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Runt 2,5 miljarder kronor. Det är vad Nent samt 
Telia/C More betalar för att sända Premier League och 
Champions League under en säsong med start hösten 
2022. En tiodubbling av priset på rättigheterna på tio 
år (Kampanje, 2020). Eller motsvarande halva SVT:s 
årliga budget.

De två fotbollsligorna är inte ensamma. Svenska 
hockeyligan. Formel 1. Allsvenskan i fotboll. VM 
i ishockey. Handbollsmästerskap. OS. Med rätt få 
undantag har priset på rättigheterna för att kunna live-
sända idrott av olika slag rusat i höjden och konkur-
rensen har varit stor, vilket har drivit på utvecklingen.

Det fanns ett skäl i att Premier League, den brittiska 
fotbollsligan, ville börja sälja sina internationella 
rättigheter i Norden i början av 2020. Man ville visa 
klubbarna att det fanns pengar att hämta och då valde 
de en av världens mest konkurrensutsatta marknader.

Parallellt har olika globala techjättar de senaste tio 
åren antingen slukat allt mer annonsintäkter i Sverige 

* Olof Lundh är journalist på TV4, C More och Fotbollskanalen där han 
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och affärer i Dagens Industri. Han utsågs till årets sportjournalist 2015 
och tilldelades Per Wendel-priset som årets nyhetsjournalist 2016.
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eller konkurrerat om streamingintäkter. Den svenska 
mediebranschen är satt under tryck och med få undan-
tag blir antalet journalister bara färre och färre. Lägg 
till osäkra anställningsformer där rädslan smyger sig 
in för att inte äventyra sin framtid.

Ovanpå det är dagens sportjournalister utsatta, 
granskade och nåbara via sociala medier. Spelare, 
klubbar och dess supportrar kan ganska lätt vända 
trycket mot de som skildrar händelserna på och utan-
för plan. Naturligtvis inte bara negativt, men själv-
censur och funderingar över vinklar eller publiceringar 
är inte ovanligt. Betydligt enklare att ge supportrarna 
vad de vill ha och i stället få ryggdunkar och likes.

Vad blir det för journalistik kvar i sportens värld? 
Det är en relevant fråga, för det är svårt att inte bli 
 orolig om man tittar några år framåt och där ovan 
ekvation knappast går ihop.

Nu ska man vara ärlig och säga att sportjourna-
listiken särskilt ofta varken setts som riktig eller viktig 
journalistik. I kritiken finns poänger kring närhet till 
stjärnor, utslätade frågeställningar och tvära kast mel-
lan hyllningar vid triumfer och sågningar vid  fiaskon.

Ändå skulle jag hävda att vi befinner oss i slutet av 
en guldålder för svensk sportjournalistik. Starten var 
år 2000 då reportagemagasinet Offside föddes i Göte-
borg, Aftonbladet insåg kraften hos en egen sport-
bilaga och några entusiastiska supportrar samlade 
sajter kring olika klubbar under plattformen Svenska-
fans. Under en rad år efter det blev journalistiken lön-
sam, utvecklad, granskande samt tydligare med sin 
distans till utövarna. Även om det inte uppmärksam-
mats av etablissemanget och att priser och nomine-



Från granskning till ofrihet | 5352 | Olof Lundh

ringar i stort uteblivit gjordes ett avtryck – som är på 
väg att falna.

Idag är det lätt att känna en oro över vart sportjour-
nalistiken är på väg. Kanske dyker den bara upp i en ny 
skepnad? Eller suddas ifrågasättandet ut och ersätts av 
helt andra flöden från klubbar, förbund och idrottare?

Klart är att den traditionella rollen som sportjour-
nalist är hotad.

Avreglering och budstrider

Det kan alltid vara nyttigt att backa för att lära sig mer 
om utvecklingen som påverkat det här mest. Ett para-
digmskifte i Sverige, och i viss mån internationellt, 
sker i slutet på 1980-talet. Satellitsändningar, som run-
dade det nationellt reglerade marksända nätet, gjorde 
det svårare och svårare att behålla tv-monopolen. För 
svensk del var det finansmannen Jan Stenbeck som 
fattade det först. Nyårsnatten 1987 startade han TV3, 
som sändes via satellit från London för att runda det 
svenska reklamförbudet.

Stenbeck förstod också kraften i sport och när han 
köpte rättigheterna till ishockey-VM 1989 skakade 
folkhemmet i grunden. SVT tappade något alla vant 
sig vid att kunna se, men istället fick fler lära sig om 
TV3, paraboler och annat. Och det vara bara början. 
Efter att SVT tappade hockey-VM för första gången 
försvann sedan Tipsextra 1995 och OS 2014.

