhetsarbetet. Här jobbar jag mer med rättigheterna, alltså har vi Premier 

League, har vi Champions League och jobbar mot dom sändningarna. Så att det är rätt stor skillnad 

för mig. Eller så här på SVT, man gör ju reportage där också till sportnytt, sportspegeln och så. 

Men, jag gjorde ju mer nyhetsarbete där också, så här nyhets, vanliga, korta nyhetsinslag i huset. 

Här blir det mer på resande fot, att jag spelar in reportage ute på fältet och så och jag gör fler 

reportage på en månad här än jag gjorde på SVT. 

  
I: Det är så? 

  
R: Ja. Här kanske jag gör så här sex, sju reportage på en månad. På SVT gjorde jag ett reportage 

kanske, men jag gjorde ändå andra, men då var jag med så här körde sportnytt och ni vet, korta 

nyhets, matchsammandrag och såna saker. Men ser man enbart på reportagen så är det mer här på 

Viasat. 

  
I: Är det nån på SVTs redaktion som jobbar med alltså, specifikt mer med rättigheterna? 

  
R: Ja, jo eller alltså. Inte på heltid skulle jag säga. Det finns ju självklart vissa programledare, men 

som reporter så nej. Utan där, alltså SVT har ju, folk gillar ju att säga, ja men SVT har ju inga 

rättigheter fast dom har ju rätt mycket under vintertid så har dom ju längdskidor och alpin, 

skidskytte och såna saker. Så att då under vintertid så är det rätt många reportrar, eller ett par 

reportrar i alla fall som jobbar mycket med vinterstudion och så där. Och då kanske man slipper det 

här nyhetsarbetet. Så att det beror på vilket tid på året det är, Men i övrigt nej. Alltså det kan gå, 
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senast i vintras jobbade jag kanske med alpina VM och då var jag borta en månad så att då jobbade 

jag inte med sportnytt så. Men det finns ändå alltid där att alltså, försöka att göra någonting till 

sportnytt också. Och här är det så här, man har ju ingen nyhets, vi har ju självklart viasatsport.se 

men det är ju mer baserat på vilka rättigheter vi har, och mer klipp och sånt. 

  
I: Känner man det, alltså, här på nyhetssidan på Viasat Sport att det är just rättighetskopplat? 

  
R: Ja, men det är ju det. Alltså det är mycket, vad gör oss unika? Det är ju liksom, vi kan ju visa 

Premier League-highligts och det får ju inte SVT göra på sin site, så det är mycket att man vill lyfta 

fram sitt eget innehåll. Att man väljer att fokusera på det. Sen så, det är ju klart att man rapporterar 

om större nyhetshändelser, så där också. Men det är ju mycket fotbollsnyheter och mycket NHL-

nyheter och såna saker. Vilket är logiskt kanske. 

  
I: Det har ju varit väldigt mycket de senaste åren snack om rättigheter, att rättigheterna börjar 

diskuteras. Varför tror du att det har börjat diskuterats de senaste åren? 

  
R: Senaste åren, hur långt tidspann? 

  
I: Vi känner väl, utifrån sätt, att det kanske är OS-tappet som satt igång spiralen, att public service 

inte länger sänder OS. Det kanske är den stora anledningen. 

  
R: Det håller jag med om. Tidigare har det varit stora fotbollsligor och såna saker men det har ju 

ändå aldrig varit SVTs grej. Det var väldigt längesen SVT sände fotboll på det sättet. Det var ju 

början av 90-talet. För då kom ju dom kommersiella aktörerna in och då började ju dom att köpa in 

dom stora fotbollsligorna och så. Och sen går man ju över på mästerskap och det har ju varit SVTs 

grej och så tradition tror jag, att dom har ju sänt alla stora mästerskap tidigare och med OS där, det 

OS-tappet efter London 2012 skapade, det var ju lite så helig mark, det var ju första gången 

någonsin SVT inte skulle sända ett OS, i Sojti 2014. Så att där hände nånting att en stor 

kommersiell aktör tog sin in på en, ja, väldigt känsligt område och jag kommer ihåg, det var många 

som var kritiska i början och så, nej nu kommer, alla ska ha möjlighet att se det här och hur kommer 

Viasat att göra det. Men dom sändningarna, jag jobbade på SVT då, men jag måste ändå säga att 

Viasat gjorde det jäkligt bra sändningar. Dom fick bra kritik också och det var väldigt bra tittning 

också. Så att det i sig öppnade upp väldigt, det fortsatte ju nu att SBS Discovery köpte för hela 

Europa, inte bara för Sverige, utan. Och förlängde dom OS-rättigheterna så. Så att det blir allt 

svårare tror jag för public service att behålla dom här stora mästerskapen också. 
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I: När dom har sänt klart sina, SBS, så kommer det vara över tio år sen det har gått i SVT. Kan det 

bli en vana då? 

  
R: Ja, precis. Lite som med hockey-VM för längesen, att TV3 tog över det. Men det har i grund och 

botten att göra med att TV-marknaden nu för tiden, alla pratar om tittartapp och såna saker, och att 

det som ändå garanterar tittare är live-idrott. Och det gör ju att dom kommersiella aktörerna blir än 

mer intresserade av stora sportmästerskap för dom vet att det lockar jättemycket titt. Och det i sin 

tur gör att priserna går upp för det finns fler intressenter, du vet, liksom, det skapas en budgivning. 

Men det är ju som med bostadsmarknaden, om utbudet är litet och det finns många spekulanter, det 

är klart att priserna går upp. Det är ju samma sak med sporträttigheter. 

  

I: Bör OS kunna ses av alla? Eller kan det göras det på Viasat? 

  
R: Ja, alltså. Viasat har ju TV3, dom har TV6. TV6 är en kanal som, likt alla som kan se SVT kan 

se TV6. Sen, TV3 är en lite smalare kanal, men jag tror ändå att man har en räckvidd på så här 80, 

över 80 procent av befolkningen och det är ju ingen betalkanal på det sättet. Alltså det är en 

reklamfinansierad kanal till stora delar. Men ja, alltså utan så här, i grund och botten, för personlig 

del, så tycker jag att så många som möjligt ska se stora mästerskap. Men sen är det ju så att Viasat 

köper ju inte stora mästerskap för att låsa in dom i en betalkanal. Det såg man ju under OS också, 

att det var väldigt lite reklam och liksom alla stora grejer gick på TV3. Och det är samma sak när vi 

sänder handbollsmästerskap, det kommer gå på TV3. Sen har vi sommar-OS i Rio, kommer gå 

också på TV3 och sen World Cup-ishockey som också kommer gå, alla Sveriges matcher kommer 

gå på TV3, så jag tror inte man behöver bekymra sig om att man inte kommer kunna se nånting. 

Ingenting betalar så mycket pengar för, att så här, få människor ska se det. 

  
I: Finns det några risker med att kommersiella aktörer köper dom stora mästerskapen? 

  
R: Jag vet inte, alltså man var skeptisk när man, det ska erkännas, när man läste att Viasat skulle ta 

över OS. Bara ”oj, vart ska dom låsa in det?”, men jag, man tog ju sitt ansvar och jag ser ju hur 

människorna här jobbar med OS. Vi har liksom folk som jobbar med det på heltid mer än ett år 

innan OS ska dra igång. Man gör så här stora införprogram, man tar verkligen sitt ansvar. Vi ska till 

Kanarieöarna om ett par veckor för att SOK har en stor precamp där och liksom där är vi på plats 

och har inspelningar och såna saker så att, jag måste, man satsar väldigt, väldigt mycket på OS och 

framförallt, men alltså, på införreportage, införprogram och allting. Man tar ett väldigt stort ansvar 

och det tycker jag man gjorde i Sotji också. Och det är lite så här, det har jag märkt lite på Viasat. 
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Att så fort man har en rättighet så försöker man verkligen förvalta den på bästa tänkbara sätt och 

satsar stenhårt på den. Mer än vad SVT gör ibland, för att dom, jag vet inte. Dom kanske inte har 

samma krav på sig, här är det mer betalande kunder och då förväntar dom sig en viss nivå. 

  
I: Ja, det har att göra med det också tror du? Kände du det när du jobbade där att, ”vi har ändå 

statlig finansiering?” 

  
R: Ja, jämför, utan att kritisera någon nu. Men jämför med junior-VM i ishockey när SVT och 

Viasat samsände det. Liksom, vem gjorde bäst sändningar eller, vilken kändes mer påkostad? Då är 

det ju ändå en kanal som har en stor studio, liksom, reporter på plats, paketerar det bättre. SVT har 

liksom, dom är på plats utan någon studio egentligen med bara en reporter/programledare. Man tar 

ett väldigt stort ansvar och jag tror att, det är klart, det är en stor press på en kommersiell kanal, du 

måste ju leverera hög nivå för att tittarna ska uppskatta en och så. SVT får ju mycket gratis för att 

dom har reklamfria sändningar och det i sig gör att det inte finns nåt störningsmoment. Så att, jag 

kommer ihåg när jag jobbade på TV4 när vi kände att vi gjorde jättebra sändningar men ändå fick 

man väldigt mycket skit från tittarna, men det var ju inte mer sändningarna, det var ju mer på grund 

av alla reklamavbrott. Men det kan man ju inte påverka som, alltså när man jobbar där, det är ju så 

det är. Så att, ja. Jag tror SVT, dom har ändå, just den här reklamfria, alltså hela det momentet gör 

att tittarna uppskattar som. 

  

I: Det känns som att, kanske att tittarna ställer högre krav på SVT också, att de är vana vid en viss 

standard hos den kommersiella aktören. 

  
R: Jag håller med. Det blir ju så för att konkurrenterna har kommit ikapp, dom är ju nästan förbi 

också. Eller det är ju upp till varje person att avgöra men alltså det är ju en betydligt högre nivå. Jag 

har rest runt mycket och sett olika sportsändningar i olika länder. Nivån på sportsändningarna är 

väldigt hög, hur man paketerar dom jämfört med andra europeiska länder. Vi är ju liksom, ja men, 

jag skulle säga att det är snudd på kvaliteten i USA, hur det ser ut. Så det är lite den ambitionen man 

har på Viasat också, att det ska vara väldigt hög nivå och väldigt amerikanskt inspirerat. Men det 

sätter en press på SVT också, vilket är bra för att det är ändå, man betalar ändå TV-licensen, man 

betalar mycket pengar, man tänker ju inte på det. Men det är ändå över 2.000 kronor, eller det är 

runt 2.000 kronor per år man betalar för det. Så att då vill man ju ha kvalitet också. Man förväntar 

sig en viss kvalitet av SVT. Så att jag tror att det är bra att de får kritik för det gör att, och att det 

finns konkurrens, för att då blir man inte, alltså, om det inte skulle finnas skulle man vara väldigt 

bekväm, och bara ”aja, vi kör på som vi alltid har gjort”. 
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I: Men det kanske är det SVT har gjort också? 

  
R: Ja, exakt. Därför är det bra tror jag att dom upplever det. 

  
I: Finns det nån risk att, om Viasat som kommersiell aktör, köper allt, skulle det finnas någon risk 

att SVT sänder någon sport alls? Eller kommer de ha kvar nyhetstänket tror du? 

  
R: Alltså, ja. Det är ju alltid deras bas så. Och på ett sätt är det bra också, jag menar, för det finns 

väldigt få konkurrenter till dom som gör det och det behövs en sportbevakning också, så det skulle 

på så sätt frigöra mer resurser till deras nyhetsarbete. Sen så tror jag inte att de behöver bekymra 

sig, det kommer alltid att finnas evenemang som dom sänder. Kanske inte allting men det finns 

ändå rätt många som, alla kan inte sända allting. Eller en och samma kanal kan inte sända allting. 

  
I: Det skulle inte vara optimalt för Viasat tror du, att sända allting eller vad man ska säga. Alla stora 

mästerskap i de tio största sporterna, alla stora fotbollsligor. Skulle det var optimalt för Viasat tror 

du? 

  
R: Att sända det? Ja, alltså, jag vet inte om det, eller men så här, som nu, nu har vi ju Champions 

League, Premier League, La Liga, Serie A. Det är ju skitkul att jobba på en sån arbetsplats, så det är 

så svårt att svara på det. För jag är ju så inne i bubblan. Och jag tror ändå att, så här, i grund och 

botten är konukrrens bra, men jag vet inte. Det känns ändå som man har den här stoltheten här att 

man ska göra allting väldigt bra, att det är såhär, höga ambitioner så jag tror inte att man behöver 

vara så bekymrad över det. Sen är det ju såhär, monopol, ja, dom kan, jag vet inte. Det finns en viss 

nivå hur mycket folk vill betala för en. Så det gäller att hitta den balansen. 

  
I: Vad betyder public service för dig? 

  

R: Det är ju svårt, nu har jag nu jobbat med public service så. Nej men det ska vara kvalitet och 

nogrannhet och oberoende, ja, ungefär det. Sen, sen är det ju mycket, det är ju ett dilemma, man 

måste ställa sig frågan ”ska SVT bränna ner 200, 300 miljoner kronor, alltså en tiondel av sin, den 

årliga public service-pengen de får, på stora sportevenemang när det finns kommersiella aktörer 

som kan göra det minst lika bra eller bättre och som når ut till nästan lika många?”. Alltså det är ju 

en relevant fråga att ställa, eller, men jag vet inte. Som licensbetalare tycker jag så här om jag ska 

betala, jag är ju intresserad av sport, om jag ska betala så mycket pengar, då vill jag ha lite sport 

också, alltså det är ju inte bara kulturprogram jag vill se, eller så här, nyhets och då kan man lika 
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gärna vända frågan ”ska SVT göra nöjesprogram?”. För då, alltså, med samma argumentation. För 

det är ju inte lika många som gnäller på det. Så att sport har blivit lite, så här, nu köpte ju SVT 

hockey-VM i fjol, eller nej, tidigare i år, köpte de hockey-VM och då kom den diskussionen upp, så 

här, ”ska de verkligen, är det okej att de betalar 300, 400 miljoner kronor för nånting som TV4 har 

gjort lika bra?”. Alltså att man lägger ner så mycket licenspengar. 

  

I: Att man tappar på andra marknader. 

  
R: Exakt. Alltså det är en jättesvår fråga, det finns både ja- och nejsvar på det tycker jag. 1. Jo, 

alltså som sagt som licensbetalare, ja, jag vill se sport på SVT också. Och sen, nej, jag förstår att det 

sticker i ögonen på folk att dom betalar så mycket pengar när det finns andra kanaler som kan göra 

det lika bra. 

  
I: Det är väl samma argument som att man inte vill att Sverige ska vinna Eurovision för att det blir 

dyrare att arrangera. 

  
R: Ja, exakt, ja. Men nu är det så här, då kan man lika gärna gnälla på melodifestivalen och allting 

men samtidigt så ska SVT bara göra smala program som ingen, som väldigt få tittar på? Eller ja, jag 

tycker att, jag tror att det är bra för public service att man har den här bredden, att man liksom, men 

det ska, locka lite, alla möjliga människor och inte bara nischa in sig på nånting. Så är ju sport en 

stor del. 

  
I: Sändningstillståndet som SVT och public service har, där nämns inte sport ens. 

  
R: Det gör inte det? 

  
I: Nej, eller kultur nämns och då är frågan om dom skulle tappa sporten, om det skulle påverka. 

Dom har ju ett uppdrag att vara folkbildande och breda. 

  
R: Alltså jag kan bara utgå från mig själv när jag växte upp. Men då tittade man mycket på, så här, 

sportnytt, ni vet fotbolls-VM och såna mästerskap och allting och det gick ju på SVT. Det var så jag 

tittade på SVT och skulle någon annan kommersiell så skulle såklart jag titta på, alltsom det hade 

gått på TV3 eller TV4, då tittade man på dom. Men om man vill locka till sig tittare så är ju sport 

viktigt och det finns så här vissa, ja men, dom satsar väldigt mycket på vinteridrott och såna saker. 

Sen kan jag tycka att en public service-kanal, alltså, men all respekt för vinteridrott, att det lockar 

många tittare, om man ska spegla hela befolkningen och så här och tänka mångfald och så där, 
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alltså man, då måste man satsa på lite andra sporter. Jag tycker att man borde ha ett internationellt 

fotbollskväll eller nånting sånt, att man skulle försöka lösa det. Alltså för att, handen på hjärtat, om 

man ska generalisera, folk med invandrarbakgrund, det lockar, alltså så här, längdskidor är inte 

jättepopulärt, man kan inte relatera till det på samma sätt. Så att jag tror att det är viktigt att man 

försöka bredda sig också, att man inte bara, nu har det ju blivit så att det har blivit väldigt mycket 

vinteridrott på SVT. 

  
I: Då kanske det är en del att tänka på mångfald även på intressen istället för bara hur det skildras. 

  
R: Ja, så att jag tror att det är synd att om de skulle överge fotbollen eller så här, dom borde göra 

något magasin, nåt internationellt fotbollskväll eller så. Men det är svårt, allt handlar om rättigheter 

och vad det kostar att köpa in visningsrätt, magasinrätt, för highlights och såna saker. 

  
I: Pengarna styr väldigt mycket. 

  
R: Ja, extremt. Så att, men jag tror att för SVT är det enormt viktigt att dom har sport. Just för att, 

som jag sa innan, det är ju sport som lockar dom stora skarorna nu för tiden. Alltså det är ju typ, om 

man kollar på dom mest sedda programmen, ja i fjol eller året innan. Det är ju egentligen 

sportprogram och så här melodifestivalen. Alla dom är ju runt tre miljoner som tittare och det är 

väldigt få program annars som kan mäta sig med det. 

  
I: Ja, speciellt nu när det blir allt mer och mer, det går bort från den linjära. Det är väl bara sporten 

som är live. 

  
R: Ja, precis. Det är stora nöjesprogram eller sport som lockar den stora, stora massan. 

  
I: Tror du att ni som, behöver ni, om du talar från Viasats synvinkel, behöver ni ha public service 

och SVT Sport som en konkurrent och som en motpol för att se, i konkurrensen om tittarna och 

sändningsrättigheter eller är det en konkurrent? 

  
R: Alltså jag vet inte om det är en konkurrent eller inte. Det är så svårt i och med att jag har varit 

här så kort tid, men nej, det känns inte som en konkurrent. Alltså det, kan, jag tror när ni pratar med 

andra om man är med i en budgivning för hockey-VM så är det ju en konkurrent så. Men sett till det 

dagliga liksom, som våra Premier League-sändningar eller Champions League, då är det ju ingen 

konkurrent. 
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I: Är det SBS som är en konkurrent då? 

