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Idrotten behöver bättre
skydd för tv-rättigheter
Försäljning av rättigheter att sända fotbolls-VM och andra idrottsevene-
mang är en viktig inkomstkälla för idrotten. Men vad är det man säljer 
och vad händer om någon sänder utan att först ha köpt sig den rätten? 
I Sverige är rättsläget oklart och arrangörerna behöver ett bättre skydd.

De t ä r u p p e n b a r t  att idrotten har 
kommersialiserats alltmer, såväl utom-
lands som i Sverige. Till exempel konsta-
terar en av EU-domstolens generaladvo-
kater att de stora lagen ”är inte rena 
sportklubbar i vilka man ägnar sig åt att 
spela fotboll, utan även veritabla ’mark-
nadsplatser’ som, med syftet att spela 
professionell fotboll, bedriver förstklassig 
ekonomisk verksamhet.” (1) 

Många av de rättsliga problem som 
uppstår inom idrotten hör samman med 
dess kommersialisering och i synnerhet 
den kommersiella exploateringen av den 
idrottsliga verksamheten (2).

Den i särklass enskilt mest betydelse-
fulla faktorn bakom idrottens kommersia-
lisering är tv-sändningar av idrottsevene-
mang. Handeln med medierättigheter är 
en omfattande ekonomisk verksamhet. 
Med medierättigheter avses i detta 
sammanhang rättigheter att via medierna 
återge hela eller delar av ett idrottsevene-
mang, framför allt via tv. Bara tv-rättighe-
terna till de högsta svenska ishockey- och 
fotbollsligorna inbringar mer än en halv 
miljard kronor varje år.

Medierättigheter som inte finns?
Men vad är det egentligen som säljs och 
köps? Möjligheten att ta betalt för rätten 
att återge ett idrottsevenemang förutsät-
ter att det är möjligt att förhindra att 
sända evenemanget utan tillstånd. I viss 
utsträckning är det möjligt att försvåra 
sådan icke-auktoriserad återgivning 
genom att uppställa praktiska hinder, 
men ytterst är frågan om medierättighe-
ternas existens en rättslig fråga.  

I utländsk rättspraxis framkommer 
framför allt tre typsituationer där frågan 
om medierättigheternas rättsliga existens 
ställs på sin spets (figur 1).

1. Ett icke-auktoriserat tv-bolag upptar 
ljud och bild från ett evenemang och 
återger det live. Arrangören försöker på 
rättslig väg förhindra tv-sändningen (3).

2. Ett icke-auktoriserat radiobolag tar del 
av en auktoriserad tv-sändning av ett 
evenemang och återger det live. Arrang-
ören eller det auktoriserade tv-bolaget 
försöker på rättslig väg förhindra 
radiobolaget (4).

3. Ett idrottsförbund träffar avtal med ett 
tv-bolag om sändningsrättigheterna till 
tävlingarna mellan de idrottsföreningar 
som är medlemmar i förbundet. En av 
idrottsföreningarna försöker själv sälja 
sändningsrättigheterna till de evene-
mang som de anordnar (5).

Ett fullgott skydd för medierättigheter 
förutsätter att den som arrangerat ett 
evenemang på rättslig väg kan förhindra 
utomstående från att som i den första och 
andra situationen återge evenemanget 
utan tillstånd. Men det är också viktigt att 
rättsväsendet kan lösa tvister om medi-
erättigheter som uppstår mellan idrottsliga 
aktörer, som i den tredje situationen. 

Efter nedflyttning från elitserien år 2012 
avstod Djurgården inledningsvis från att 
ingå det avtal varigenom samarbetsorga-
net för de hockeyallsvenska klubbarna 
säljer tv-rättigheterna till samtliga matcher 
i hockeyallsvenskan, och även fördelar 
intäkterna mellan klubbarna. Motivet var 
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Undantag i besöksvillkoren
Även om det i praktiken kan vara svårt 
och ointressant för arrangören att genom-
driva sådana villkor gentemot enskilda 
privatpersoner, kan det vara både möjligt 
och värdefullt att åberopa dem mot någon 
som affärsmässigt återger idrottsevene-
mang. Besöksvillkoren är en del av avtalet 
mellan arrangören och den som köpt 
biljett. Om köparen bryter mot villkoren 
har arrangören en grund för att neka 
personen tillträde eller avhysa denne. 

En försäljning av medierättigheterna 
kan alltså beskrivas som att köparen 
betalar för att arrangören ska göra 

att Djurgården ansåg att de kunde få mer 
betalt om de själva sålde sändningsrättig-
heterna till sina hemmamatcher. Hockey-
allsvenskan motsatte sig detta och upp-
manade Svenska Ishockeyförbundet att 
belägga Djurgården med spelförbud om 
de skrev egna sändningsavtal (6).

Kan försvåra för medier
Ett visst rättsligt skydd för medierättighe-
ter finns inbyggd i fastighetsrätten. Den 
som arrangerar ett idrottsevenemang har 
i många fall en rättsligt sanktionerad 
möjlighet att bestämma vem som får 
tillgång till den fysiska platsen för evene-
manget, antingen genom att denne äger 
eller hyr fastigheten ifråga. Arrangören 
kan utnyttja sin kontroll över den fysiska 
platsen för att försvåra icke-auktoriserad 
återgivning av evenemanget. 