Även reklamkanaler som TV4, TV3 och Kanal 5 
har blivit ifrånsprungna av nya tjänster och kan visa 
enstaka matcher eller evenemang, men då finns alltid 
en koppling till någon form av betaltjänst med hela 
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utbudet. Öppna tv-kanaler kan till viss del finansiera 
inköpet genom reklamintäkter, men minst lika vik-
tigt är att locka in intresserade till betaltjänsterna. 
Nu förtiden är det där pengarna finns.

Industrin kring idrottsrättigheter vuxit brutalt 
snabbt. Under 2018 omsatte den 361 miljarder kro-
nor, en fördubbling på sex år enligt kommunikations-
företaget Ampere Analysis. I USA lägger aktörer som 
tv-bolag var fjärde innehållskrona på sport. I England, 
Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien är det var 
tredje innehållskrona. (Dams. 2018) Coronakrisen och 
kriget i Ukraina kan komma att ändra på det, men i 
dagsläget är det oklart hur och sett till affärerna som 
görs pekar inget på någon annan utveckling än uppåt 
för de populäraste och största rättigheterna.

Det är svårt att jämföra Sverige med USA, men det 
säger något att 75 av landets mest sedda tv-program 
2021 var sändningar av matcher i den amerikanska 
 fotbollsligan NFL. Övrig idrott utgjorde 20 av sänd-
ningarna (Tokyo-OS 11 och collegesport 9). Inte kon-
stigt att NFL har det dyraste rättighetsavtalet som 
nyligen förlängdes, med fem olika bolag, till ett värde 
av 1!100 miljarder kronor över elva år.

I Sverige är inte direktsänd idrott fullt lika stark 
(Kalle Anka på julafton och Melodifestivalen drar 
mer!) men åttondelsfinalen mellan Sverige och Ukraina 
i EM 2021 är bland de tio mest sedda programmen och 
flera EM-matcher och sändningar från OS lockade 
miljontals tittare.

Den bistra verkligheten för många tv-bolag, och 
även indirekt för intresserade tittare, är att direkt-
sänd idrott är en av få saker som samlar tittare och får 
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intresserade att betala dyra månadsabonnemang för 
att se sitt lag.

Det gör att priset på attraktiva rättigheter stuckit 
i väg likt it-aktier kring millennieskiftet. De flesta 
tv- bolag har inget val annat än hänga på i budgiv-
ningen. Och på flanken börjar dessutom konkurren-
sen märkas när techjättar som Amazon och Facebook 
intresserar sig för rättigheter. Lägg till detta att tra-
ditionella innehållsdistributörer likt Telia, British 
Telecom, Deutsche Telekom och AT&T börjat inve-
stera i innehåll, där sport är en viktig del. Även om 
vissa satsningar börjat avvecklas så har de drivit på 
priserna rejält.

Risken är stor att bränna sig rejält för den som inte 
hänger med i karusellen. Det är aktörerna på den 
nordiska marknaden väl medvetna om. TV4 köpte 
2008 dåvarande betalkanalen Canal Plus (sedermera 
omdöpt till C More) för 3,2 miljarder kronor och fick 
mycket sport: Premier League, SHL i hockey och all-
svenskan i fotboll. TV4:s dåvarande vd Jan Schermans 
vision var att den mer konjunkturkänsliga reklam-
kanalen TV4 skulle få stabilitet via betal-tv. Om vi 
spolar fram till 2020 försvann värdet på 3,2 miljarder 
snabbt från C More. Bolaget har på tio år förlorat 
ytterligare minst 3 miljarder kronor.

Förklaringen går att hitta i att dåvarande ledningen 
för C More hösten 2009 avstod från att hänga med 
i priskarusellen för Premier League, den engelska 
toppfotbollen, när de vägrade att betala 1,2 miljarder 
kronor för rättigheterna för hela Norden. Dåvarande 
C!More-chefen Jonas Eriksson talade om att det vore 
som ”att elda pengar i en tunna”.
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I efterhand hade priset ändå varit lågt för Bonniers, 
som då ägde TV4 och C More. Inte nog med miljard-
förlusterna som följde, Premier League gav konkur-
renten Viaplay fart i Sverige.

Nent (som är avknoppat från MTG och äger 
Viaplay) är idag dominerande i Norden och satsar på 
nya marknader i Baltikum, Polen, Nederländerna och 
har passerat fyra miljoner betalande abonnenter på 
alla marknader.