  

R: Ja, och C More, så. Det är ju snarare dom som är större konkurrenter. Och det är ju, jag tror att 

konkurrens är alltid bra, det höjer ju verkligen nivån.. 

  
I: Och priserna. 

  
R: Ja och priserna, precis. Så att, men i det avseendet kanske konkurrens inte är så bra (skratt). Men 

rent kvalitetsmässigt om man ser till sändningar så är det bra med konkurrens. För att det höjer 

nivån på sändningarna. Men som du säger, priserna, då är det inte lika bra. 

  
I: Men det kanske är priserna som trissar upp kraven på det sättet? 

  
R: Ja, exakt. Sen är det väldigt speciellt med sporrättigheter. Man kan inte betala hur mycket som 

helst för om, utan att, nånstans vill man ju göra vinst på dom sporträttigheter man köper och i 

slutändan är det ju tittarna som får betala. Och det finns ju, jag tror det finns en, man måste ju, det 

finns ett tak liksom hur mycket folk är villiga att betala. 

  
I: Det märker man ju också om man kollar på, det är ju sporten som kostar också för tittarna. Det är 

ju det dom vill och det är det som kostar. Om man jämför Viaplay utan och med sport så är det ju 

väldigt stor skillnad. Jag antar att det höjs ännu mer när man får La Liga och Ligue 1 nästa år. 

  
R: Utan att veta någonting, men alltså ja, rent logiskt så ja, så borde det vara så. 

  
I: Men det kanske, det är en spiral, allt känns beroende av varandra. Konkurrensen föder kvalitet 

och kostnader. 

  
R: Det är ändå kul för du så här, ja man betalar jättemycket för Premier League-rättigheter men man 

snålar ju ändå inte, för man tog ju in mig som reporter, dom har ju inte haft det tidigare för dom 

ville ha lite mer reportage i sina sändningar och det är ju inte gratis att göra det, alltså att jag åker 

iväg till England två, tre gånger i månaden och är iväg där med fotograf och allting, det kostar ju 

jättemycket pengar också. Så att man fortsätter att satsa. Som reporter, jag orkar inte tänka på ”nej, 

ska vi tappa den rättigheten?”. Som när jag skrev på för Viasat, då visste inte jag att dom skulle 

förlänga Premier League, det var långt ifrån klart då. Så att man får följa lite magkänsla. 

  
I: När du väljer arbetsgivare, väljer du på grund av vilka rättigheter? 
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R: Ja, det är klart det spelar roll, man vill ju jobba med roliga rättigheter, så är det ju. Det är många 

olika faktorer, det ska ju vara en rolig arbetsplats men man vill ju ha kul på jobbet och det är det 

som är viktigast. Så om de inte hade haft nånting då är det ju så här skittråkigt, men om man 

kommer till en arbetsplats som har Champions League, Premier League, NHL, Formel 1, OS, du 

vet, det är klart, det är ju en drömarbetsplats ändå. Men sen vet man ju, det håller inte för alltid, det 

kommer alltid nya konkurrenter men sen vet jag ju att sporten är en väldigt viktigt del i det här 

huset, de satsar enormt mycket pengar på det för att dom vet att det är det som lockar abonnenter. 

  
I: Vad finns det för andra redaktioner och delar av Viasat? 

  
R: Det är ju dom vanliga TV-kanalerna, TV3, TV6, TV8, TV10 och dom här, ja. Men det är ju, dom 

har ju ingen nyhetsredaktion som dom har på SVT. SVT har en gigantisk nyhetsredaktion, inte bara 

på sporten utan vanliga nyheten också och alltså, så det är jättestor skillnad, det är det. 

  
I: Ser du att ni på Viasat kan eller behöver utvecklas i någon speciell riktning? Kanske om det 

kommer nya konkurrenter. 

  
R: Alltså i våra sädningarna? 

  
I: Ja. 

  
R: Jag vet inte, jag tror nog att, det är klart man alltid ska utvecklas men man, jag tror så här. Jag 

känner personligen att man gör, det är väldigt hög nivå på det man gör och att så här fortsätta 

utveckla det, att man aldrig stannar upp, att man hela tiden vill bli bättre, så är jag själv som 

reporter, att jag alltid känner att jag vill utvecklas och bli bättre på det här och det här, att man inte 

glömmer det. Att man inte bli självsäker, ”vi gör redan allting så bra, vi bara kör på”, utan att man 

vill ta nästa steg hela tiden på, hur kan man utveckla tittarupplevelsen? 

  
I: Känner man att det tänket fanns och finns på SVT Sport? 

  
R: Nej, eller alltså på SVT, jag vet inte, där har det varit lite mer, man pratar inte om innehållet på 

samma sätt på SVT, det är lite mer ”ja, vi har alltid gjort så här och det funkar”. Det är lite mer, 

SVT har varit väldigt mycket så här, att ”vi måste satsa jättemycket på vår sportsite”, och att det 

liksom, det är det enda man pratar om, mer plattformstänk. Precis som med andra, jag tror, 

kvällstidningarna pratar väldigt mycket om det, hela den övergången. Här pratas det inte lika 



 73 

mycket, här har man en stabil grej i Viaplay och allting, men här pratas det mer om rättigheterna 

man har, hur man ska förvalta dom. På SVT är det mer, ja, det är inte lika stort fokus på det utan 

som reporter där är det mer så här ”se till att skriva en webbtext också” (skratt). Inte lika mycket så 

här feedback på ens jobb så, tyvärr och det har de glömt bort och det har jag så här tagit med dom 

också, när jag jobbade där, att vi måste bli bättre och hur vi kan utvecklas oss. Men ja, jag vet inte, 

dom senaste åren har varit väldigt mycket så här att, man pratar med plattform än innehåll, vilket är 

synd för jag personligen känner att konkurrenterna har sprungit förbi dom lite. 

  
I: Finns det någon skillnad, jag tänker rättighetstänket, är det, har ni en fotbollsredaktion och så gör 

man skillnad mellan dom rättigheterna. 

  

R: På Viasat? 

  
I: Ja, på Viasat. 

  
R: Nja, allts man försöker ha samma grundtänk tror jag. Om man ser NHL-sändningen och fotboll, 

det ska inte vara någon jätteskillnad egentligen, rent visuellt och allt det där. Det är klart, det är 

olika människor som jobbar med olika grejer. Sen finns det folk som har ett övergripande ansvar så, 

men nej, det ska vara samma kvalitettänk. Sen har man olika budgetar förstås, så att, liksom en 

mindre rättighet kanske, man kanske inte slänger ner jättemycket pengar på reportage där och man 

får anpassa lite efter hur många tittar som kollar också. 

  
I: Man tänker ändå, det känns ändå utifrån att det som genererar pengar, det som flest kollar på, där 

lägger man ner mest? 

  
R: Det blir ju det, det är väl lite logiskt att man kanske inte lägger ner jättemycket resurser på en lite 

mindre sport så för att så här, men, vi sparar dom pengarna och gör på det här istället. 

  
I: Är det en fördel som SVT har, att de kanske ligger ner lika mycket fokus? 

  
R: Dom gör inte det, egentligen kanske dom skulle göra det men det är ju samma, ungefär samma 

tänk där, att det här är en lite grej, då satsar vi inte, då får inte den lika stor peng och göra värsta 

maffiga inramning. Vilket är, jag vet inte om det är rätt eller fel. För dom ska ju egentligen inte, 

SVTs roll ju inte att tänka på tittarna, dom är ju inte beroende av tittarsiffror, dom får ju inte, dom 

säljer ju inte reklam. Det är ju därför man vill ha högre tittarsiffror, för att (skratt), ja men alltså, 

rent krasst så är det så ja. Men tyvärr, det är ändå en liten sjuka man har på SVT, att man tittar 
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mycket på hur många som tittar och sådär och på ett sätt, det är ju en bekräftelse att många ser det 

här, att det är populärt, men man ska inte stirra sig blind på det. Det är en public service-kanal, dom 

måste tänka mer kvalitet då. Så att, ja. 

  
R: Det är som sagt väldigt komplext men rättigheter och sådär. 

  
I: Vad tror du det är som påverkar ett köp av en rättighet? 

 

R: För en kommersiell aktör är det passar den in i vår profil? Lockar det här många tittar eller 

abonnenter? Och kan vi så här, göra en vinst av det här? Tror jag, utan att veta helt hundra, ungefär 

så tror jag man resonerar. 

  
I: Och det brukar också vara så att det är det mest intressanta kan jag tänka mig. 

  
R: Ja, titta på Viasat också, det är ju så här, du vet, dom sänder ju inte bara, vafan, vi köpte ju in 

baseballfinalen i USA, det är ju inte många som tittar på det, men det är ju för att bredda sig och 

visa sig, så det är ändå, dom tar ändå, jag tycker det är lite roligt, rugby-VM och så här, dom skulle 

lätt klara sig utan det, det är inga miljoner som sitter framför TV-apparaterna men man tar ändå in 

såna sporter för att bredda sig lite och för att man vill vara den här sportkanalen. Så det är kul att 

vara på ett sånt ställe, för då är det inte bara dom stora grejerna dom köper. Häromdagen sände dom 

Malmös ungdomars Champions League-match, det är ju också, det är ju inte, du vet, det är ju inte 

flera hundra tusen som tittar på det, men det är ändå en rolig grej dom gör, så att det är kul, och jag 

gillar det, att man tar det ansvaret också. Och inför OS så alltså, jag tror man riktar in sig på dom 

lite mindre sporterna också så att man tar sitt ansvar. 

  
I: Det har vi känt när vi kollat på det, att när SVT tappade OS så tappade man även, i och med att 

det är många småsporter, så tappade man den här bredden också. På ett stort bräde. 

  
R: Ja, exakt. Det är därför dom försöker satsa på SM-veckan och såna saker men det lockar inte 

jättemycket titt. Det är gigantisk skillnad, även för allmänintresset. 

  
I: Det kanske är en positiv grej, att småsporter, om stora rättigheter försvinner från SVT så kanske 

del lyfter upp små sporter. 

  
R: Ja, och så här, fördelen med SVT är att de når ut till många ändå och dom kan hjälpa till att lyfta 

en sport om de gör det bra också. Ja, det är intressant. 
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Bilaga 5 - Transkribering Jan Olsson 
 

R = Respondent, som i det här fallet är Jan Olsson. 

I = Intervjuare, som i det här fallet är Albin Falk Hansson och Jimmy Åkesson. 

 

I: Om du kan börja med att berätta lite om dig själv, din yrkesroll och tidigare erfarenheter. 

 

R: Jag har varit på SVT i den här rollen som förhandlingschef i fem år. Före det så jobbade jag som 

chef inom idrotten så jag har bland annat före det varit generalsekreterare i svenska simförbundet. 

Vilket gör att jag har ett ganska stort nätverk inom idrottens olika svärer. Har jobbat på 

Östersundsposten längre tillbaka. Så jobbade jag naturligtvis med sporträttigheter som som jag 

framförallt jobbar med nu, även då på simförbundet i mindre omfattning också då. Som på 

rättighetsägarsidan kan man säga. Ja, min bakgrund är att jag har gått på idrottshögskolan och sen så 

har jag läst lite av varje, lite pedagogik, företagsekonomi, marknadsföring, juridik. Det är väl 

ungefär jag. 

 

I: Vad har du för arbetsuppgifter som ingår i att vara rättighetschef? 

 

R: Jag ansvarar huvudsakligen för våra avtal och förhandlingar med, när det gäller medierättigheter. 

Det är mitt huvudsakliga arbete. Sen jobbar jag också med dom andra typer av avtal som vi har som 

kan röra våra experteravtal till exempel, förhandlar och ansvarar för avtal med experter. Det kan 

vara vissa leveransavtal också som inte alltid är medierättigheter som har att göra med, det kan vara, 

grafikköp eller resultat, att vi köper resultatredovisning. Sen så jobbar jag en del med, jag ansvarar 

för våran sponsring. Vi har ju en person som mer operativt jobbar med medier och som heter heter 

Stina Björk här. Jag jobbar lite med det övergripande då, med sportsponsringen och så har vi ett 

säljbolag som sköter säljarbetet som heter More Space. Jag ansvarar ju för våra relationer med 

andra partens som arrangörer, förbund, agenter och så vidare. Det är mycket kontakter på 

marknaden. Det är en internationell marknad så att jag reser ju en hel del naturligtvis. 

 

I: Från grunden, hur går det till när man köper, eller ni i SVT, köper en rättighet för ett 

idrottsevenemang? 

 

R: Själva förhandlings- och inköpsprocessen? 

 

I: Ja, precis. Från det att ni tänker att det här vill vi köpa in. 
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R: Ja, det går ofta till så att, med större rättigheter, att det finns en tender som kommer ut. En tender 

är en försäljningsbeskriven kan man säga. Det kan vara otroligt tjocka luntor på engelska om det är 

stora rättighteter. Det är horder av jurister som skriver de här för att försökra sig emot allting och 

detaljspecificerar allting. Det har blivit väldigt komplext det här, den här branschen har ju växt fram 

15-20 år. På 15-20 år har det gått från ingenting till enorma pengar och väldig komplexitet. Det går 

till så att när vi har bestämt oss att det är en rättighet vi vill köpa så kommer det som sagt ut en 

sådan här tender som beskriver innehållet, villkoren för att köpa det här. Då läser man igenom det 

och för att känna till vad man åtar sig och vilka regler som omgärdar den här rättigheten. Sen så 

måste man ju då se hur det funkar då med den programmering, den tablån man har och kan man till 

exempel göra, ta på sig åtaganden om att sända si och så mycket som det ofta handlar om. Att man 

ska sända x antal timmar till exempel, kan det vara ett krav på. Eller att man själv ska föreslå vilket 

sändningsåtagande ni ta på er. Sen är det alla andra detaljer som man titta på naturligtvis som 

hänger samman med det här med rättigheter som ges ifall det finns några begränsningar, speciellt nu 

då när det finns så enormt många plattformar digitalt och även sociala medier är 

sändningsplattformar så, så det gäller att man säkrar alla dom sätt man behöver i dag och kanske 

även i framtiden i och med att det kan vara avtal som i dag är löst som vi, vi köper avtal i dag som 

startar 18.00 och vi startar 18.00 och håller på till 23.00. Det gäller att tänka, det här borta, vad 

kommer vi att behöva här borta, hur ser scenariot ut. Så att jag jobbar ganska nära med en av våra 

bolagsjurister som är specialiserad på sporträttigheter i och med att det är enormt komplext. Det blir 

ett koordirerande arbete där man pratar med folk som sitter med tablå, programmering, tittar på de 

som jobbar med de redaktionella delarna, tittar på sponsingen till exempel. Så jag har mycket en 

samordnade roll i det här inköpnings-förhandlingsarbetet. Sen lägger man ett bud helt enkelt där 

man talar om så här mycket pengar är vi beredda att betala och sen så specar man en rad andra 

saker, beroende på hur komplex rättigheterna är. Sen här förhandlingen igång liksom, sen så kanske 

startar man, sätter sig i en närmare diskussion med agenten som det ofta handlar om eller den 

verkliga rättighetsinnehavaren. Sen kommer man överens med ganska, ja i punktform kommer man 

överens där summan naturligtvis är den viktiga. Sen så kanske det görs ett, för att bli klar snabbt så 

kanske det görs en dealmemo eller en shortform, ett kort avtal som beskriver det här tills man har 

arbetat fram ett långt fullständigt avtal. Helst vill man ju gå direkt till, vilket vi strävar efter, att gå 

direkt till ett fullständigt långt avtal. Och sen så är det väldigt tröskande att gå igenom alla de här 

detaljerna, förhandla fram och tillbaka i de här tjocka avtalen. Det kan ta väldigt långt tid (skratt), så 

det är väl mycket läsning och väldigt mycket jurister inblandade i de stora avtalen. Är det mindre 

avtal då kanske jag skriver det själv och löser det relativt snabbt med en mindre 
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rättighetsinnehavare. Desto större desto mer pengar desto mer komplicerat, desto tjockare, längre 

tid. 

 

I: Om vi tar större rättigheter, som varit mycket uppe på tapeten, med OS och att SVT tappade de 

rättigheterna. Hur tycker det har påverkat SVT-sporten? 

 

R: När vi tappade rättigheten efter 50 år då var det ju, då var det ju en ganska stor förstäming, lite 

chockartat tror jag för många här. Det är en väldigt tydlig och viktig public service-rättighet och det 

var ett sorgarbete men det är ganska avslutat det sorgarbetet och vi såg att vi kunde leva ett bra liv 

som public service och väl serva publiken trots det. Och vi såg att det var publiken som totalt sett 

förlorade på att den här rättigheten inte gick public service-vägen, för 16 procent färre som såg det 

mot tidigare. Det beror ju på att räckvidden för TV3 som var den största kanalen som sände vinter-

OS inte når alla helt enkelt. Så det var typ en och en halv miljon som inte kunde se det här och, så 

att vi kände att vi kom ur det på ett bra sätt. Nu är det ett läge där det har sålts igen där vi inte köpt 

det och det är samma sak att ute i Europa så är många andra bolag i samma sits som vi var tidigare. 

Vi var en av de få public service-bolagen förra gången som förlorade OS. Nu har alla public 

service-bolag förlorat OS. Nu försöker väl, vissa kommer väl köpa av Discovery, dom här, 

subliscenserade rättigheterna. Men det vi säger som har levt med det här, det är att, det behöver inte 

vara någon katastrof. Det är klart att vi vill ha OS och det är klart att huvuddelen av publiken vill se 

OS hos SVT. Men det kanske öppnar andra möjligheter också. 

 

I: Du säger att det är public service-rättighet. Bör OS sändas i en public service-kanal? 

 

R: Alltså i grunden så är det ju så att det finns ett krav från IOC på att det ska sändas x antal timmar 

i fri-TV. Och det är också så att det OS efterfrågas av en väldigt stor publik. Det är det evenemang 

som efterfrågas av dom allra flesta. Om inte alla kan se, om det finns väldigt många som vill se och 

en hel del inte kan se, då blir det ju ett problem för att det är någonting som man önskar ska finnas 

tillgängligt för alla. Då tycker jag att det är en public service-produkt när det är väldigt många som 

vill se den. Sen så kan man väl också säga att vissa typer av produkter, rättigheter, lämpar sig 

väldigt väl för pay-betal-TV. Man tänker sig Premier League som pågår under en lång tid, folk 

köper ett abonnemang för en lång tid. När det gäller en OS-rättighet så pågår den under två veckor 

ungefär. Och det är väl också någonting som gör att den blir inte tydlig en betalprodukt. I alla fall 

inte som det har varit traditionellt, att det är allsvenskan i fotboll, det är SHL, det är Premier 

League. Så det gör också att jag tror att många definierar OS som en public service-produkt, 

någonting som alla ska kunna se. 
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I: Vad finns det för risker med ett tittartapp, att färre personer inte kan se det, finns det några andra 

risker att kommersiella spelare tar över stora rättigheter från public service-bolag? 

 

R: Det är klart att en stor risk är att public service inte blir lika relevant och angeläget om man inte 

kan erbjuda sånt som en stor del av publiken efterfrågar. Att man istället för att betala licens, eller 

man är, liksom med på tanken om att betala licens för att man istället tänker att “jag skulle hellre 

lägga mina pengar på betal-TV än public service”. Jag tror att public service måste, behöver ha ett 

antal saker för att folk ska ha en känsla av att det finns ett utbud som man får, som är bra, brett för 

licenspengarna.  

 

I: Skulle ni kunna, om ni vill göra en kraftansamling för att åter sända OS. Skulle ni kunna spara 

varje år fram tills dess att de här rättigheterna läggs ut till försäljning igen och sen göra en 

kraftansamling. 

 

R: Det skulle man kunna göra men vi har ju ett brett uppdrag, det är så många genrer som vi ska 

täcka in. Det är ett väldigt brett uppdrag så att vi måste måste ju ta hänsyn till allting. 

Sporträttigheter är ju så enomt dyra, så att det ska sparas på väldigt många andra viktiga public 

service-program för att det ska kunna förslå. 

 

I: Vad är det som trissar upp priserna, är det bara konkurrensen som gör att det har skjutit i höjden 

med de här kostnaderna? 

 

R: Jag tror att det är många saker som gör att sporträttighter, eller pratar du om OS? 

 

I: Sporträttigheter i stort. 

 

R: Sporträttigheter i stort. Sporträttigheter hade ju inga värden så länge det bara var SVT så klart. 

Sen när det monopolet bröts 87 och SVT förlorade hockey-VM till exempel 88/89 då började det ju 

hända saker, då blev det ju en marknad. Och det har ju varit en, Sverige och Skandinavien kan man 

säga har varit en marknad som har varit väldigt konkurrensutsatt där det har funnits, dels ett starkt 

public service, det har funnits minst två starka kommersiella mediebolag och det där har ju kreerat 

väldig konkurrens och ekonomin i Sverige har ju varit relativt god och det har ju flyttats över under 

långa perioder mycket pengar från annan annonsmarknad till TV. Och det är klart att då är man 

beredd att lägga mycket pengar på att ha publiken när det är en stor annonskaka. Och även den fight 

som har varit mellan Viasat och Canal+, nu C More har också varit, den har också varit så att priser 
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har trissats upp väldigt mycket. Det finns flera andra faktorer som har gjort att priserna har blivit 

väldigt höga men ytterst så beror det på att man tycker att det är värt det på olika sätt, att det har det 

här värdet. I marknadsekonomin så sätts ju priset utifrån att det är någon som är beredd att betala 

för och i en marknadsekonomi ska ju nån tjäna pengar till sina aktieägare. Och det man ser just nu 

är väl att det som håller när linjär TV tappar att folk, folk vill titta on demand, man tittar på on 

demandtjänster i väldigt hög grad och på andra plattformar. Så ser man det som håller i broadcast 

som ändå många liksom fortsätter och måste investera i är fortsatt, det är ju livesport. Det håller. 

Det finns nästan ingenting annat som håller, för det kan titta på catch up men dramatiken i livesport, 

det finns väldigt få saker. Det kanske är en melodifestival till exempel, det är, det vill man se live, 

det är också en lägereld, man samlar generation, man samlar stora skaror. Men annars är det få 

saker förutom livesport och det gör ju att liversport också blir attraktivt i, på grund av det. 

 

I: Mår ni bra av konkurrensen? 

 

R: Absolut. Jag tror att alla, min egen uppfattning att konkurrens är bra, sund konkurrens är bra för 

alla. Det är klart att, ska public service kunna konkurrera så måste man också ha tillgång till pengar 

att kunna konkurrera. Men det är klart att konkurrens i de allra flesta sammanhang gör att man 

måste tänka nytt, man måste ta i lite extra, man måste bli lite mer kreativ, det finns andra som 

kommer på idéer som man själv inte har kommit på och så vidare, så att. Det skulle ju välkomna. 

 

I: Går det att peka ut nånting som ni blivit bättre på sen OS-tappet? 

 

R: Nja, alltså (skratt). Bara sen dess? Ja, alltså det har ju varit konkurrens långt innan det. Nej men, 

dom, man kan väl säga att i just det fallet att det är positivt med konkurrens är att, då gjorde ju dom 

saker som vi aldrig har gjort. Dom hade nya idéer och det är klart att det är saker som kan användas 

i framtiden kring hur man kan göra, som vi inte har tänkt. 

 

I: Om man ska hårddra det, skulle det kunna bli så med konkurrensen att kommersiella aktörer har 

så mycket pengar att lägga, skulle det bli så att ni inte sända någon liveidrott alls? 

 

R: Det har jag svårt att tänka mig. 

 

I: Eller är det så att ni, att det finns rättigheter som dom aldrig skulle vilja röra vid? 

 

R: Det är ju, det finns ju en del andra dimensioner i det där och det är att många 

rättighetsinnehavare är angelägna att så många som möjligt ser deras evenemang, deras sport. Och i 
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stort sett alla vill i grunden gå hos SVT skulle jag säga om man då uttrycker det grovt och det är för 

att här kan man gå i en miljö där man inte blir hindrad av att det dyker upp reklambudskap, man har 

den största publiken, man är i det medie som är absolut, har störst trovärdighet och där publiken har 

en positiv inställning i, ja i stort sätt, alla sammanhang. Dom där sakerna är väldigt viktiga men 

erfarenheten är trots det att pengarna, det är det absolut viktigaste. Hur mycket den här public 

service- SVT-rabatten är, det är väl svårt att säga men det finns, det är en konkurrensfördel som vi 

kan ha att vi har så stort trovädighet, att vi har så gott rykte och att vi har den största publiken i 

grunden.  

 

I: Om vi går över mer på public service, vad betyder public service för dig? 

 

R: Det är ju att vara publikens tjänst, för alla. Om alla, för alla. Det ställer ju ett krav på att 

tillgodose naturligtvis och det betyder att man måste kunna visa sånt som ingen annan visar, som du 

inte kan se annanstans. Men det innebär också att du måste tillgodose en stor publik och ha några 

evenemang som verkligen drar alla, om du pratar sport specifikt. Men att vara i publikens, hela 

publikens tjänst som ingen annan är, ingen annan har det uppdraget. Tittar man på de kommersiella 

kanalerna så räknar ju dom inte ens tittare som är över 60 år, dom ingår inte i deras rating för att 

man räknar med att dom inte är konsumenter på samma sätt. Men vi är ju verkligen, vi är till för 

alla, det tänker vi ju på varje dag, att vi är till för alla. Vilket jag tror att alla som jobbar på SVT, de 

allra flesta, känner stor liksom stolhet över att kunna vara där för alla, visa sånt som ingen annan 

visar. Och inte behöva springa efter publiksiffror och efter önskningar som finns som finns hos 

annonsörer och sponsorer. Utan bara ha publiken som utgångspunkt, hela publiken. 

 

I: Vi kollade under sändningstillståndet som SVT har i stort, nämns inte idrott i det alls. 

 

R: Sport finns inte med. 

 

I: Det går under kultur tror jag, eller vi antar att det gör det i och med. Varför är idrotten public 

service-angelägenhet? Är det för att den stora massa vill ha det eller är det för att det ingår i 

folkbildningen så att säga? 

 

R: Jag kan inte riktigt återkoppla kring det som står under sändningstillståndet, det hade jag kanske 

behövt läsa in mig på innan för att kommentera det på ett bra sätt. Men om man ska svara sådär 

utifrån det. Så det är klart att om man är till för att vara i hela publikens tjänst och det finns ett 

väldigt stort intresse bland väldigt många att se sport på TV, då är det ju lämpligt och rymligt att 

visa sport. 
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I: Känner du dig någonsin bakbunden i din yrkesroll för att du jobbar på en public service-aktör? 

När du jobbar med förvärvandet av rättigheter? 

 

R: Ja, det är klart, absolut.  

 

I: På vilket sätt då? 

 

R: Det är ju så att sport i dag är väldigt kommersialiserad. Och det förekommer i dom rättigheter 

man köper i och med att det är väldigt kommersiellt så finns det ju olika krav mer eller mindre som 

är kommersiella, som vi inte kan möta. Det kan också vara så att dom sändningar med den grafik 

som finns också ser ut på ett sånt sätt vi inte kan gå med på utifrån dom regler som vi har. Och det 

är klart att vi hamnar delvis i en negativ konkurrenssituation jämfört med andra parter. Och det kan 

vara så att man måste lägga väldigt mycket tid på såna här saker och det kan vara så att det är 

väldigt svårt att förklara för rättighetsinnehavare varför det är på ett visst sätt och när det gäller 

regler. 

 

I: Känner du att du har fördel över att ha varit på båda sidor av spektrat? Att du varit säljare av en 

rättighet och varit rättighetsinnehavare. 

 

R: Ja, delvis. Det var ju ingen stor, det var ju liksom en liten tårtbit i mitt arbete då, men det är klart 

att om man kan sätta sig i det perspektivet att man sitter på andra stolen så kan det vara en fördel. 

 

I: Ser du att public service och SVT kan eller bör utvecklas i någon speciell riktning? Med 

rättigheter eller för att utvecklas. 

 

R: Ur ett public service-uppdrag? 

 

I: Ja. 

 

R: Det var en stor och svår fråga. Det är klart att det finns massvis med sätt vi kan utveckla. Det är 

dagligt arbete att göra det. Jag tror att den stora utmaningen, eller en av de stora utmaningarna det är 

att verkligen i vårat fall, sporten, att spegla det Sverige som är i dag, som det ser ut. Det 

mångkulturella Sverige som det inte såg ut ens för bara 15 år sen och förstå hur, vilket behov som 

dom har, dom nya grupperna i Sverige har när det gäller sport. Det är också en jätteutmaning att 

möta dom, generellt den yngre generationen, dom behov och som man har där när det gäller att, hur 
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och var och när man vill ta del av sport. Vi står ju i ett paradigmskifte från broadcast till digitala 

plattformar som är väldigt utmanande och liksom hur snabbt går det och med dom begränsande 

resurser vi har, hur ska vi då föra över dom från TV-broadcast till dom digitala plattformarna trots 

att det fortfarande finns så mycket publik som tittar på TV och fortfarande så relativt få. Hur liksom 

ska man flytta över dom här resurserna, för det krävs stora investeringar från digitala plattformarna. 

Men tar man dom från TV så, där fortfarande publiken sitter kvar så, det är utmanande. Vi har ju 

den kaka vi har, vi kan ju inte hitta på några affärsprojekt eller nånting sånt utan vi har ju dom 

pengar vi har, vilket naturligtvis är en styrka att dom kommer oavsett om det är bra eller dåliga 

tider, så det ska man ju inte beklaga sig över, men det är svårt med den uppräkningen vi har på två 

procent men den kostnadsutveckling som är i den här branschen. Speciellt sporträttigheter. Där 

priser kan gå upp med 100 procent. 

 

I: Från förra sändningstillfället? 

 

R: Ja. Det är klart att har man då en uppräkning av licensmedel på två procent per år, så går inte den 

ekvationen ihop. Då måste man prioritera annorlunda eller göra effektiviseringar på olika sätt.  

 

I: Det är väldigt komplexa frågor verkar det som. 

 

R: Ja. 

 

I: Men sjukt intressant kan jag tänka mig. 

 

R: Absolut, det är fantastiskt intressant och vara mitt i den här förändringen som är nu också. Och 

det är ju också, man ser i Skandinavien är public service-bolagen fortfarande starka företag, 

instutioner. Så att det är ju ändå en situation där man kan konkurrera och det är en stark konkurrens 

med dom kommersiella bolagen, man ser ju, många andra i Europa där public service tappat 

styrkemässigt väldigt mycket. Och vad betyder det om man har public service som faller ihop 

litegrann? När man pratar om att public service ska värna om folkbildning och demokrati och 

opartiskhet och massa saker som är viktiga i en demokrati. Så att, vi kan känna oss, jag personligen 

ställer mig väldigt glad att public service ändå har en sån stark roll och har en sån stark ställning hos 

publiken, att man är så omtyckt. Det är en förutsättning för public service att man är relevant och 

omtyckt.  

 

I: Det känns som att ni är en nyhetskälla jämfört med andra, just TV-konkurrenter. 
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R: Ja, det är vi ju. Och det är mycket den trovärdighet SVT har. Att man har en sån stor trovärdighet 

för att när det gäller att ta till sig och även lita på nyheter så är det viktigt med trovärdighet. 

 

I: Har det varit nödvändigt när man inte har de allra största rättigheterna? Att man då fokuserar 

extra mycket på nyhetstänket? 

 

R: Men vi har en väldigt stark rättighetsportfolio, har vi. Vi har ju fotbolls-VM, vi har fotbolls-EM, 

vi har dom stora vinterrättigheterna som finns i vinterstudion där kanske den största publiken sitter. 

Fram till 23. Vi har dom stora mästerskapen i friidrott, i simning, i ridsport. Jag tror att det är många 

som ibland lite, inom citationstecken, felaktigt tänker på Champions League, Premier League, som 

egentligen har begränsat intresse hos publiken. Det är, hur många tittar på en Champions League-

final i fotboll? Det är ju inte, det är ju ingen jättepublik. Så att nej, jag tycker att vi har en väldigt 

stark rättighetsportfölj, har vi. OS kommer vi inte ha framöver så det blir intressant att se också vad 

det kommer att betyda för intresset för OS fram till när det kommer till synes i alla fall i Sverige, gå 

i kanaler som har en mycket mindre penetration och därmed en smalare publik. 

 

I: Tror du att det kan påverka intresset för själva spelen, att traditionen inte finns, att det visas där? 

 

R: Absolut, det tror jag. Det känns logiskt, men det ska bli intressant att se, osvuret är bäst. Vi får 

se. 

 

I: Är det någonting du vill tillägga? 

 

R: Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. 

R: Det kan jag tillägga möjligtvis är att vi gör ju naturligtvis massa mätningar där vi frågar publiken 

vad dom tycker om våra program och vad dom tycker om oss och om våra konkurrenter. Och det är 

ju ingen tvekan om att vi har en stark ställning och är omtyckta av en stor publik. Så ska det vara 

också. Det ligger i uppdraget och vi har den historik vi har. Så att det är väldigt tydligt och det är 

väldigt glädjade för att det, som sagt, ska vara så med public service, det är vad man kan förvänta 

sig. Det är inte så i alla länder utan det är som jag sa tidigare, public service är starkt i 

Skandinavien.  

 

I: Nu säger jag en till fråga fast jag sa att vi var klara. Men varför är det just starkt i Skandinavien? 

 

R: Jag tror att dels så har ekonomin varit stabil, samhällsekonomin har varit stabil och tittar vi på 

södra Europa så har ju, man har haft det väldigt tufft och det avspeglar sig att man har sparat på 
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public service. Jag tror att, jag tror också att man har värnat public service för att det har varit 

viktiga, starka samhällsinstutioner i norra Europa, Skandinavien. Så att jag tror att det är några skäl 

till att public service har stått sig starkt trots att det har varit bland de hårdaste kommersiella 

konkurresen som har varit med kommersiella bolag. 
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Bilaga 6 - Transkribering Tomas Eriksson 
 

R = Respondent, som i det här fallet är Tomas Eriksson. 

I = Intervjuare, som i det här fallet är Albin Falk Hansson och Jimmy Åkesson. 

  
I: Vi börjar lite med att du får berätta om dig själv och din yrkesbakgrund. 

 

R: Min yrkesbakgrund är eller mitt yrke är att jag är inköpare av sport på Viasat Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Estland, Lettland Litauen, vi har ju också verksamheter i Ryssland, eller vi hade 

vi håller på att sälja av dom nu. Ukraina, Tjeckien, Bulgarien, Ghana, Tanzania. Rumänien har vi 

sålt av. Så att där tittar jag på sport, jag har en chef som heter Petter Nörlund som är head of sport. 

Han har vart ansvarig för att köpa in sport, Jörgen Madsen som är MTGs storpotät, han har också 

ansvar för att köpa sport. Så att mitt jobb är väl lite att förvalta vad dom har börjat, vilken sport ska 

vi ha? För vilka kanaler? I vilka länder? Cch sen delar vi liksom. Men det är dom länderna som vi 

har. Jag skulle primärt säga att Baltikum, Skandinavien blivit mina stora. Sen är Peter dansk så att 

han är ju väldigt bra på det, han har gjort Premier League och Champions League många år, det får 

han jättegärna fortsätta med. Min bakgrund är att jag har gått en Sports Management. När jag var 27 

så upptäckte jag att det här med sport är ju kul och jag vart ju inte fotbollsproffs fast jag spelade i 

division fem. 

 

I: (Skratt). 