Kanske var det Canal Plus-scenariot som skrämde 
Nent när Premier League auktionerades ut i februari 
2020? Enligt brittisk och norsk press ska Nent ha att 
betalat 22–23 miljarder kronor för rättigheterna i Nor-
den under åren 2022–2028. Bara i Sverige ska det röra 
sig om 1,5 miljarder kronor per säsong.

Inför och efter Nents börsnotering i mars 2019 har 
bolaget köpt rättigheter på ett sätt som saknar mot-
stycke i Norden; skidpaket med alpint och längd i fem 
år, hockey-VM 2024–2028, alla handbollsmästerskap 
till 2026, Formel 1 och en rad fotbollsligor.

Norden är konkurrensutsatt. USA-giganten Disco-
very köpte 2013 nordiska SBS (Kanal 5 i Sverige) och 
Eurosport och har kompletterat med rättigheter till 
fyra OS samt ligafotbollen i Sverige, Norge och Dan-
mark. Bland annat snodde man allsvenskan från TV4 
och C More med för en bra bit över 3 miljarder kronor.

I december 2019 gick Telias köp av TV4 och C More 
igenom och många trodde att idrottsrättigheter skulle 
vara en viktig del. Förre TV4-vd:n Jan Scherman upp-
gav i en artikel i Dagens Media våren 2020 att Telia och 
TV4 i ska ha betalat över 3 miljarder kronor för att 
ha erövrat Champions League från Nent under tre år. 
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Priset har aldrig bekräftats, men skiftet skedde. Tätt 
därefter förlängde Telia med SHL och det är uppen-
bart att tillväxten på marknaden för medierättigheter 
inte har avstannat.

Och det nya är att på senare år har tidningsföre-
tagen gett sig in i rättighetsbranschen. Aftonbladet 
har bandy, cupfotboll från Spanien och Italien och har 
varit på hugget och köpt allt från tävlingar med stav-
hopparen Armand Duplantis till svenska fotbollslags 
jakt på Europaspel, även om man släppte storsats-
ningen på damallsvenskan efter två av tre år när Nent 
klev in och tog över.

Bonniers har satsat på fotboll från lägre divisioner 
och Svenska superligan i innebandy till sina många 
lokaltidningar men även förvärvat franska Ligue 1 med 
stjärnspäckade Paris SG ihop med norska Amedia samt 
på egen del köpt in hästhoppning, olika skidtävlingar 
och enstaka fotbollsmatcher.

Spelbolagens nya annonsmarknad

De många teknikskiftena de senaste decennierna öpp-
nade inte bara för att tv-monopolet skulle falla, utan 
även för att utmana det svenska spelmonopolet. Även 
om det krävdes ett svenskt EU-medlemskap för att 
sätta det rejält under tryck.

Visst kan man i efterhand fascineras över att SVT år 
1969 drog i gång programmet Tipsextra – bara nam-
net är anmärkningsvärt – och där det mycket kretsade 
kring spel på fotboll och i förlängningen på hästar. 
Relationen mellan idrotten, televisionen och de två 
statliga spelgiganterna Tipstjänst (sedermera Svenska 
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Spel) samt ATG som ägs av trav och galoppsporten har 
alltid varit nära och är så än i dag. Sportjournalistiken 
i dagstidningarna har följt med i form av tipssidor och 
travsidor och ganska lite kritisk granskning.

När Thomas Malmquist på Expressen 1990 avslö-
jade den stora spelskandalen med riggade hockey- och 
bandymatcher möttes det av ett enat motstånd från 
andra tidningar, idrotten, Svenska Spel. Kanske inte 
konstigt att ett ovant rättsväsende var passivt och den 
enda rättsprocess som följde var förtalsrättegången 
mot Expressen och som tidningen vann. En skamfläck 
i svensk sportjournalistik, i svensk idrott och även för 
det statliga spelbolaget.

Några år efter att Sverige blev medlem i EU var det 
nya entreprenörer som utsatte framför allt Svenska 
Spel för konkurrens. Bara några musklick bort kunde 
man satsa pengar på fotboll, ishockey och en massa 
annan sport och när internet rullades ut växte spel-
andet rekordartat.

Det var givet för alla nya och utländska spelbolag att 
för att synas behövde de annonsera i svenska medier. 
Ett rejält intäktslyft för kvällstidningarna, som tving-
ades slåss mot svensk lagstiftning, samt för TV3 och 
Kanal 5 som sände från utlandet och inte behövde bry 
sig. Även TV4 vann på konkurrensen när Svenska Spel 
och ATG gjorde allt för att ta kampen även annons-
mässigt.