 

R: Så att jag gick tillbaka, jag hade en möjlighet att gå tillbaka. Jag jobbade för ett bolag som skulle 

flytta sin verksamhet, hade precis köpt första lägenheten och hade lite pengar så att jag kunde tänka 

mig att plugga. Så jag läste Sports Management för att jag tänkte att det här är ju spännande. Jag 

identifierade ganska fort att det fanns kommersiella rättigheter inom sport som var ett intressant 

området som jag trodde skulle passa mig. Det är väl antingen det eller agent som jag kände, för att 

jag tycker att det är intressant med ekonomi också. Bra affärer. Kände Jonas Eriksson som är 

domare, FIFA-domare, spelade i samma fotbollslag som Patrik Ekwall och några av de där andra så 

på den vägen vart det. Jag skrev min uppsats om sporträttigheter, och fick jobb på IEC, sen var jag 

då en sportagent i Sverige. Jobbade där i fem år nästan. Det bolaget vart uppköpt av ett franskt 

bolag som hette Lagardère. Jag tyckte att de skulle gå en annan kommersiell väg, men det var inte 

mina 100 miljoner dollar som stod på spel så att dom sa, det är ju jättebra men det tror inte vi på och 

då började jag känna efter om det verkligen var där jag ville vara just nu, nu hade jag gjort det och 
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det var superkul och en fantastisk familj som gjorde en otrolig resa. Precis då kom en headhunter 

och frågade om jag ville komma ner till Geneve och börja jobba på EBU med att kommersialisera 

deras sporträttigheter för att dom hade ett problem med att, ibland ville SVT inte ha rättigheter och 

EBU köper för hela Europa och om inte SVT vill ha rättigheterna så hade man ju köpt någonting 

som låg på hyllan, hade ett värde men som man inte fick ut. Så mitt jobb var då att säga, okej om 

inte SVT vill ha det här så går jag till TV4 eller Viasat och så försöka kommersialisera. Det gjorde 

jag i två år. Det var lite för att utmana Eurosport för att Eurosport började ju bli en. SVT ville ju 

också vara exklusiva för tittare men man har ju alltid delat med Eurosport för Eurosport var en 

partner till EBU och det gjorde ju också att det blev en komplicerad form i och med att de 

kommersiella bolagen nu började betala mer, vara mer aggressiva, ville ha mer exklusiva rättigheter 

för det är ju våran kärnmodell, betalmodell på Viasat eller C More eller SBS – Mer tittare är 

exklusivt för reklam, eller mer tittare är exklusivt för betaltjänster och när man då hade Eurosport 

som skickade ut överallt och SVT som skickade ut överallt så då blir ju inte de andra kanalerna så 

intresserade. Så det handlade ju då om att bygga paket, avgränsningar, titta på andra faktorer. När 

ska det visas, hur ska det visas och vad som ska visas och vad vill public service visa? De har ju 

ingen sportkanal idag. Vi sitter nu här inför OS och har tolv betalsportkanaler. De är klart att de inte 

kan konkurrera med all sport som finns tillgänglig, så det var ju också en stor del i den 

frågeställning som vi skulle försöka reda ut där nere vilket var jätteroligt jobb, väldigt väldigt 

jobbigt men. Så det gjorde jag i två år. Både upp och ner skulle jag säga, public service är ju public 

service, de har ju ett annat uppdrag än att tjäna pengar. Mitt jobb i den rollen var rent kommersiell. 

Att vara den enda kommersiella aktiviteten i Geneve med 50 intressenter som är public service var 

en intressant “danslektion”. Det gick men man behövde vara väldigt tydlig.  Sen efter två och ett 

halvt år så ville min fru flytta hem och jag ville hellre vara med min fru än att inte vara det, så det 

bestämde vi oss för att flytta hem. Jag ringde SVT och TV4 eftersom att jag ändå hade vart så nära 

dom i och med att mitt jobb också var att. Det var ju att vara kommersiell men jag glömmer ju inte 

bort vilka mina arbetsgivare är. Mitt jobb var ju att se till att SVT och TV4 hade det mest relevanta 

innehållet inom sport som dom ville ha. Det dom inte ville ha, det var ju mitt jobb att sudda bort 

och ibland vart det ju gråzoner men för mig var det väldigt enkelt. Jag tror att det var enklare för 

mig än vad det var för någon annan i bolaget för att jag såg det bara så, alltså lite svart och vitt 

medan de andra fick jobba lite annorlunda. Så att jag ringde SVT och TV4 och sade att jag tänkte 

åka hem av personliga skäl och så tänkte jag att jag kunde jobba för dom för jag visste ju hur jag 

skulle vinna OS och jag visste ju hur jag skulle behålla VM och jag visste ju hur de kommersiella 

aktörerna tänkte eftersom att jag hade vart agent och suttit och jobbat mot dom, men det fanns inte 

så stort intresse. Av en slump hade jag träffat Peter Nörlund på Viasat och så sade jag till honom att 

jag skulle åka hem och han sa, jaha vad roligt, kan du inte komma och jobba för oss? För han sa, du 
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har ju en kompetens som vi inte har som kanske skulle kunna vara intressant för oss i framtiden. Ja 

och så verkar du ju vara en av få som har gjort den här resan. Det verkade kul, för jag hade sagt när 

jag lämnade att det skulle vara kul att sitta på en kommersiell aktör när jag kommer hem och då 

skulle Viasat vara väldigt spännande. Så det var en slump, men det är ju så att tokiga ska ju ha tur. 

 

R: Så kom jag hit, började titta på Sverige. Sen var ju min erfarenhet mycket större, jag hade vart 

agent i Europa för IEC, jag hade vart agent i Europa och nästan hela världen för EBU, så att då vart 

det ju ganska självklart att jag kunde gå in och ta. Jag förstod ju marknaderna i Baltikum, Finland 

och Danmark och Bulgarien så det var ganska enkelt för mig att kunna hjälpa till. Min roll är ju 

väldigt mycket att hjälpa till och att förhandla. Så att det är det jag gör och nu har jag gjort det i två 

år här. 

 

I: Två år? 

 

R: Ja, och det har vart superspännande. Jag kan nog säga att den största skillnaden mellan att sitta 

och köpa som jag gör nu är att förut så tittade jag mest på rättighetens gång. Som agent tog vi in den 

och sedan sålde vi den vidare och där slutade det. På EBU var det nästan likadant, vi tog in en 

rättighet eller köpte ett stort förbund, skickade det till SVT och där slutade vår affär. Kanske lite 

mer gjorde vi, men här så börjar ju affären. Jag gör ju det jobbet men det som blir intressant det är 

ju att där affären börjar. Om jag har betalt hundra och nu har vi den hos oss, hur får vi då tillbaka 

hundra? Redaktionellt, kommersiellt, marknadsföringsmässigt och alla de aspekterna blir ju på 

något sätt business caset för att kunna lägga hundra. Nu får jag ju sitta väldigt mycket med det 

också. 

 

R: Jättebra analytiker här, det är en rätt stor skillnad. Den här branschen är ganska omogen och vi 

har nog kommit ganska långt i den processen där jag tror att, om man tar SVT som exempel så har 

man en budget och den ser ut så här för nästa år, okej hur mycket av det ska vi lägga på sport? 

Medan om jag ställer en fråga, ska vi köpa Premier league? Okej, hur mycket tjänar vi på Premier 

League, vilka kunder har vi på Premier league, hur ser kunden ut, vart befinner han sig, vad händer 

om vi inte har Premier League. Det blir ett maskineri där vi sätter oss ner och vi gör en analys av en 

produkt. 

 

I: Man börjar bakifrån istället? 

 

R: Ja, och då kommer man ju fram till ett värde som man sen då kan spela med. Och det gör nog det 

enklare också, tycker jag i min värld, att prata med våra partners. Jag vill ju att dom ska tjäna 
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pengar och så vill jag ju att jag ska tjäna pengar. Jag har inget intresse av att de ska blöda pengar, 

det är ju ingen bra partner.  Där är det ju också en ganska stor skillnad, man vill ju göra en bra affär 

men jag har alltid hävdat att en bra affär är en bra affär för båda partner för att det är ju vi som gör 

det. Inte bara för att jag ska må bra. Sen kommer man ju alltid, någon gång att hitta ”The golden 

deal” men efter att ha gjort ungefär tusen affärer så kanske jag har hittat två. Jag tar hellre 998 

varenda dag i veckan och gör de duktigt och så kan jag skita i de andra två, eller missa dem, eller 

komma överrens på några andra kriterier. Där tror jag också att vi har ändrat oss litegrand. Det är 

mitt sätt att jobba. Det finns ju inget rätt eller fel men jag har ju motparter där jag ibland får känslan 

av att det är så viktigt att göra den bästa affären, ja men nu ja men min bästa affär er alltid för 

konsumenten. Inte för mig eller för SVT eller för Viasat, vi må säga det här inne men det är ju 

ultimat. Jag menar en bra affär för Viasat är ju en bra affär för konsumenten för då kommer ju 

konsumenten till oss och ger oss pengar. Det är så jag tänker. Rätt eller fel, det funkar hyfsat just nu 

men det kommer säkert gå åt skogen någon annan gång. 

  
I: Går det att beskriva EBUs roll i de här rättighetsaffärerna? Alltså vad är EBU i sporträttigheterna? 

 

R: EBU är ju en sammanslagning av public service-bolagen i Europa. Och varför man skulle finnas 

var ju för att börja dela sändningar. BBC delar med SVT, SVT delar med ARD-ZDF i Tyskland och 

så vidare, och i det så började man ju skicka signaler för att det skulle ju upp på satellit och tas ner 

någon annanstans och det var ju en rätt dyr sak och nyheter behövde spridas så att det var ju 

egentligen en nyhtssammanslagning där man också värnade om teknisk utveckling. Så en 

gemensam teknisk plattform där man kunde sprida budskap och nyheter. Den har ju sedan 

utvecklats till att den tekniska plattformen och sprida nyheter, kommer ju nya aktörer som vi till 

exempel, då behövde ju vi den tjänsten så att då vart det ju ett kommersiellt bolag som hette 

Eurovision. I det så började man också identifiera att sporten var ju väldigt viktig. Om det var ett 

fotbolls-VM, då var det ju ingen fråga om vem som skulle ha det utan då var det ju en fråga om - 

det spelas där, hur gör vi det möjligt för någon i Sverige att se det? Ja, EBU får åka dit, filma eller 

ta del av signalen. Det ska upp på satellit, det ska skickas till Europa och istället för att SVT skulle 

göra det själv så satte man ihop det här gänget för då kunde man nå alla och det var liksom styrkan 

med EBU. Alla fick tillgång till det och det var ju en jättebra tanke. Sen någonstans hände det ju 

någonting vid 80-talet och det är att de här kommersiella aktörerna säger, ”vänta nu, för varenda 

ögonpar därute så finns det ju en potentiell köpare. Vad händer då om jag säljer brallor på reklam på 

det? Ja, vänta nu börjar ju tjäna pengar”. Så då började vi få ett kommersiellt intresse och det är ju 

egentligen det tekniska möjligheterna som har gjort att nya kanaler börjar komma. Och EBUs roll är 

fortfarande, precis som då att förvalta medlemmarnas intresse.  Det som har förändrats från att det 
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var en teknisk plattform var nu att, ”okej, vi börjar köpa in sporträttigheter, gör stora förvärv för alla 

medlemmar så vi köper för hela Europa och ser till att signalerna kommer hem till SVT-huset och 

så att SVT kan nå ut till sina konsumenter” och så har de jobbat under en ganska lång tid. Det vart 

komplicerat någon gång under 00-talet, kanske till och med under början av 90-talet när Viasat 

kommer in och säger ”Vi vill köpa hockey-VM, ja men vänta lite nu, ska ni köpa hockeyVM i 

Sverige men vill köpa för alla andra 49 länder i Europa och hur påverkar det?” Där någonstans var 

nog första, sedan började de andra kommersiella kanalerna röra till deras traditionella affärsmodell 

och eftersom att man fortfarande representerar, från Sverige till England till Moldavien så måste du 

ju ändå ta hänsyn till alla och det i dagens kommersiella samhälle är näst intill omöjligt. De krigar 

och kämpar för att göra det och den rollen jag fick var ju såklart att försöka hantera den rollen med 

att säga, ”ja men i Moldavien kanske vi kan hitta det värdet och om SVT inte vill ha där så kanske 

vi kan gå åt någon annan för att bibehålla strukturen och kunna köpa hela kontrakt. Det är ett race 

som man tyvärr inte har lyckats med för att de kommersiella aktörerna har vart för starka och för 

aggressiva och tillsammans kan ge i slutändan en bättre affär för hockey-VM eller OS till skillnad 

från vad alla public service-företag kan göra. Så att dom har lite att jobba på. 

 

I: Så då köper de upp ett förbund och sändningsrättigheterna för den sporten? 

 

R: Ja, till det. I går gjorde de klart med europeiska gymnastiken till exempel och det kan ju vi tycka 

är rätt ointressant här men det är ju rätt stort i resten av Europa, eller ta basket till exempel det är ju 

världens näst största sport. Eller handboll. När vi gör basket här så skrattar dom åt mig när jag säger 

att det är nog ganska mycket större än hockey, ”nej nej säger de.” Jo, det är klart att det är för de har 

ju ett jättehus i Lousanne bredvid SOK och det är ju 186 länder som spelar, hockey är det tio som 

bryr sig om. 

 

R: Så det är ju, man kommer från en sida. Och vintersport är ju stort här uppe men inte sedan 

Müleggs tid i Spanien har ju det vart populärt och när han dopar sig blir det ju knasit. Att ha den 

förväntade potten att dom här värdena ska ligga kvar. Då fanns det ju ett värde för att folk tittade på 

det, det var ju det enda som visades under den perioden. I dag har du ju 77 fotbollsmatcher 

samtidigt och handboll och tennis och vad det nu är så att modellen håller inte längre. Den måste 

man jobba om, det är väldigt svårt att vara konkurrenskraftig. 

  
I: Har du fördelar i din yrkesroll i och med att du har vart på båda sidor? 
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R: Ja, absolut! Det är kanske inte mer än en handfull personer i Europa som har gjort den resan jag 

har gjort. Sen har jag gjort den rätt snabbt. Bra eller dåligt, det finns väldigt många som är bättre 

men det finns inte så många somhar suttit på alla positioner och det vad som jag började med när vi 

käkade lunch tidigare, att för mig är det ganska ointressant att säga att vilken rättighet det är, det 

som är intressant för mig är om rättigheten passar in i vår affär.  

 

R: Och jag bryr mig bara om min affär, men det är klart att jag vinner ju en rättighet om jag förstår 

de andras affär för det finns en produkt, fem aktörer, en kommer att få den och då måste jag ju veta 

hur de andra tänker. Det vet ju jag, ungefär. Inte exakt, ibland är de mycket bättre än mig på det och 

ibland vrider de på det men det är klart att där ligger min stora fördel, att jag har suttit med och 

jobbat för alla. Sen är jag, tror jag, tillräckligt professionell för att inte utmana på så sätt att om SVT 

lägger 10 så lägger inte jag 11 om jag inte har en bra affär och kan jag lägga 50 så lägger jag hellre 

35 så att vår partner blir nöjd, så att vi kan ha ett fortsatt samarbete och utveckla affären för att nästa 

gång vill jag tjäna 80. Det är nog min fördel.  

  

R: Men som sagt, än en gång, pengar styr ganska hårt i den här branschen. 

 

I: Ja, verkligen. 

 

R: Om jag lägger 100 och SVT lägger 110 så åker vi ju i nio fall av tio. Det handlar ju om 

relationer, precis som allt annat, vem vill man göra affärer med. Får man välja då kan man ju välja 

men oftast så styr ju pengarna.  

 

I: Vi har ett ingångscase i vår uppsats som är OS och OS-rättigheten, för det har ju vart så att det har 

ju gått i fri-TV i hur många år som helst, 50-60 år. 

 

R: Ja verkligen. 

 

I: Men nu så kommer det nu att i minst tio år i rad, från Sotji till Tokyo eller det som kommer efter 

Tokyo till och med. 

 

R: Ja, Tokyo blir väl sista. Nej juste, det blir ett vinter och sedan sommar där. 

 

I: Nej, precis som vi inte vet var det går. I alla fall, det kommer att vara minst tio år i rad som det 

inte kommer att gå på fri-TV, eller kan man säga fri-TV? 
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R: Nej, fri-TV har ju vi här också. Begräppet fri-TV är, för OS då, att under vinter-OS så ska du 

visa minst 100 timmar på en kanal som når 90 procent av folket. Eller 95. 

 

I: Vem är det som har bestämt det? 

 

R: Det bestämmer OS. Så att de säger, “det är viktigt för oss att alla ska kunna se OS” och det 

tycker jag är rätt bra för det är rätt tydligt för oss som köpare. Vi vill ju låsa in det såklart, jag menar 

då skulle ju alla betala, men de säger att “ni får låsa in en del men 100 timmar av vinter och 200 

timmar av sommar måste ni visa i fri-TV.” 

 

I: Okej. 

 

R: Alltså på TV3 eller på TV10 eller och så vidare. Sen kan man ju fråga sig om vad fri-TV är idag. 

Jag menar, om 100 procent av befolkningen har tillgång till internet så kanske det är en mer relevant 

informationskälla där folk konsumerar sitt innehåll, än TVn där du måste vara tablålagd just där och 

sitta i soffan. Jag tror att det är en benämning som man kämpar för. Man kommer att förlora, det är 

ju också problemet med den traditionella TVn. Vi och TV och media fick bestämma vart 

konsumenten skulle befinna sig, det intressanta i dag är att mediautbudet befinner sig där 

konsumenten är. Löser vi den, då har man relevans och kan göra affärer. Löser vi inte den så får 

kunden bestämma om de vill vara med oss eller inte och som vi ser ganska tidigt nu. Vi torskar för 

folk vill ju inte sitta i soffan och framför TVn klockan 18 till 22 som man gjorde förr. Man vill ju 

bestämma själv, man kanske vill vara på landet men bara för att du är på landet kanske du 

fortfarande vill se fotboll. Då är det ju bra om man har, som vi har gjort, Viaplay. Det är nog den 

man måste ställa sig mot och där har ju public service rätt svårt. Man är ju inte där, man har ju sin 

målgrupp som är äldre, som kanske inte har samma behov. Det är ju inte gratis att skapa den typen 

av tjänster och än en gång, jag menar vi är ju ett investeringbolag i media, det är klart att vi gör det 

för att vi har ett intresse av det, de har ju inte det. De har ju fortfarande 500.000 som sitter och tittar. 

Det finns ju inget rätt och fel, i deras affärsmodell så behövs det kanske inte, i vår affärsmodell är 

det rent crucial. Om vi inte är där kunden är så kan vi inte ta betalt och idag bestämmer kunden, när 

de vill se content och var de vill se content och hur de vill se content, då är vår enda uppgift att 

leverera det annars är vi i fel bransch. Det kan jag säga tusen gånger här inne och alla hatar mig för 

det, men det är bara så det är. Jag brukar säga att vi är som en bensinmack. Om du har köpt en bil så 

åker du ju till en bensinmack när du behöver tanka. Korven, mjölken, kaffet, tvätta rutan, det är bara 

biprodukter. Hade du inte behövt tanka så hade du inte åkt dit. Då kan du ju åka till Willys och köpa 

det du ska ha. Det är likadant med kunden, om kunden vill se Premier League så kommer den till 
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oss för att här finns det Premier League. Vi får inte tro någonting annat, bara för att vi har bra 

service och tjänster och så vidare. Ja, men jag kan inte ta betalt för det. “Men content är ju jättedyrt 

och det försvinner ju efter tre år. Hur ska vi kunna bygga en affärsmodell på det?” Ja, det är ju vår 

utmaning. Om vi vill driva affärer så är vår affärsmodell så att den måste innefatta det här. Det är ju 

klart att vi vill gå ifrån det, vi vill inte att kunden ska säga upp oss och det var ju mycket lättare för 

några år sedan när vi hade att folk band upp sig på två år och köpte en satellit och satte på taket. 

Idag är det Viaplay, en månad och du kan säga upp det när du vill och det är hälften så mycket 

pengar in. Det är klart att det utmanar vår affärsmodell ganska ordentligt och det tvingar ju oss att 

vara kreativa och om vi är kreativa så har ju SVT eller public service samma utbud, för det är 

samma innehåll och det är samma personer som tittar, då måste ju dom hänga med. Annars så driver 

vi en utveckling för det innehållet där konsumenten kan titta och så står de kvar och erbjuder precis 

det som de hade för ett antal år sedan. Där blir det ju problematiskt. Det blir annorlunda och så 

måste man bara anpassa sig till det. Den som kommer att göra det bäst kommer fortfarande att tjäna 

pengar och finnas och existera och ha relevans för kund, den som inte klarar det kommer ha mindre 

relevans för kund. Sen är ju frågan om, ja det kanske inte är så viktigt att tjäna pengar. Man kanske 

inte behöver vara relevant för alla kunder. Public service får ett jätteproblem då för att då säger de, 

“ni ska ju vara intressant för alla, det är ju public”, “ja, fast hur ska vi kunna tillgodose alla 

personers behov?” Den som hittar det. Då är det ju bara att säga grattis, (skratt). Det är ju typ 

Microsoft eller jag menar iPhone, det är ju typ de som har lyckats med det sista åren men de flesta, 

flesta andra så, nej. Man får nischa in sig och man får försöka skapa bra affärer utifrån 

konsumentgrupper som på något sätt. Det här med public service blir ett väldigt komplicerat 

spektrum för de att verka i. Det är inte lätt eller fel och de ska vara där, de måste bara hitta rätt sätt 

att göra det på. Hade jag haft det hade jättegärna suttit där och jobbat men jag har det inte. Det är 

enklare att vara en kommersiell skitstövel som jag ibland säger att jag är och säger att, ja jag 

struntar i Agda och Märta som är 55, det gör jag ju inte egentligen men ur ett rent ekonomsikt 

perspektiv så är det klart att en kille på 35 som gillar Premier League är det mycket enklare för mig 

att identifiera och ta betalt av än Märta och Agda som inte har något intresse i de produkterna jag 

köper och kan omvandla till pengar. Min affär blir ju enklare, den blir tydligare. Rätt eller fel, ja. 

Och det är väl kanske lite svaret på. Vad händer med public service om all sport försvinner?  

 

I: Precis. 

 

R: För man måste ju ändå vara medveten om varför vi gör investeringar. OS är ju en grym 

investering för nu får vi ju Magda och Märta och Claes och Johan som kanske inte är 

jätteintresserade av premium fotbollssport men dom har ett stort sportintresse och på ett OS får vi ju 
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det, så då flyttar vi hela den gruppen in i vår värld under tre veckor och så försöker vi 

kommersiallisera dom så gott vi kan efter våra modeller. Det är nog ett av svaren. 

 

I: Kan du se några risker med att ni som kommersiell aktör tar över OS som enligt många är en 

public service-produkt. Den är bred, den har många sporter och som du säger, den involverar ju hela 

befolkningen från fem år till 85. 

 

R: Ja, eller om vi säger så här att den involverar kanske 40 procent av befolkningen, som gillar 

sport, kanske 50. Vi gör ju rätt stora analyser på vilka som är intresserade av sport och vilka som 

vill betala oss, det är ju vår affär. Vi måste ju veta vilka våra kunder är. Men ja, det är klart att jag 

ser gigantiska. Jag var ju dessutom på EBU när man tappade till Viasat eller vad man ska säga, 

(skratt). Jag tror att vi har suddat bort oron för att vi inte kan göra det bra, jag tror också att vi har 

suddat bort oron för att folk inte ska kunna se OS. Det är klart, vi är inte SVT så någon kommer att 

missa. Någon som sitter i utkanten i Dorotea kommer nog kanske missa OS, det är nog tyvärr så det 

är men det är en, eller två, eller tio och än en gång, jag önskar att jag kunde ge alla allt men det 

kommer nog inte att hända. Eller i alla fall så blir balansen mellan den kommersiella strukturen och 

de där fåtal personerna. Linjen dras ju där någonstans. Sen det jag tycker. Mitt svar på frågan om 

OS till Viasat har alltid vart densamma, jag äger inte OS. Vi har lagt ett bud till olympiska 

kommittén i Lousanne där de har fått välja, “ska vi gå med viasat, SVT, TV4 eller andra aktörer?”, 

de har valt Viasat. Min modell skiljer sig inte jättemycket från SVT och TV4, pengarna skiljer sig 

inte jättemycket heller, vi har ju samma konsumenter. Vi har ju 40 procent av de här personerna 

som finns i landet kommer att titta på OS, det kommer inte jag göra någon skillnad på, vare sig jag, 

TV4 och SVT. Man får nog vrida lite på frågan egentligen, eller jag ska inte säga att man får. För 

mig blir det väldigt mycket enklare att vrida på frågan och ställa den så här att, varför har inte SVT 

det?  

 

R: Om SVT nu är så bra, är public service och har en större budget än vad vi har för sådana här 

event, för det har de ofta, hur kan det då komma sig att Olympiska kommittén inte väljer de utan 

väljer Viasat som är. Vi kan ju vara rätt tydliga med att vi är rätt kommersiella, det behöver ju ingen 

ifrågasätta. 

 

I: (Skratt). 

 

R: Men det är ju ingenting vi gömmer. 

 

I: Nej. 
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R: Vi är väldigt bra på sport. Då får man nog kanske ställa sig frågan, varför, i en affär där man 

jobbar med varandra, väljer de bort sin partner efter 50 år och går med en ny? 

 

I: Ja det är en bra fråga. När man inte vet siffrorna. 

 

R: Ja. Nej men jag kan uppriktigt säga att siffrorna, de är det inte så stor skillnad på. 

 

I: Nej, okej. 

 

R: Än en gång, jag kan inte göra en fantastiskt magisk affär utifrån de personerna som finns att 

tillgå på den här marknaden, som kan knäcka under tre veckor sport. Det går liksom inte, eller det är 

klart att jag kan investera 100 miljarder och så säger någon att “det här är ju vansinnigt. Ja, men då 

tar vi ett beslut att göra vansinniga affärer:” Vi gör inte vansinniga affärer, det är inte därför vi är 

framgångsrika. Vi gör ju bra affärer. Vi har fått förvalta OS under fyra år, nu kommer SBS 

Discovery att får göra det under tio år. De betalade jävligt mycket, men det är faktiskt IOC, OS som 

väljer dem. EBU har ju lagt ett bud som inte, ja det är ju en bit ifrån men det är ju inte mil ifrån. Äh, 

jo på de här summorna så blir det fan mil också. Men man måste inse att det är de som väljer. Jag 

kan fortfarande tycka att den bästa affären för SOK eller IOC hade vart att, “om vi jobbar med 

Discovery men ser till att ha free to air obligations på public service så får ju alla precis som de vill 

ha”, men det gör ju också att Discovery kan ju inte tjäna de pengarna som de vill så då är ju de inte 

intresserade av det. Ja, okej. Pengarna och få en del mycket mindre pengar och inte få en del, för det 

är ju också så att vi har ju visat så väldigt många fler timmar än SVT. Risken är att mycket färre 

människor kan se det, uppsidan är att det blir mer som visas. I Sverige och i Skandinavien så 

kommer det alltid att vara problematiskt att säga att inte alla får och att det inte är lagom, men tittar 

du i andra länder så kanske det inte är så självklart att man ska ha den. Så att det är ju också den här 

kulturfrågan, vi vill ju gärna bestämma att OS präglas av vad vi bestämmer uppe i Skandinavien. Så 

är det ju bara inte, det vet ju jag efter att ha suttit där nere de skiter ju i det. Det är ju en marknad 

men vi är ju 500 miljoner som bor i Europa så att det är ju det som är intressant om man ska vara 

krass.  

 

I: Ja det känns som att man blir väldigt insnöad på att det är vi som ska ha det på vårt sätt och man 

tänker inte på det stora. 

 

R: Det kan man väl kanske säga när jag var i EBU och Eurovision, att man tänker på sitt sätt och det 

är ju bra men rättigheten avgörs ju inte där de tänker, den avgörs ju där Viasat, TV4 SVT, SBS och 
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de andra är och får man då för sig att man ska göra på sitt sätt så är det ju större chans att man 

förlorar om man inte tänker lite annorlunda. Men det finns en klar risk. Nu jobbar man ju runt det 

såklart med massa lagförslag och så vidare så vi får se vad som är rätt eller fel.  

 

I: Nu har ju ni, om man kollar på fotbollen där har ni ju mer eller mindre monopol på de stora 

europeiska ligorna. 

 

R: Ja. 

 

I: Det är Bundesliga som saknas kanske. 

 

R: Ja, det beror väl på hur man ser det, jag tror att. Ja, jo, har vi monopol på fotboll? Nja, det är väl 

tveksamt. Har vi monopol på de ligorna som är kommersiellt starka? Ja, då har vi nog det. 

 

I: Då kan man slänga in NHL också kanske? 

 

R: Jag skulle nog våga påstå att du kan nog slänga in att hela vår affärsidé är att ha så starka 

kommersiella sporter som möjligt som folk är villiga att betala för. Det är ju vår affär. Vi har valt 

internationella ligor, C More som vår betal-TV-konkurrent har valt inhemska ligor men målet är 

detsamma. Starkt kommersiellt innehåll som folk är villiga att betala för. Vi har väl egentligen då. 

Monopol kanske är ett starkt ord men det blir ju ordbajseri. Helt klart är att om du vill se 

internationell fotboll av bästa klass, då bör du ha Viasat eller Viaplay. Det är det vi kan konstatera 

de närmsta åren, så är det. 

 

I: Går det att peka på något speciellt som den hela svenska sport-TV-kartan. Hur den, det var ju i 

och för sig länge sedan den dominerades av SVT men rättigheter, det kanske inte ens går att jämföra 

just med ligorna och de kommersiella intressena, men kan man peka på någonting speciellt i hur 

SVT påverkas av er och C More och SBS möjligheter att spendera de hör summorna som det ändå 

handlar om.  

 

R: Ja, men absolut. Jag tror att om man ska titta på det över tid så kan man nog titta när MTG köpte 

hockey-VM första gången, vad som händer där och sedan hur utvecklingen har gått. Den kan man 

ju isolera till sverige men den ser ju likadan ut egentligen över hela Europa. Vi ligger ju väldigt 

väldigt långt fram tekniskt, det gör nog att vi driver de här områdena och man kan göra en uppsats 

om det här här. Det ser ju inte likadant ut i Spanien, de börjar ju komma nu. Sky har ju funnits i 

England, så att det är några marknader som är väldigt tydliga. Det är klart att det är brutalt, det 
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förändrar ju förutsättningarna för public service något enormt. Ett, så vi identifierar ju affärer var 

det finns ett intresse att betala, alltså driva affärer med våra konsumenter. Du får se alla matcher i 

Premier League och du vill betala 400kr i månaden, ja men det är ju en bra affär. Om jag behöver 

köpa Premier League för 300kr i månaden, då har ju jag 25 procent marginal. Då gör jag det för det 

är en bra affär. SVT, ett, de gör ju inte den. De ställer ju inte frågan så hur ska de veta och två, om 

man inte ställer frågan, ja då måste man ju be om pengar och då vet man inte om det är lönsamt 

eller lönsamt. De har inget lönsamhetskrav så då måste de gå till någon regering och säga, “jag 

behöver så här många hundra miljoner för att visa Premier League på lördagar.”, “ja, men ur ett 

public service-intresse, behöver du visa tio fotbollsmatcher samtidigt kl 18.00 på en lördag före 

allting annat du hade kunnat göra med kultur under ett år?”, “nej”, “okej, då får ni inte pengar för 

det här.”, “ja, men vad synd”. Det är ju egentligen det det kokar ner i. Sen vill de ha det men det blir 

ju inget bra för då får de ju ta alla pengar som ska gå till public service, alla våra skattepengar och 

köpa Premier League-matcher. Jag gillar Premier League, det är en jättebra affär för oss men den är 

ju inte riktigt nödvändig. Det är ju inte som nyheterna och inte är det några kulturnyheter och inte är 

det något agenda, men folk gillar fotboll och folk gillar att konsumera fotboll och framförallt så 

gillar folk att betala för fotboll när vi paketerar det på sättet vi kör. Det är vår affär.  

 

I: Tror du att det är annorlunda när det kommer till mästerskap? 

 

R: Ja det är det ju absolut och det har ju att göra med. Än en gång, jag kan ju svara på frågan utifrån 

perspektivet jag sitter i nu. Mästerskap för mig är ju inte alls lika intressant. Jag gillar ju mästerskap 

men jag vill ju ha kunderna att betala i min modell 400kr i månaden, tolv månader om året och i ett 

mästerkap så är det ju en gång, eller till och med varannat år, så för mig är det ju mycket svårare att 

göra en affär på det. Om jag skulle köpa fotbolls-VM till exempel, då kan ju kunden hoppa på i juni 

och sedan hoppa ur i juli så jag har en månad då jag ska tjäna alla de här pengarna och betala lika 

mycket som TV4 och SVT får in i kommersiella intäkter genom att ha två miljoner tittare som 

byggs av en reklamsnurra och pris som finns av hur mycket man köper reklam för, så att jag 

kommer ju inte att nå den.  

 

I: Nej. 

 

R: Eller det blir åtminstone väldigt svårt, så att därför blir mästerkapet inte lika intressant. Sen blir 

det ju fortfarande intressant och det är det SVT hela tiden måste kämpa emot. “Okej, det blir inte så 

intressant för oss, hur intressant är det för Tompa och Viasat? Ja, men det är såhär intressant så då 

bör vi nog bjuda mer än det”, för annars så kommer jag ju att vara där. För mig blir det ju en affär. 
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Är det en bra affär så är det klart att vi ska vara där, är det en dålig affär så är det klart att vi inte ska 

vara där. Så det är klart att det påverkar. De blir ju utsatta hela tiden, i en värld, om jag ska vara lite 

taskig, som de inte har fått en chans att öva i och då blir det ju väldigt svårt. Det är lätt att säga att vi 

ska ha det här och det här, men det är ju rätt tråkigt att säga att man ska ha det här och det här om 

det kostar en massa resurser och pengar som man de facto inte har, som man kanske kan lägga på 

något annat och få ut samma effekt.  

 

I: Jag tänker på mästerskapen, skulle ni ha eller vilja förvärva ett mästerskap i en idrott som ni inte 

har sänt någonting av innan. Jag tänker på handbollen till exempel, då har ni ju visat Champions 

League innan och kanske byggt upp en liten kundkrets som gillar handboll och vet att ni gör det bra 

och då går ni in och tar handbolls-VM, men skulle ni göra det utan att ha någon aning om det? Eller 

aning om det. 

 

R: Nej, jag skulle säga att vi gör inte det utan att ha någon aning. 

 

I: Nej. 

 

R: Det är nog det där som är skillnaden nu från och med några år sedan. Förut så tittade vi på TV-

siffrorna och tittarsiffrorna gick ju uppåt och det har de ju gjort ganska länge fram tills säkert 2005, 

2006, 2007, 2008 jag vet inte när någonstans det börjar, finnas tillräckligt många andra medier för 

att söka information på. Så då var det ju mycket enklare att köra på spekulation, för att om jag köper 

idag så går det åt 30 procent mer i intäkter om tre år, ja men det är en skitbra affär. Det är ju 

egentligen tvärtom nu, alltså tittandet går ju ner så fri-TV får ju slåss med att gå ut. Då får man ju 

titta på affärsmodellerna, alltså fri-TV här säljer ju reklamytor som ska nå ett visst antal personer 

och det är klart att om mindre personer tittar, då är det ju svårare att ta mer betalt av partners 

reklamytor och det betyder ju att våra intäkter minska och då blir det ju också såhär, är det värt att 

köpa in stora mästerskap? Nej det kanske inte är det för folk är inte så benägna att titta. Det är ju en 

process som vi gör hela tiden. Där kan man ju se en ganska stor skillnad, folk är väldigt väldigt 

intresserade av att köpa betalabonnemang och de var intresserade av att köpa satelliter eller 

mottagare på taket, de är intresserade av att köpa Comhem och Telia i sina hus och de är 

intresserade av att köpa Viasat och Viaplay. Det är rätt tydligt men för stora mästerskap. Ja, då 

kommer vi tillbaka i en gång varannat år, är det värt det då att göra den investeringen? Nej 

förmodligen inte. Jag skulle nog i alla fall inte investera en massa pengar i att chansa på att det är 

så. Sedan finns det vissa områden, OS har vi testat. Alltså, det finns ju många andra värden också. 

Hur bygger man en sportkanal? Vi tappade ju också hockey-VM i den vevan och fri-TV behöver ju 
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innehåll. Vi behöver också peakar där för att hantera vår verksamhet så OS vart ju ett jättebra köp 

för oss. Än en gång tur eller otur, jag satt inte på den här sidan när man köpte det så jag kan bara 

konstatera att IOC valde att inte jobba med SVT den gången, det kan vi nog vara ganska glada för. 

Mycket jobb, mycket energi och mycket resurser men jag tror att det speglas i att vi. Två saker gör 

det bra, vi gjorde det väldigt mycket bättre och det kan jag identifiera av att vi sänder 10.000 

timmar sport så vi tränar enormt mycket på hur man sänder sport. Det gör inte de andra. Så det var 

klart att när någon sade så här, “hur kommer de blir? Oh, det är nya talents och så vidare”, ja fast 

våra talents kör ju 500 fotbolssmatcher per år och 300 timmar handboll. Det är väl klart att de kan 

gå in och göra en bra sportkänsla och sportupplevelse. Jag menar Ola sitter ju i studio 200 dagar om 

året, klart som fan att han är bra på det här. De bara, “oj vad bra Ola är”, ja det kunde jag ha talat 

om redan innan.  