Efter att svenska politiker av alla politiska kulörer 
höll fast i monopolet in i det längsta tvingades man till 
en omreglering 2019. Då släpptes utländska aktörer 
in i Sverige under förutsättning att de betalade skatt i 
landet. Det blev en våldsam explosion av annonsering. 
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Reaktionen är att en begränsning idag är på gång, men 
de flesta svenska medier protesterar mot skärpningen. 
Skälet stavas givetvis intäkter och sett till att print-
medierna de senaste tio åren fått se intäkterna gå från 
17,7 ner till 8 miljarder går så det att förstå oron för 
ytterligare en förlorad intäktsström.

Likväl går det att förstå bekymret för spelannonse-
ringens inflytande. Där gränslandet mellan redaktio-
nellt innehåll och marknad hela tiden förflyttats. För 
några år sedan reagerade några av Sportbladets star-
kaste profiler kring ett samarbete och det avstannade 
men det är svårt att stå emot trycket.

I grunden är många svenska sportjournalister ”spel-
beroende” – med några få undantag. SVT och SR, 
som lever på Public Service-avgiften och är reklamfria, 
behöver inte förhålla sig till det – även om det på SVT-
sända Idrottsgalan varje år förvånar att Svenska Spels 
vd får stå med en check och i flera minuter tala om allt 
gott som kommer från spelbolagets pengar.

Ett annat undantag är magasinet Offside som stopp-
ade spelannonser 2018. För att man ville stå fria. Chef-
redaktör Anders Bengtsson kommenterade beslutet så 
här:

Uppgjorda matcher och riggade resultat är fotbollens var-
böld och Sverige är på inget sätt förskonat från detta. Det 
finns en del spelbolag där man kan spela ända ner på divi-
sion 4. Det underlättar inte. Eftersom vi har en ambition 
att granska matchfixning så känns det inte logiskt att å 
ena sidan göra en sådan granskning och å nästa sida ha en 
annons för ett spelbolag som erbjuder de här tjänsterna.
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Klart att Bengtsson har en poäng kring att idrotten är 
beroende av spelpengar och samtidigt borde granska 
verksamheten. Nuförtiden sker granskningar betyd-
ligt oftare än tidigare, men det är givet att när inköp 
av rättigheter eller satsningar på journalistik vilar på 
en grund av spelbolag är det skakigt. Vågar vi gå hårt 
åt finansiärerna? Inte sällan tillkommer nya satsningar 
för att just exponera ett eller flera spelbolag.

Runt omkring de traditionella medierna har upp-
stickare som Svenskafans, fristående podcasts och 
produktionsbolag som är närmare spelare och klub-
bar sett till att erbjuda alternativ för spelbolagen. Där 
finns inte några journalistiska spärrar mot att komma 
långt in, vilket i förlängningen gör det svårt att upp-
rätthålla brandväggarna för mediebolagen eftersom 
alternativet för ett spelbolag inte är långt borta.

Paketerad journalistik

Klicka er in på SVT Sport, Aftonbladet, Expressen 
eller Fotbollskanalen som ägs av TV4. Det är troligt 
att du på olika sätt möts av banners eller artiklar som 
styr mot idrottsevenemang som ovan medier sänder. 
En naturlig följd av den affären är viktig, åtminstone 
för de kommersiella medierna.

Även tv-kanalernas nyhetssändningar innehåller 
det som på branschspråk kallas cross-promotion för 
sändningar. Precis som att Sveriges Radio lyfter fram 
kommande sändningar och annat material i podd-
format.

Idag är det också tydligt i nyhetssändningarna att 
nyhetsrätterna till olika ligor och tävlingar är begrän-
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sade eller för dyra att köpa in. TV4 har ett mer begrän-
sat utbud än SVT, för det lär finnas ett värde för 
 Discovery och Nent att nå ut via Public Service med 
tydlig credd så tittarna kan hitta sändande plattform. 
Eller när SVT sände månadens match från NHL på 
söndagar, vilket delvis var reklam för var man hittar 
den nordamerikanska hockeyligan.