 

I: (Skratt). 

 

R: Det är ungefär lika som, vi kommer att få medaljer i skidor för att vi tränar väldigt mycket. Det 

här var samma sak så jag var aldrig så orolig för den, däremot var jag orolig för att, är det det folket 

kommer uppskatta? Vill de se OS av Ola eller är SVT viktigare än OSet så att säga och nu visar det 

sig att det var ju inte viktigare. Innehållet är ju primärt. Konsumenten struntade ju faktiskt i. Pressen 

var ju väldigt på, “nej men det här kommer ju inte gå, ska det vara på Viasat? Varför då? Hur 

kommer det här bli?” Eller många gick ju ut och sa att det kommer ju bli jättedåligt, men 

konsumenten struntade ju i det. De ville ju se innehållet. Vart det var var ju inte lika intressant och 

framförallt om vi gjorde ett bra jobb så var det ju tvärtom. Ja men det var ju jättebra att det var där. 

Så att där tror jag att SVT fick sig en liten sådan, “oj då, vi är inte störst bäst och vackrast faktiskt i 

de här segmenten längre”. Det tror jag att man visste men jag tror inte att man riktigt ville och än en 

gång, man hade inte behövt hantera den. Det fick man nu ett uppvaknande,”Oj”. Det är klart att för 

oss så är det ju en jättefjäder i hatten. När jag går ut och pratar med alla andra leverantörer av stora 

sportevent såhär. “Ja men ska inte ni göra något OS, ni var ju jättebra”. Det är ju jättebra kritik av 

våra konsumenter. För de tänker ju konsumenter, de bryr sig inte om SVT. Som jag har sagt, det är 

ju jättekul att ha 200.000 tittare för sina sponsorer, men om du kan pinpointa 150.000 du kan göra 

direktaffärer med så byter jag ju varenda dag i veckan. Vi har ju bara olika affärer sen när vi 

egentligen jämför oss med MMS och de här sakerna som finns. Så jag tycker att det är superkul, det 

är klart att jag ska vara där och jämföra mig men om mina kunder är villiga att betala så behöver 

inte jag ha 500 000. Då har jag en rätt bra grund. Det är olika affärer. 

 

I: Skulle det vara optimalt att äga ännu fler rättigheter? Utifrån ert. 
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R: Ja men det tror jag. Alltså jag tror väl att på fotboll så är det väl nog så att hur mycket fotboll jag 

än köper in så kommer jag inte att få speciellt många mer kunder än vad jag har nu.  

 

I: Nej. 

 

R: (Skratt), det är ju Allsvenskan i så fall.  

 

R: Men det är ju klart att vi tittar ju alltid på rättigheter som jag tror kan göra en bra affär för oss. Så 

att, absolut. Vårt utbud är ju långt ifrån klart. Det blir ju också en fråga, ja men om vi köper allting 

då, hur mycket kan vi ta ut av konsumenten?  

 

I: Precis.  

 

R: Är konsumenten villiga att betala 950 spänn? Nej förmodligen inte, hur utbud de än får så då 

börjar nog de konsumenterna hitta andra sätt att titta på det så att. Nej men vi har väl ett bra 

sportpaket inom fotboll. Vi tappade ju hockeyallsvenskan till exempel, det är ju en sådan rättighet 

som jag jättegärna hade haft kvar men inte till de nivåerna som de ville ha. För mig så, jag förstår 

att alla säger “fan varför hade ni inte kvar det här, varför gör ni inte det?”. Nej, för att om jag ska ta 

de pengarna vi tjänar i det här huset och lägga på hockeyallsvenskan på de nivåerna de förväntar sig 

att vi ska lägga, då förlorar jag pengar. Vi är ett vinstdrivande företag, vi vill tjäna pengar inte 

förlora pengar. Har man inte partners som förstår det och det finns. Jag menar här fanns det ju en 

annan aktör som var villig att göra det, ja men då är det bara att säga grattis, bra jobbat, lycka till.  

 

I: Är konkurrens bra? 

 

R: Absolut. Absolut.  

 

I: På vilket sätt då? 

 

R: Det driver utveckling. Alltså vi får sluta, eller vi får aldrig. Vi, jag ska jag säga, jag kommer 

aldrig att tro att det är jag som sitter och bestämmer hur konsumenterna ska konsumera. Det 

funkade 74 när vi satte på TVn och alla fick sitta i soffan under det här lägereldstänket. Det är ju 

fantastiskt, jag har ju vart med om det. Det är få saker som är så magiskt som ett VM eller en World 

Cup när man bara sitter där som ett jävla gäng, men i dag ser ju inte världen ut så. Den tekniska 

innovationen gör ju att vi kan ju titta varsom helst vi har ju fan problem att sitta hemma och se på 
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samma program med min familj ens om vi tycker att det är intressant båda två. Det är ju bara så det 

är. Det är ju det jag måste anpassa mig för, så därför tror jag att konkurrensen är livsviktigt för mig 

att ha koll på. Jag skulle säga att det är det enda jag har koll på. Det är mitt största vapen i de här 

förhandlingarna. Det är att jag inte sitter och funderar på, vad gör SVT nu, vad gör TV4, jag är bara 

intresserad av vad konsumenten gör. Vi har precis investerat en miljard i E-sport. Då säger alla,”vad 

fan Tompa varför sitter du och tittar på det?” Ja, för att nio av tio kids sitter och spelar World of 

Warcraft och Counter Strike och vad fan det nu är. De spelar ju inte fotboll längre. Jag har all 

fotboll. Ja, om 15 år tror vi att fotboll kommer vara lika intressant då, eller tror vi att det finns andra 

utbud? Ja, okej men ska de göra då? Jag vet inte men jag vet att de köper ju inga satelliter och sätter 

upp på taken hemma och de köper ju knappt Viaplayabonnemang, men de köper appar och det är 

funding och det. Det är klart att jag är way ahead av vad vi ska vara och det passar inte med våra 

affärsmodeller nu men det går fort nu. Det är där vi måste vara om vi ska ha en relevans hos 

konsumenten. Om konsumenten vill ha E-sport, då måste jag ha E-sport. Bilen igen, bilen måste ha 

soppa, då måste jag ju fan se till att ha soppan annars så har jag ju ingen relevans för bilägaren.  

 

I: En negativ aspekt av konkurrens är att priserna sticker iväg. 

 

R: Ja, det är jobbigt. Jag skulle nog säga att det inte är ett fenomen som är helt nytt. Vi tittar 

egentligen på branscher som är relativt unga, som går väldigt fort utvecklingsmässigt också. Om 

man drar paralleller någonstans så kan man ju säga att mobiloperatörer köper upp varandra för 

enorma summor eller ja men ta nu Candy Crush som var sålt igår, det är klart att det inte finns ett 

reellt värde på 50 miljarder där men det är ju också en konsulideringseffekt. Alltså du har haft ett 

antal bolag som har kunnat tjäna väldigt mycket pengar eller vart väldigt lukrativa och någonstans 

så börjar vi ju närma oss en smärtgräns när investerarna är villiga och få en direkt avkastning. Det 

är ju det det handlar om för mig, det är ju en affär. Nu någonstans börjar vi ju komma, ja men om 

jag ska investera en miljard och jag får tillbaka åtta procent, då måste jag ju ha en miljard och jag 

måste kanske ha andra tillgångar som är uppslutna i det här bolaget för att tycka att åtta procent är 

okej. Agenterna förut behövde ju ha noll intresse i det och kunna få 30 procent return on investment 

på en gång. De behövde ju bara gå till banken, låna det, köpa en rättighet, slå in den i rosa papper, 

komma till Scherman, Manfred, Peter, mina alla innan jag, Jan Olsson och säga att jag köpte den för 

en men jag ska ha 1,3. “Ja, okej.”. De dagarna är lite borta. Det är ju två saker som gör att jag tror 

att jag kan, vågar jag påstå. Ett, jag sitter på den här sidan, så bolagen har tagit in spetskompetens 

själva. Jan Olsson är ju duktig på det och Fredrik och Manfred och Cederqvist och agenterna är inte 

riktigt lika sugna. Det börjar säga att, man måste ha någon relevans. Det går inte bara att spring med 

de här, för nu kan ju vi säga nej. De som säljer rättigheterna börjar också säga. Premier League gick 
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ut i dag och sa att, vi bjuder inte in agenter på vissa marknader där de inte vart förut. Branchen 

börjar mogna nu är det inte så intressant att göra snabba cash. Relationer, bra affärer, långsiktighet 

och det har nog att göra med att branschen har ändrats väldigt fort och att vi har tagit oss igenom 

den här första totalexpansiva delen av när affären skapas och alla ska vara gold diggers och så 

vidare. Jag tror att det är snarare så. Jag tycker att det är jättespännande som har följt det här i bara 

tio år, men det är klart att jag kan komma in här och titta på kontrakt, jag kan sitta på EBU och titta 

på kontrakt och jag kan ju undra någonstans, men vad i hela friden, vem gjorde affärer på det här, 

och det tror jag att man gjorde nog inte affären som man gjorde nu. Man gjorde affären utifrån de 

förutsättningar som var då och då handlade det om att ta marknadsandelar.  

 

I: Kan det leda till att det blir längre kontrakt då? 

 

R: Ja, det tror jag kommer vara en effekt. Vi har inte sett den här, vi har sett den i USA de senaste 

åren och det är ju också en annan del av aspekten. Då är det distributions-drivna affärer. För det är 

klart att Comhem kanske inte är så sugna på att ge en massa pengar om de vet att vi bara har 

innehåll i tre år så att de i sin tur, deras kunder bara kommer vara i tre år. Då vill ju de ha sju år, det 

vill ju jag också egentligen. Där tror jag att det kommer att sätta sig lite mer när branschen har 

konsoliderats klart. Det kanske ska vara en eller två pay-aktörer på marknaden, det kanske inte ska 

vara fem. Samtidigt så ser vi ju så klart Netflix, HBO, Facebook, Google och de får ju 

konsumenterna och det är klart att de kommer rita om kartan, det är jag helt övertygad om. Det är ju 

samma sak där, om de investerar 100 och får tillbaka 200, klart de investerar 100, de kan ju 

investera 150. Om jag bara har råd att investera 160, då kan ju de säga 170 för de har ju fortfarande 

30 kvar. Så att vi får ju anpassa oss till verksamheten och titta på vad vi kan göra.  

 

I: Om man ska avsluta lite med, vad betyder public service för dig och behöver ni som kommersiell 

aktör public service i konkurrensen eller skulle ni klarar er utan dom, att de inte sänder någon sport 

alls? Nu blev det tre frågor i en.  

 

R: Ja men om jag börjar med public service, jag har ju jobbat med public service när jag var på 

EBU så att det blir ju relevant och en utav anledningarna till att jag tyckte det jobbet var attraktivt 

var ju att det var public service. Public service är ju intressant. Jag tycker att det är viktigt. Jag gillar 

ju sport först och främst så jag vill ju att alla ska kunna se sport, men jag får ju inte vara naiv heller. 

Det är väl det man lär sig när man börjar med det här att, ja det vore ju bra om alla får allt, men det 

funkar ju inte riktigt. Så att public service är jätteviktigt för mig personligen. Hur svarar jag 

diplomatiskt på om jag tycker att det är? Nej, jag tror inte att de kommer ha samma impact som de 
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har haft förut. Jag tror att det finns andra sätt som de måste förändra sin affär för att vara relevanta. 

Och med det så menar jag att jag tror att de behöver vrida på hur leverar man utbudet. Som jag har 

tjatat om som ett mantra, när ska kunden se det, hur vill de se det och vart vill de se det. Svarar de 

på de frågorna, då har de relevans. Gör de inte det så kommer någon annan hitta sättet att göra det 

som kunderna kommer att ta och då måste man ju också fråga, behövs de. Nu ska han in här. Vi tar 

en paus så hoppar vi till nästa.  

 

PAUS  

 

I: Om man börjar med konkurrens till er, behöver ni ha public service som en konkurrent? 

 

R: Ja, jag tycker att det är viktigt att det finns, de har ju ändå ett fantastiskt uppdrag. Att tillgodose 

svenska folket, om vi nu tittat på SVT då, med information och då tycker jag att man ska vara 

relevant över hela spektrat. Sen är det ju så att det vi ser tydligt och varför vi är inne i affären och 

varför sport är så attraktivt och för att det är så mycket pengar, det är ju för att det finns ett intresse. 

Så det är ju klart att, om man nu ska tillgodose informationsflödet för svensk folket och sport är om 

än inte jätteviktigt ur ett perspektiv att vi räddar ju inga liv eller så, men att det har ett stort intresse 

så är det ju klart de ska vara där. Men jag menar… 

 

I: För det finns ju inte med i deras sändningstillstånd, då är det bara kultur.  

 

R: Ja, men sport och kultur. Det tror jag att man får liksom. Jag säger det igen, det kanske är mer 

ordbajseri. Tillgodose allmänheten med relevant information, det är väl det som de ska göra. Sen 

hur de definierar det, det struntar jag i. Där tycker jag väl att sport har en ganska stor del. Med det 

sagt kan jag ju lugnt säga att jag tycker att det är vansinne att. Ich det här är ju min högst personliga 

egna uppfattning, jag vet att det är många som inte håller med om det, men efter att ha suttit på båda 

sidorna så kan jag ju bara konstatera att i en värld där det är de här summorna som är och med de 

resurserna jag förfogar över här så ska nog SVT eller public service, eller Eurovision för den delen 

stärka upp sina delar, för att det är enkelt. De kommer att vinna de rättigheterna dom betalar mest 

för och då får dom betala väldigt mycket ibland för att de inte gör sitt jobb. Nej, de gör sitt jobb 

men vi pratar ju ändå rätt många miljarder som dundrar ut i sportsändningar och jag kan inte säga 

att jag hade kunnat gjort det annorlunda om jag hade suttit där. Hade fått stå inför samma 

problematik, samma beslut inför styrelser som jag gör här. Kan bara konstatera att vi, jag tror att vi 

är bättre på det och det är samma pengar som flödar ut, skillnaden är att jag går med ett case till en 

styrelse som är drivet av våra aktieägare där jag gör en bra affär, det gör inte dom och när dom 
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knäcker mig som dom gör på vissa fall, eller det jag kan se ibland så kan jag bara konstatera, ja den 

summan som ni betalar, den behövde ni betala för att vinna kontraktet, men kommersiellt blir den 

vansinnig. Alltså vart kommer den ifrån, de måste ju såklart spekulera för att de tror att jag kanske 

lägger någonting liknande men fan, är det rätt att begära att svenska folkets skattepengar ska gå till 

att de spekulerar i rättigheter? Nej, det kan jag inte tycka. Speciellt när jag vet hur branschen funkar 

med agenter som sitter emellan och tar en. Det är ju ingen agent som inte jobbar som tar 10-15 

procent. De är ju inte där för att vara schyssta. Jag har ju vart agent, det är ju mitt jobb att tjäna 

pengar och det är ju en lukrativ bransch. Där tycker jag att, det finns ju inte rätt och fel sen kan jag 

säga att anställa fyra stycken rättighetsansvariga. Jan är ju jätteduktig och han är så jobbig men det 

gör också att han är så bra. Det har jag ju upplevt genom att jobba med honom och mot honom och 

för honom, att han är så tydlig i sitt uppdrag. Att han inte vill göra av med pengar. Jag kan nog 

fortfarande säga att jag känner ett par personer som jag kan säga att jag tror. Kan inte säga att de 

skulle göra att bättre jobb än han, det tror jag verkligen inte, men jag tror med bättre kommersiella 

färdigheter så kanske de skulle kunna förändra utfallet något. Än en gång, de har ju sin affär, jag har 

ju min affär. Det går väldigt mycket pengar från SVT och det gör att det läcker där oavsett, jag 

menar dom har ju inga kommersiella modeller. Är det kultur, nyheter och så vidare så är det ju 

mycket pengar som drar men inom sport som vi har sett de senaste åren så är det ju väldigt mycket 

pengar som går och vi har ju alltid sagt när jag var på EBU, om du låter en kommersiell aktör som 

Viasat gå in och ta det innan, då kommer det att bli dyrare för då har du skapat konkurrens på 

marknaden och konkurrens är nästan ofrånkomligt att det stegrar insatserna. Samtidigt, om du går 

med på priset som man säger nu så har du betalat en enorm ökning som inte går att motivera så att 

det är ju ett skituppdrag. Du kommer ju att förlora hur du än gör. Det enda jag tycker, vilket så klart 

hjälper mig i det här jobbet, de borde vara bättre. De behöver bli bättre. Eurovision behöver sätta till 

bättre kompetens om man ska vara med och leka. Det är ju inte sen säkert att det går och samtidigt, 

plocka över någon som Manfred nu eller som, jag menar jag kommer hem hit, det är ju dyrt. Jag är 

ju inte. Nej men jag tror säkert att Jan har en bättre lön än vad jag har men det blir dyrt att sitta med 

folk och göra det men om man nu tar hela SVTs sportinköp kan jag tycka att det är vansinnigt naivt 

att sitta med en person och göra det primärt. Jag skulle ha satt två. Det var under de 

förutsättningarna som jag sökte jobb när jag sa att jag skulle komma hem, “jag kommer att spara de 

här pengarna till er, jag kommer att spara hela min lön på ett år”. Nu tog jag väl i lite, men i stort 

sett, för att jag vet hur det funkar på andra sidan. Jag vet vilka kommersiella nycklar Viasat och 

TV4 och C More har och det är de ni måste ta ställning till om ni, ett, vill vara framgångsrika och 

två, vara så nära priset som möjligt. För det är klart, jag har var en agent också. Kan jag få 100 av 

dig, sen går jag till dig och säger att du får 120, 140, 160, 180. Och kan du inte spelet, då är det klart 

att du kommer att åka dit. Även om du kan spelet så kommer du att åka dit. Enda sättet att inte åka 
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dit mer än någonsin är ju att ha folk som har vart agenter, suttit å EBU och har vart hos 

kommersiella operatörer, jag menar då har du i alla fall minimerat risken. För det är ju tunga 

investeringar och det finns några som är duktiga på det. Det är önskvärt, kanske, tycker jag men än 

en gång, public service kanske inte kan sitta och lägga fem miljoner på en grupp som ska förhandla 

ett antal kontrakt. Det är också en sådan här gråskala. Jan Olsson är fantastisk, han är så jobbig och 

han är så bra på att vara så jobbig och han är så duktig men åh vad han skulle behöva hjälp. Det är 

kan jag bara konstatera.  

 

I: Kan man säga att , med de summor som nu har trissats upp och just med att det är public service 

och skattebetalarnas pengar, kan man rent krasst säga att de ska strunta i att köpa in sport eller 

sporträttigheter tills de har hittat en metod som funkar? 

 

R: Nej, för sporträttigheter kommer att förtsätta vara intressant i deras uppdrag och priserna 

kommer att förtsätta att gå upp för att det är intressant. Deras uppdrag är ju att bli intressant där det 

finns konsumenter som är intresserade och om konsumenterna är villiga att betala och om det finns 

andra konkurrerande bolag som oss som är duktiga på att hitta kommersiella modeller att ta betalt så 

kommer man att fortsätta driva värdet på sport. Att kliva ur den, då får man nog bestämma om man 

ska ha med sport att göra. Ska public service tillhandahålla, om vi nu säger att det står kultur och 

jag skulle säga att sport är underhållning, ska public service tillhandahålla underhållning till svenska 

folket? Ja, det kan man i så fall ifrågasätta. Jag tycker ju det. Till vilket pris? Det får man 

någonstans, någon som är smartare och sitter i regering och riksdag och lägger budgeten för de 

bestämma, men jag har aldrig sett eller hört att de personerna som bestämmer det.. nu är de briljanta 

men de har inte gjort det jag gör eller det som vissa delar av de i EBU gör eller som vissa delar av 

TV4 eller C More. Dom är ju inte där så hur ska de kunna bestämma hur mycket man ska betala? 

Dom kan ju bara bestämma utifrån sin aspekt och det är ju skattepengar i form av TV-licenser där 

man ska portionera ut och det intressanta är ju hur mycket behöver vi portionera ut för att kunna 

genomföra mitt uppdrag som public service i underhållning om jag vet att Tomas Eriksson och 

Viasat sitter på andra sidan. Hur nära måste jag vara, hur mycket måste jag bry mig om deras, kan 

vi börja dela? Jag har ju börjat prata, kan vi komplettera varandra? Vi gör ju det ibland. Jag tror att 

det finns en växel till där för dom att lägga in. Det är vad jag tror men jag sitter här och de sitter där. 

Dom har ju fått jobbet för att de är bra. 

 

I: Ja, precis. 
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R: Det är ju olika modeller och det är ju jättesvårt. Jag tror docka att de skulle tjäna. Nej inte tjäna, 

jag tror att de skulle spara pengar på att ha mer folk, men jag sitter inte där så att jag kan bara 

konstatera att det är det jag tror. Å andra sidan så skulle mitt jobb här bli jävligt mycket svårare om 

de vart mycket bättre. 

 

I: (Skratt). 

 

R: Så det är lite sanning med modifikation.  

 

I: Men hur skulle ni på Viasat kunna utvecklas i någon speciell riktning, alltså om man tänker för att 

fortsätta vara i framkant med rättigheter och som du pratade om att, om SVT kanske sparar pengar, 

hur ska ni kunna utvecklas för att upprätthålla er status?  

 

R: Alltså det gör vi ju hela tiden. Det man kan identifirera hos oss som har hänt det senaste året, det 

är ju framförallt och det tydligaste, Viaplay. Det är det dummaste och det smartaste någon har gjort 

här om man ska vara krass. För det är ju lite hål i huvudet att tala om för sina ägare att, vår core-

produkt är att folk ska köpa vårt innehåll och skriva upp satelliter på taket eller att vi ska jobba 

tillsammans med distributörer men vi har en plan. Vi tänker utmana det genom att säga att du kan 

köpa det utan bindningstider för mycket mindre pengar och titta vart du vill. Ja, fast det låter ju helt 

knäppt om man sitter där och det var ju precis det det var, men det man hade gjort var ju att 

identifiera att den här gruppen ed satellitdistribution, dom kommer inte att nöja sig där för Netflix 

kom ju. Playtjänsterna började ju komma och där är dom ju skickliga.. Det sitter ju research-team 

och dom är ju smarta här så dom har ju sett att det här är ju bara en utvecklingskurva som vi 

antingen är med på eller inte men den kommer likt förbannat och det var ju precis det som hände. 

Så när man lanserade Viaplay så sa man ju till alla våra kunder som hade Viasat att, titta nu får 

Viaplay också. Grymt, vi stannar. För vad hade de gjort annars, de hade ju klivit därifrån. Så det är 

väl ett sätt att säga, vara relevant med innehållet som vi förvärvar. Det är nog vår största utmaning 

tror jag i dag och i morgon och framöver. Alltså vara bensinen eller vara tillgänglig där man 

behöver tanka liksom, i en värld som så klart går jättefort. Sen är det ju klart att, för mig så är det ju 

intressant att titta på nya konsunment-grupper och det är väl där public service ska vara, jag vet inte 

om de ska vara oroliga men det är klart att vi kommer ju alltid gå på det innehåll som vi tror 

kommer bredda vår affär. Det tror jag att man ska ha med sig när man sitter på alla sidor men det är 

ju likadant, för vi har ju tappat PGA-golfen till C More, hockeyallsvenskan. Dom ville ju också 

bredda sin affär, om dom kan göra bättre affär än vad vi kan, det är klart att de ska vara där. Där är 

konkurrens viktigt. Jag kan ju inte sitta och fisa och tjäna lite om någon annan kan gasa och tjäna 
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mycket för att deras affär tillåter det. Det är ju likadant för public service att om jag hittar nischer 

där jag kan tjäna mycket pengar, det är klart att jag kommer utmana dem så att där tror jag, specifikt 

idag så skulle jag säga att vi har ju Viasat fotboll, Viasat hockey, Viasat golf, Viasat motor där har 

vi ju identifierat att vi har gått på internationellt starka rättigheter och det har ju funkat för oss. Nu 

tror jag att Allsvenskan skulle funkat lika bra när vi köpte Premier League. Skulle den funka lika 

bra i dag? Absolut inte för nu tror jag att många som gillar Premier League har redan Allsvenskan 

och vice versa så att. Viasat var ju rätt små 2008, 2009 tills man tog Premier League och där fick 

man en jättestor tillväxt på fotbollskunder men C More hade ju redan dom och jag tror inte 

egentligen inte att de har tappat. Det är klart att de har tappat mycket kunder på det men dom hade 

ju också väldigt mycket kunder på Allsvenskan och om de skulle ta Premier League så skulle det ju 

göra jätteont för oss, vi skulle tappa mycket kunder men de skulle ju inte få lika mycket kunder för 

de har ju redan många kunder kvar, så att det blir ju också den där balansen när affärerna börjar 

sätta sig litegrann. Jag har några små saker som jag skulle vilja jaga på men nu är det ganska tomt 

då, så vi får väl se då det blir möjligheter. Jag tror kanske snarare så att det kommer bli så att vi 

måste hitta bättre samarbeten, man för hitta bättre samarbete med tex SVT så måste vi ju hitta 

betalningsmodeller som kanske rimmar mer med att kunden betalar för vad de vill se. För om vi nu 

säger att vi skulle dela på en rättighet, vi tar Premier League som vi sitter på. Okej, de vill ha 16:00-

matchen, ja det är bra men då måste jag ju, för public service, då måste jag ju kunna ta betalt av alla 

Arsenalfans, alla Liverpoolfans, alla Chelseafans, alla. Dom måste ju köpa tjänsten direkt av mig, så 

att den dagen så vi har hittat dom och dom kan lägga sin public service-budget på att underhålla och 

vi kan tjäna pengar på det, då tror jag att man kan komma någonstans. Premier League kanske är ett 

otroligt dumt, eller Allsvenskan liksom, du vill ju inte ge upp din ryggrad, men det ser jag som en 

absolut. Vi har ju delat på juniorhockeyn till exempel. Den kommer vi inte att dela på nu till 

exempel, den går ju till TV4. 

 

I: Okej. 

 

R: You win some you lose som och det var ju det jag började med att säga. 

 

I: Ja, precis. 

 

R: Rättigheter kommer och går och det är ju bara det vi måste anpassa oss till. Vår affär måste vara 

tillräckligt stark och våra kunder måste vara tillräckligt trygga med att vi har ett bra innehåll. Dom 

är relevanta för att kunna tjäna pengar, har vi inte det har vi ingen relevans.  

 



 107 

I: Är det något annat än konkurrensen som trissar upp priser?  

 

R: Ja duktiga säljare. Så är det alltid. Jag har ju vart säljare så därför kan jag ju säga det att, det är 

klart om du är en duktig säljare och kan identifiera värdet för konsumenten eller din partner så är 

det klart att du kan kräma ut mycket mer pengar. Det tror jag också är en sådan här sak, det är 

jättesvårt för SVT eller public service för jag i min roll kunde indentifiera hur många kunder som 

skulle titta på TV4, hur mycket kommersiella intäkter man hade i form av sina reklamintäkter, hur 

många kunder som förmodligen skulle köpa abonnemang om vi flyttar. Agenten måste ju veta 

sådant, eller måste och måste, det gör livet mycket enklare. Det är klart, om du kan tala om det för 

folk som på den tiden inte riktigt hade full koll på allting, så är det klart att du kunde trissa priset. 

Men i grund och botten, konkurrensen är det starkaste vapnet. Sedan tror jag att en del har också 

vart lite att folk inte förstod och lite att det var också ett positioneringskrig. Vi är väl de största 

rövhålen för det höll jag på att säga, (skratt). Men alltså vi har ju positionerat oss, vi i Sverige på 

minst tid och vart mest kommersiella och det har vi ju gjort genom aggressiva köp av innehåll för 

att locka mer kunder. Sen har TV4 vart väldigt framgångsrika, nu har vi ju sett SBS discovery som 

kör den väldigt väldigt hårt och aggressivt och det är ju inte rätt eller fel men det är klart att som 

agent så sitter du ju och, jag ska inte säga garvar men du är ju rätt nöjd över situationen här uppe 

just nu om du ska ut och sälja någonting för att det handlar ju mycket om att skapa spöken. Så här, 

ni har det och de vill ha det, ska ni inte bjuda lite till eller vad händer om ni sitter där nu och har 

ingenting. Då börjar man ju någonstans titta på affären och säga, okej affären är såhär men hur 

mycket kan vi förlora. Så att det blir ju, än en gång jättesvårt för public service för deras 

kommersiella tänk finns inte där och det är där jag tycker att. Som sagt Jan är grym och han vet 

mycket om det men det är ju jättesvårt. Det är som inom alla matcher, att förutse vad dina. Jag 

brukar säga att det är som att vi spelar poker med rätt mycket i potten. Och man spelar väldigt 

mycket på de andras kort. 

 

I: Varför är det just sporten som är in den här situationen? Finns det något annat som skulle kunna 

ta idrottens plats eller är idrotten unik när det gäller rättighetskriget. 

 

R: Nej. 

 

I: Och i mängden människor den angegerar. 

 

R: Ja men det tror jag. Jag tror att det är enklare att pinpointa fotbollsintresserade, 

hockeyintresserade, handbollsintresserade men nu ser vi ju rätt tydligt att fotboll är ju överlägset 
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den största sporten kommersiellt och intressemässigt och så vidare. Inte överallt, jag menar ta i 

Litauen där då är det basket. När jag sitter där så blir det. Här vill vi knappt visa basket för det är 

inte så stort intresse, där är det “måste vi visa Champions League, kan vi inte visa basket istället?” 

(skratt), så basket är viktigare. Så jag tror att sport har en attraktionskraft, mästerskap har levt länge. 

Det är en tradition från ung till gammal, VM, OS och så vidare. De har vart med från att TV-

började, att det har funnits en plats hos de där. Jag tror att den har sin unika plats av den 

anledningen men vi ser ju också samtidigt att nu börjar det bli ett krig om serier, har ju blivit väldigt 

populärt. Det är ju inte alls samma pengar än men det drar ju mycket folk, liksom sätt dig i Game of 

Thrones, jag skulle inte säga att det är större än fotboll men helt plötsligt så får du en enorm mängd 

människor som tittar, så där har vi ju sett HBO och Netflix komma in. Sport är ju live, det händer ju 

här och nu och det tror jag har en viktig, viktig känsla. Du vill ju inte se resultatet efter det är 

färdigt. Gillar du LHC så fan, text-tv är ju inte lika kul som att se det på en gång. 

 

I: Nej. 

 

R: Därför tror jag att det är så viktigt här och nu men vi får väl se om det är det som kommer att 

driva rättigheterna. Jag skulle nästan säga att fri-TV är nog er benägna att gå ifrån sport eftersom att 

det bara driver just där och då, till att förlänga livslängden av att ha serier eller längre program eller 

längre format som är mer återkommande alltså att folk kommer in och fortsätter vara i vår värld. 

Det är ju därför fotboll och rättigheter där har så lätt att bli dyrt. På lördag eller söndag, för att se det 

eller ha möjligheten så är du beredd att betala väldigt mycket pengar och det är ju bara hur den 

affärsmodellen ser ut. En vanlig veckomodell är ju snarare så att 18.00-rapport varje dag, så att de 

skiljer sig lite där. Jag tror att vi börjar närma oss en gräns för hur mycket man kan betala. 

Egentligen inte för premiumrättigheter men jag kan ju rätt klart säga vad vi gör här, vi släpper ju 

rätt mycket av den mindre sporten för den är inte lika lönsam längre. Det har i grund och botten att 

göra med att konsumenterna inte är lika intresserade, att de kanske väljer att titta på Game of 

Thrones istället för hockeyallsvenskan. Det blir ju spännande. Vi är ju många som får kämpa nu. 

Jag menar om man tittar på de stora sporterna i Sverige så basket visas ju inte, handboll visas ju. 

 

I: På TV4play. 

 

R: På TV4play, men det är ju inte längre TV4 eller en Viasat handboll har vi ju inte.  

 

I: Nej. 
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R: Hockey finns ju fortfarande så hockey och fotboll är ju de klart starkaste och det gör tyvärr att de 

andra får ta stryk, det är ju så det är. Än en gång, man måste ju motivera sin investering, jag 

kommer tillbaka till det vi börjar prata om. Det är affärer det handlar om, sen att vi. Underhållning, 

kultur ja det är väl nice att folk får tycka att det är det men för dom som jobbar med det blir det ju 

alltid en affär. Hur mycket investerar vi och hur mycket får vi tillbaka. (Skratt), det är jävligt enkelt. 

 

I: Det är pengar som driver. 

 

R: Ja men så är det och det finns ju inga undantag. Inte någonstans. Så börjar det ju till och med bli 

i själva ligorna. Det är jättekul att vinna allsvenskan eller SHL men i slutändan, om du backar för 

mycket pengar på det, så är det inte längre intressant. Så det är ju viktigare nästan att hitta en bra 

affär i att göra det, för lite annars såhär varför ska du hålla på? Folksjälen är ju lite död på det sättet. 

Men det är public service bra. Om vi nu vill fortsätta ha det så , vilket jag tycker är viktigt för min 

egen del. Jag tycker ju att det är superkul att de kan vara den svenska modellen. Jag skulle ju önska 

att man säger att slutspel, det kan jag undra varför det inte går att ordna. Nu ser vi ju vissa göra det 

som med SHL till exempel, slutspelet ska upp på fyran eller SVT eller femman.  

 

I: Är det två olika rättigheter det? 

 

R: Nej, samma. Det är bara att man väljer att säga, lunken där vet vi och där har vi identifierat att 

folk vill betala för, finalen blir enormt stort och en större angelägenhet. Vi har ju samma sak i 

fotbolls-VM, World Cup i hockey, VM. En viss del kommersiellt men semifinal och final och alla 

Sveriges matcher kommer att visas. Det bestämmer ju dom tillsammans med oss såklart, att det ska 

vara så, men ofta har man ju klart som det här med hundra fri-TV-timmar i OS. För oss så är det 

klart att SVT hade ju vart en jättebra partner, men vi kan ju inte ha en jättebra partner som inte 

förstår min affär. Jag förstår att alla vill se det och att det ska vara på SVT och att alla ska få 

tillgång till det men jag tänker inte investera mina pengar i det om inte jag tjänar på det. Då får ju 

antingen de göra det eller så får de ändra lite av sitt sätt för att vi ska kunna jobba tillsammans. Och 

det kanske de inte ska, eller vill, eller behöver men då ska inte vi göra affärer. Jag tror att man 

måste nog ändra från alla håll. Det är ju lätt för mig att säga som har suttit på båda sidorna så klart. 

Och det är alltid lätt att säga men rätt mycket svårare att genomföra (Skratt). 

 

I: (Skratt), ja.  

 

R: Men det tror jag. Ibland lyckas vi men om det ska vara en utgångspunkt att public service i form 

av sport så behöver de nog jobba lite hårdare. Sen kan jag bli lite förbannad när han säger så här, 
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“du ska inte spendera så mycket pengar på grejor som du inte har tjänat pengar på”, det säger han 

till mig. Men det är en av de mest upplyftande diskutionerna jag har. Det är deras tydlighet är så 

enormt uppfriskande även om jag blir helt galen på den. Är det så enkelt när man går in, då säger 

han “nej”, “vadå nej? Ni vill ha det och jag vill ha det men när jag frågar efter någonting emellan så 

säger ni nej? “, “ja”, “okej”. Hur ska vi då nå dit? Det är ju mitt problem, inte deras för de har ju en 

tydlig uppgift och där. Ja många gånger är det helt rätt men fan vad de skulle tjäna lite på. Eller så 

skulle de inte det, världen skulle kanske bli helt kaos den första sekund dom ger sig in med att börja 

kohandla med oss kommersiella aktörer. För det är inte säkert att det är bättre. Det är bättre för mig 

men det kanske faktiskt är väldigt mycket sämre för honom, nu och för all framtid.  Jag vet bara att 

mellan andra aktörer som båda har ett kommersiellt intresse så är det mycket enklare att hitta en 

relation och det gör det väldigt svårt i public service, men det är ju lite därför. Det är så rakt igenom 

hela samhället. Svenska spel, “du får inte, det går inte”, “ja men alla andra?”, “ja men det är alla 

andra”. Ja, fast om alla andra konsumenterna vill det då? Jag har ju till och med hört det från SVT 

när de sitter där, “men vi är ju svenska folket”, ja, fast fan jag tycker ju också att vi gör en del som 

svenska folket verkar uppskatta, sen att ni har ett public service-uppdrag, det är två helt skilda 

saker. Man kommer därifrån, det tar ju lång tid att förändra sådant. Det är ju jättejobbigt, det är ju 

precis som att vi inte skulle vara kommersiella eventuellt, “nu ska vi vara schyssta i det här huset, 

(skratt). Vi ska ha mindre marginaler”, det skulle ju ta jättelång tid.  