Klart att vi som journalister hamnar i kläm här? Ska 
vi bara lyfta vårt eget innehåll? Vad är nyheter? Ja, det 
är en utveckling som vi ser på hur kvällstidningarna 
nyhetsvärderar kring evenemang man äger rättig-
heterna till. Aldrig tidigare har damallsvenskan expo-
nerats så i svensk media som när Aftonbladet sände 
ligan 2020 och 2021. Eller hur Expressen gör med 
innebandyn. Givetvis lyfter TV4 och Fotbollskanalen 
Champions League. Jag säger inte att någon är bättre 
eller sämre, utan konstaterar bara att utvecklingen är 
rätt likadan. Inte ens SVT, som slipper vara beroende 
av några intäkter, håller emot utan bygger de egna 
 evenemangen.

Nyhetsvärderingen blir lidande och det är svårt för 
de enskilda journalisterna att stå emot. Fokus hamnar 
på just de rättigheter man själv har och när de får ta 
rejält med plats är det naturligtvis annat som hamnar 
längre ner på listan – eller inte ens får plats.

Klicken som märks

Tekniken som innebär att allt är mätbart påverkar 
också. Redaktörer ser vad som läses och klickas, vilket 
får effekt på hur man skruvar på sajterna och hur man 
prioriterar. Ibland väljer man att gå emot det och pri-
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oriterar egen journalistik eller en granskning, men det 
är inte säkert att den läses.

Alla medier har mål om att nå x antal unika besö-
kare, konvertera y antal till plusläsare eller få z antal 
sidvisningar. Något som naturligtvis leder till att 
redaktörerna tar intryck av all data man samlat på 
sig. Givetvis är det bra att veta vad läsarna, lyssnarna 
eller tittarna vill ha, men det är inte säkert att det ger 
en journalistisk riktning. Lägg till att man kan tappa 
sugen på att göra en granskning kring exempelvis hur 
svenska toppdomare avstår från att betala skatt på 
ersättningar från Uefa och Fifa om få eller ingen är 
intresserad att läsa det.

I december 2019 sprang jag på Erik Niva som för-
klarade att han sett hur hans långa och tidskrävande 
reportage i Aftonbladet inte fick så lång lästid som han 
hoppats på. Utan det handlade om fyra, fem minuter 
i snitt.

Däremot hade han märkt att ungefär samma repor-
tage i berättad form i den då nystartade podcasten 
When We Were Kings utan problem blev lyssnat i flera 
timmar. Några månader senare hade han bytt ut tjäns-
ten på Aftonbladet till ett frilanskontrakt parallellt 
med ett frilanskontrakt med Nent/Viaplay och sedan 
var podcasten den huvudsakliga sysslan.

Idag är When We Were Kings om inte Sveriges största 
sportpodcast så i alla fall en av de största och Niva tog 
den på en framgångsrik turné hösten 2021. Han och part-
nern Håkan Andreasson har även en webbshop där man 
säljer de t-shirts som man tar fram till varje nytt avsnitt 
av podcasten. Kanske är Niva unik som kan starta en 
egen plattform, kanske kommer fler att följa efter.
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Vi ser fler strömningar som att den rena transfer-
journalistiken, som följer spelarnas rörelser mellan 
klubbar, även kommit till Sverige. Där det handlar om 
att vara snabbast med att rapportera om övergångar 
och där framgången hänger på goda relationer med 
agenter, klubbledare och i viss mån spelare. Det är 
snabba nyheter som lockar intresse, men kanske inte 
det som alltid skulle klassas som journalistik med en 
kritisk ansats.

Spelare, klubbar, förbund och ligor som väljer att 
kommunicera via egna kanaler gör det svårare för jour-
nalister att nå fram för att ens ställa sina frågor. Man 
ser till att begränsa tillgången till spelare och marke-
rar mot journalisten om det ställs ”fel” frågor eller om 
det blir rubriker som man inte uppskattar. Inte sällan 
får man hjälp av supportrar att markera missnöjet. 
Sammantaget leder allt detta till att journalister knap-
past kan flytta fram sina positioner, snarare tvärtom. 
Lokaltidningarna har det svårast med balansen när de 
bevakar ortens lag och utan tillgång får man inte det 
innehåll som affären kräver. Det är lätt att förstå att 
journalister eller de som ansvarar för tidningens affär 
väljer en enklare väg.

Klart är att omstöpningen av sportjournalistiken 
och mediebranschen pågår framför våra ögon. Det är 
svårt att slå fast vad som är rätt eller fel i en tid när det 
handlar om att experimentera och ordna intäkter som 
kan finansiera journalistiken.

Kanske handlar det i viss mån också om hur man defi-
nierar journalistik. Unga i dag tar inte del av tradi tionella 
medier i lika hög utsträckning som tidigare generationer 
och det är inte säkert att de ställer samma krav.
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