 

I: Vi ställde ju frågan till honom, om han kände sig bakbunden att jobba för att han jobbar för en 

public service-aktör och innan jag hann ställa klart frågan så sa han absolut. 

 

R: Ja, jag skrev ju till honom häromdagen för vi har ju rätt mycket kontakt och nu till exempel, jag 

har ju sagt på tal om hur viktigt att jag tycker att det är med public service, OS, har jag sagt att de 

inte kunde visa nyheter från OS förra gången, jag var ju bara i chock när jag kom hit och sade, har 

ni inte lyckats komma överens om det? Nej, och jag kan ju förstå varför man inte har lyckats 

komma överens om det. För att SVT tänkte göra som de alltid har gjort och Viasat tänkte göra som 

de hade bestämt att de ska göra och IOC hade tänkt att de skulle göra som de hade gjort. Ja, det är 

klart att om man har tre aktörer som ska försöka komma överens och ingen av de har ett intresse av 

att förhandla, då kommer det ju inte att funka. Men som sagt, egentligen, bryt ner det till vad det är. 

Viasat har köpt rättigheten för att kunna få mer kunder som är villiga att betala och stärka sitt 

varumärke, det är vår prioritet. IOC har sålt det till oss så att vi ska kunna förmedla OS ut till 

befolkningen. Det är deras primära. SVT har ett public service-uppdrag där de ska tillhandahålla 

information. Är det någonting som inte borde gå att få ihop och till och med kanske bygga mellan 

varandra? Nej. Det är klart att de inte kan skicka för mycket nyheter, då kan ju inte jag sälja, då vill 
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ju alla kolla där så att det måste ju begränsas. Det finns det ju sätt för. För mig var det bara konstigt 

och om de nu vill ha det så måste de ju begränsa sig för att jag ska kunna försvara min affärsmodell 

för jag har ju gjort investeringen. Ja, det skulle man ju kunna tänka sig att dom vill. Nej, men man 

lyckas inte riktigt hitta ihop det så att jag sade det i år. Sluta nu, låt mig få sätta det här och prata 

med folk men ställ frågorna på rätt sätt. Är det okej för IOC att vi går till SVT och gör en affär där 

dom kommer att få visa nyheter så att vi slipper det vi hade förra gången och så att ni får ut det till 

alla på nyheterna? Ja. SVT är det okej för er att ni begränsar den så att jag fortfarande kan ta betalt 

utifrån min affärsmodell och att ni dessutom talar om att allting kommer att finnas hos mig? Ja men 

det gör vi inte av princip, sa dom. Ja men varför inte då, sa jag. Vad gör det dig om jag tjänar 

pengar och att svenska folket kan se mer OS än någonsin förut? Nej det gör ingenting. Ja men gör 

det då istället för att säg nej, per definition. Så börjar det ju någonstans att gå, men än en gång du 

måste ju identifiera vilka affärer har dina partners. Om du inte gör det så är det klart att du aldrig 

kommer nå fram och det är ju som jag säger, varför ska jag då sitta och lägga massa energi på att 

hitta en lösning med dom om jag inte tjänar pengar på det? 

 

I: Nej precis. 

 

R: För jag vill ju tjäna pengar. Det är mitt enda uppdrag i ett aktiebolag. Se till att investeringarna 

för våra aktieägare är bra och att dom tjänar pengar. Annars får jag lägga min energi på annat och 

hitta ett annat sätt att göra det på och det är där det inte riktigt rimmar idag. Sen är jag nog väldigt 

sådär.  Och har nog fel många gånger men utgångspunkten måste ju ändå vara att vi ska göra bra 

affärer tillsammans. Hur uppfriskande det än är med SVT så, tills dom har lärt sig det och förstått 

det så kommer det att bli jättesvårt för de att samarbeta med en kommersiell aktör.  

 

I: Så det blir troligtvis inget OS-magasin från Rio med rörliga bilder? 

 

R: Jo men nyheter ska vi ha, det ska vi fixa. Det håller vi på med nu. Det kommer att bli det vi sätter 

ut för men det får vara nyhetsrätt, det får inte vara någonting annat. Det kommer inte att vara 

någonting som kan skada eller begränsa min affär. Samtidigt som, jag har ju inga nyheter. Alla 

säger ju nej till nyheter här. Då säger jag varför, vi sänder ju inga nyheter. Om folk vill se 40 

sekundersklipp så kommer de ju att göra det oavsett. På telefonen, de kommer att göra det på 

nyheterna eller så kommer de göra det någon annanstans men det kommer att göra det och vi 

kommer inte att tillhandahålla det så varför ska vi sitta och säga nej till det? I så fall är det ju bättre 

att göra det till 30 sekunders klipp och säga att du ser allting här. Så har vi ju uppnått det vi båda 

vill. Det är ju inte så att SVT ensamma är jobbiga och skitstövlar utan det är ju alla som man måste. 
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Och det är ju samma sak där, det är ju jättesvårt för en kommersiell aktör att gå in i ett möte med 

SVT som har noll kommersiella incitament. Vi vet ju att de har pengar så då får dom ju betala. Fast 

de ser ju inte på samma sätt på varför de ska betala. jag ser det ju så att för att ni ska få någonting 

som kan skapa ett värde, men det skapar ju inget värde för dom. Dom kan ju inte räkna på kronor 

och ören hur mycket dom får tillbaka på varje tittare. Det kan ju jag göra, det kan inte dom. Det är 

en jävligt knepig relation man måste in i och den. Fanns det en lösning så hade någon gjort det, det 

enda man kan konstatera är just nu och det är därför ni skriver uppsatsen, det är ju att SVT och 

public service tar rätt mycket stryk och jag hävdar efter att ha vart på EBU och vart agent och suttit 

på den här, om man vill ta mindre stryk, då kanske man borde fundera på sitt sätt att agera. 

Samtidigt med det sagt, då kan man också bli en ruggig slagpåse om man inte håller lite på de 

sakerna man har. Uppdraget kanske är kultur så det kanske inte är underhållning och då har man en 

ett problem på en gång. Så att ja, om han är bakbunden? Jo tack! (Skratt). 

 

I: (Skratt). 

 

R: Man kan säga att han har, överlägset, det tuffaste målet liksom. Han sitter nog säkrast för att vad 

han än gör så står han med brallorna nere men han har absolut det tuffaste uppdraget. Det är det 

ingen tvekan om. Den dagen han bestämmer sig för att sluta, då ska någon plocka upp honom, för 

lär man honom lite kommersiella delar i det så kommer han att bli helt fantastiskt bra för det är ju få 

skolor som är bättre än där jag har suttit på EBU två år med 50 public service-länder, det är ändå 

50-60 år av erfarenhet i herr Olssons förhandlingar och hur bra jag än tycker att jag är, inte har jag 

några 50-60 års erfarenhet som tricklar ner när jag sätter mig ner och förhandlar inte. Public service 

är bra, de ska finnas där, man måste bara identifiera lite bättre sin roll tror jag i en värld som går 

jättesnabbt och därför säger jag, plocka in en person till eller två och istället för att jaga eller utmana 

alla andra så kanske försöka jobba lite mer tillsammans. Det låter ju fint.  

 

I: Bra avslutande ord kanske. 

 

I: Är det någonting du vill tillägga? 

 

R: Nej. Egentligen inte, Jag tycker att det ska bli spännande och se vad ni kommer fram till. Man 

står ju för sina egna åsikter, jag har ju haft fördelen att sitta på båda sidor och ibland har man rätt 

och ibland har man fel och det är väl någonstans er uppsats som får väga samman det ni hör och har 

hört och så blir det spännande att se vilken slutsats det blir.  

 

I: Det blir spännande för oss också. 
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R: Läget är ju som det är och det jag kanske tycker är intressant, aspekter som ni inte ska ha med, 

för då blir det alldeles för stort, det är ju att det är ju inte vi som mediehus längre som driver 

konsumtionsbeteendet. Det är ju den tekniska utvecklingen. Det är ju mobilen, paddorna, Apple 

watch  och datorerna som egentligen driver hur vi väljer att konsumera innehåll. Vi är ju innehållet 

per definition, men hur man konsumerar i dag är det ju inte vi som bestämmer. Vi gjorde ju det. 

Upp på TV, in i huset. Hur kommer det se ut om tre år? Kommer vi ha egna små glasögon som man 

kollar på? Och det kommer att gå fort för nu har vi hittat en sådan. Vi hade en fantastisk analytiker 

som satt här förut som också sa det att, titta på den tekniska utvecklingen det är ungefär som bilar 

och mobiltelefoner. Det går i en kurva där man börjar hitta rätt och sedan när fler och fler hittar rätt 

så blir det som med mobiltelefoner. Eriksson och Nokia var tidiga nu kommer Samsung och iPhone 

och HTC och boom så exploderar det och då sticker utvecklingen rakt upp och det är det vi kommer 

att se nu också. OTT-plattformar, datorer, device, jag bara undrar vad nästa grej är. Men jag tror att 

den grejen vad det än är kommer ju att vara lättare för oss att tillhandahålla innehåll. Ja, då är det ju 

det vi ska vara där för. Hinner vi, kan vi, kommer det någon annan, är Facebook nästa ställe? Om 

folk redan är där, varför ska inte de tillhandahålla innehåll á la public service?  

 

I: Ja. 

 

R: Google, varför ska vi inte bara gå in i googlefältet och söka på vad du vill se så ploppar det upp 

och så trycker du bara på play? Vi är ju inte mil därifrån.  

 

I: Nej, de har väl de ekonomiska musklerna också.  

 

R: Absolut, sen har de inte värdet än. Jag känner ju de som sitter på google och när jag flyttade hit 

så sa han som var ansvarig för det så sa han, “fan Tomas ska du flytta hem, vad spännande men 

varför ska du gå till en dinosaurie?” och då har vi ändå suttit och förhandlat mycket och länge om 

de inte skulle bära visst innehåll och då säger han, men du vill ha tio miljoner för att jag ska ta 

friidrotts-VM till exempel, Ja, sa jag det vill jag ha. Ja, men för tio miljoner behöver jag hundra 

miljoner tittare säger jag, eller fem miljoner tittare vad han nu säger. Men jag har ju fem miljoner 

tittare redan på söta kattungar och jag har tusen söta kattungar, så jag behöver inte era pengar och 

framförallt så behöver jag inte betala. Nej, det har han ju rätt i och där höll jag på att vända på det 

jag säger att public service, precis samma talar ju han om för mig haaha. Varför liksom, du sitter där 

i din gamla modell och tror att konsumenterna beter sig såhär. Det gör de inte, de kollar ju på söta 

kattungar det är min kommersiella. Ja, sa jag okej jag går till dinosaurien här borta i Norden så 
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fortsätter du där. Jag tror snarare att faran är inte public service vara eller icke vara. Snarare är det, 

kommer public service att klara av att för den unga befolkningen identifiera på vilka sätt de ska vara 

ute och kommunicera innehåll på. Klart att de ska finnas. Klart att vi ska hjälpa de att finnas, man 

måste vara krass. Men i den hjälpen så kommer det alltid att finnas en motprestation och den 

kommer att vara 99 procent av 100 monetär. Så är det bara. Såvida att EU eller någon annan lag 

säger att det måste vara. Och det är det vi ser hända nu. Jag lägger till det som min sista. Eftersom 

att det nu finns ett förslag på listed events vilket innebär att ett antal event av nationellt intresse ska 

nå ut i public service, eller nej det ska nå ut till ett minimum antal människor och det man då gör 

från SVTs perspektiv är ju att säga såhär, ja det måste vara 95 procent. Det är ju bara de som når ut 

till 95 procent, vi andra är ju inte där. Våra modeller, vi vill ju inte synas på samma plattformar som 

C More och TV4 om vi inte får betalt för då är det bättre att vara på vår sida så att vi kan ta betalt 

och då blir det ju de facto bara de som skulle kunna göra det. Två saker är ju ett jätteproblem med 

det. Ett, tror jag, nej det tror jag ju inte, jag tror att det största problemet är att folk kommer inte att 

vara i behov av att konsumera public service-TV och då är ju frågan om 95 procent TV är det 

intressanta eller är den 100 procent av befolkningen på internet. För idag söker man ju content, inte 

väntar på content. Där är ju det första problemet. Sen är det ju nummer två, det är ju jättebra att EU 

och public service och våra makthavare bestämmer att det är så det ska vara men om jag heter 

Premier League och vill sälja min produkt, varför måste jag lyssna på vad EU och SVT säger? Jag 

skiter väl fullständigt i vad dom säger, det är ju min produkt, det är ju mina pengar, det är ju min 

sak som ska ut till mina konsumenter. Dom får jättegärna vara med och tycka men det är ju som, jag 

frågade det till IOC när vi satt där, SVT tänker utnyttja de nationella lagarna. Ja, vilka skitstövlar. 

Varför skulle de få göra som de vill med mitt innehåll? Det är ju en rätt relevant fråga. 

 

R: För det som kommer hända då är ju, det har jag sagt till Jan Olsson också, du måste sluta bråka 

om allting för det som kommer hända annars det är ju att jag säger, nej jag tänker inte betala så här 

mycket om inte ni får ordning på SVT. Nej, men han går bakom lag. Då får ni 20 procent mindre 

för min modell funkar inte lika bra längre. Det är ju bara för mig att göra det direkt och då kommer 

ju dom att säga så här att, Okej hur hittar vi på ett sätt att hindra public service från att se det. Så 

dom har egentligen gått tvärt emot det man ska göra genom att tala om för folk hur de ska göra sitt 

jobb för det är väldigt sällan man uppnår att får igenom det man själv vill. Där tror jag att vi ser ett 

stort problem. Jag tror till exempel att OS som är hos SBS Discovery, det kravet som man har på 

100timmar vinter och 200 timmar sommar, det kommer inte att vara relevant om 4 år, att det ska 

vara på fri-TV. 

 

I: Okej. 
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R: Jag tror att det kommer att vara jätteintressant att ha vissa delar där men jag tror att 

konsumenterna, jag tror att det kommer att vara så att man kommer att se en tydlig utveckling att, 

när vi gjorde det här avtalet så tittade 80 procent av Sveriges befolkning på TV, nu tittar 60 procent 

av Sveriges befolkning på TV så varför ska vi då komma ut till 90 procent? Nej, okej säger jag. Vi 

kommer ut till 100 procent för att 100 procent kollar på nätet. Jag tror att det är nästa steg för att om 

inte konsumenterna är där, varför ska content ligga där?  

 

I: Ja det är en väldigt bra fråga.  

 

R: Hur mycket kollar ni på TV? 

 

I: 1,5 timme på kvällen kanske. Kollar rapport och kanske sport på helger. 

 

R: Och hur mycket kollar man på andra typer av medieformer.  

 

I: Väldigt mycket mer, väldigt mycket mer. 

 

R: Då är ju frågan kanske, behöver public service tillhandahålla nöje på SVT 1- och 2. Det kanske 

är där man ska ställa frågan. Nej, för att konsumenterna inte är där och det är inte lika intressant. 

Det kan man tänka på, det kan ju vara en del av nästa frågeställning.  

I: Men där är ju sporten så att i och med att det är live så blir det ju så att det kommer ju ligga. Man 

måste ju se det i nuet. Så är ju just själva TV-plattformen kanske inte en nödvändighet men det är ju 

ändå så att det blir det här med att matchen ska börja. 

 

R: Absolut. 

 

I: Så det är ju linjärt på så sätt. 

 

R: Ja men så är det ju absolut och det är ju där det är styrkan för SVT att fortfarande ha en relevans 

i det, men än en gång, för att det gör ju att det kan anpassa sig till deras TV-format som man 

traditionellt har det men så är det ju med vår fortfarande, det är jättebra med Viaplay men 

kärnverksamheten är ju fortfarande TV och distribution. Sen så ser vi ju att det förändras men om 

du lika bra kan se vad du nu vill se inom sport på din ipad och den, än en gång, kommer från 

Google struntar vi du egentligen i att det står SVT uppe i hörnet? 
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I: Absolut. 

 

R: Det är ett intressant område. Som sagt, det är inte innehållet eller SVT det är fel på, det är att de 

måste anpassa sig till var konsumenterna är och vad de vill ha. Samtidigt kan jag lugnt säga att nu 

när jag sitter med många av de utvecklade produkterna så som E-sport så vill ju de tillbaka till fri-

TV för där finns det ju en kommersiell modell. Problemet på internet är ju att du kollar och du 

kollar och jag kollar, men du kan ju inte ta betalt. Så här hundra fåglar i skogen eller en i näven? Så 

att hela det konceptet kommer ju att behöva.  

 

I: Där kan man ju komma in på tidgningsmedierna och allt det här gratis. 

 

R: Absolut. 

 

I: Folk är vana att få det gratis. 

 

R: Ja som sagt det är nya generationer och jag satt och pratade om det häromdagen när jag satt med 

E-sport och jag sa det, hur får du ta betalt för det? Glöm våra modeller, där är det croudfunding i 

stort datarpel som dunkar i 18 miljoner dollar genom att folk går in och ger pengar och får en liten 

rosa kniv som de kan rasa runt med där och identifiera sog med alla andra. Det är ju en US Open-

final. Då är det bara att identifiera det, jag struntar ju i vad dom gör eller hur dom gör det, jag kan ju 

bara konstatera att det är så man spenderar sina pengar eller man köper Minecraft i Appstore. Men 

då är det där vi måste vara. Det är ju jättejobbigt, vi spretar ju överallt. Det var mycket enklare när 

man var tvungen att skruva upp en satellit i taket och vi skickade ut en installatör som vi också 

kunde ta betalt för och så måste du ha det i 24 månader, (skratt). 

 

I: Det kanske inte är lika roligt att jobba på det sättet. 

 

R: Nej, nej det är ju. Jag säger det varje dag att affärsområdena blir viktigare och viktigare och då 

blir det knepigare och knepigare. Vi drivs ju av det hela tiden eftersom att det är vår core business, 

därför kommer det att bli jättesvårt för public service att konkurrera om vi nu tror att det är pengar 

som styr och jag tror att det är pengar som styr. Tyvärr. Jag tror inte att det är EUs lagar som 

kommer säga att det är så här vi ska vara för det verkar som att de alltid hittar på något nytt hyss. 

Om det är spelbolag eller operatörer eller ja. 

 

 