Konkret går det till så att arrangören i 
besöksvillkor anger att besökaren är 
förbjuden att filma eller på annat sätt 
återge evenemanget. Sådana villkor kan 
utvidgas till att även omfatta mer 
moderna medier, till exempel kan arrang-
ören förbjuda åskådarna från att twittra 
resultatet. Besöksvillkoren kan till exem-
pel vara tryckta på biljetterna eller 
anslagna på skyltar på platsen för 
evenemanget. 

Figur 1.

Direktsändning från VM-arenan 
Estadio Castelao i Fortaleza, 
Brasilien.
Foto: Lee Smith, Action Images
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undantag från besöksvillkoren. Från detta 
perspektiv kan medierättigheter till 
idrottsevenemang beskrivas som en 
fastighetsrättslig biprodukt. 

Det skydd som fastighetsrätten erbju-
der är långtifrån fullödigt. Om matchen 
eller tävlingen genomförs på en plats som 
inte är helt innesluten kan arrangören 
inte använda biljettvillkor för att förhin-
dra utomstående från att från allmän 
plats eller en angränsande fastighet återge 
evenemanget. Det finns ju inget avtalsför-
hållande mellan arrangören och den 
utomstående! Även om evenemanget 
genomförs på en innesluten plats över 
vilken arrangören utövar kontroll, kan 
arrangören inte på fastighetsrättslig 
grund förhindra utomstående från att ta 
del av en auktoriserad sändning och med 
stöd av den i sin tur återge evenemanget.

Rätt att informera om matchen
Den senare situationen och det fastighets-
rättsliga skyddets begränsningar kan 
illustreras med ett fall från USA. 

Företaget Motorola lanserade en 
produkt, en typ av personsökare, som i 
realtid visade resultat och statistik från de 
basketmatcher som NBA arrangerade. 
Uppgifterna kom från personer som följde 
livesändningar av matcherna på tv. NBA 
försökte på rättslig väg stoppa Motorola 
med hänvisning till att de gjorde intrång i 
deras upphovsrätt. 

Domstolarna fann att NBA hade en 
upphovsrätt till tv-sändningar från match-
erna som de kan åberopa för att hindra 
utomstående från att återge delar av 
sändningarna, men att detta inte kunde 
användas för att hindra Motorola från att 
med stöd av sändningarna återge infor-
mation om matcherna (7).

Slutsatsen, som skulle bli densamma 
om saken prövats i Sverige, kan förklaras 
med att upphovsrätten bygger på en 
grundläggande skillnad mellan å ena 
sidan underliggande fakta, och å andra 
sidan verk, som utgör ett uttryck av 
underliggande fakta. Medan det finns 
rättsliga hinder för att återge verk står de 
som huvudregel var och en fritt att återge 
underliggande fakta. 

Det blir därmed viktigt att avgöra om 
idrottsevenemang i rättslig bemärkelse är 
att betrakta som underliggande fakta eller 
som verk.

Idrott är inte ett verk
För att räknas som ett verk i upphovs-
rättslig bemärkelse krävs att det finns ett 
alster som är upphovsmannens originella 
och intellektuella skapelse. Enligt EU-
domstolen kan idrottsevenemang inte 
anses ”utgöra sådana intellektuella 
skapelser” som kan klassificeras som verk 
och detta ”gäller särskilt för fotbollsmat-
cher, vilka omgärdas av spelregler som 
inte lämnar utrymme för en kreativ frihet 
i den mening som avses i upphovsrätten.” 
(8) Konsekvensen blir att upphovsrätten 
kan användas för att skydda en sändning 
av ett idrottsevenemang, men att den 
erbjuder ett ytterst begränsat skydd för 
medierättigheter till idrottsevenemang 
som sådana.

Konsekvenserna av resonemanget ovan 
kan framstå som oacceptabelt. Bland 
annat leder det till godtyckliga skillnader i 
det rättsliga skyddet där ishockey, inne-
bandy och fotboll som spelas på stängda 
arenor ges ett starkare rättsligt skydd än 
bandy, skidåkning och fotboll som spelas 
på öppna arenor. Det mest stötande är 
dock kanske att det möjliggör ”free-
riding”. Aktörer som inte bidragit till ett 
idrottsevenemangs genomförande kan 
tjäna pengar på detsamma genom att 
återge det utan att ersätta arrangörerna 
ekonomiskt.

Idrotten tar stora risker
Att ett evenemang kan genomföras är ofta 
resultatet av att arrangörerna har investe-
rat betydande ekonomiska belopp eller 
tagit omfattande ekonomiska risker. Det 
är därför rimligt att de också ska kunna ta 
del av ekonomiska vinster som uppkom-
mer till följd av deras investering. 

Exploateringen av medierättigheter 
bygger på att detta mervärde kommer 
arrangörerna tillgodo via mediebolag som 
tar idrottsevenemanget och förmedlar 
detta till den idrottsintresserade allmän-
heten. Det ekonomiska mervärdet uppstår 
när åskådarna tar del av evenemanget, 
antigen direkt, till exempel genom att 
betala för tillgång till tv-sändningar, eller 
indirekt, till exempel genom den reklam 
som sänds tillsammans med matchen 
eller tävlingen. Om mediebolagen betalar 
arrangörerna för rätten att återge evene-
manget så kommer åtminstone en del av 
det ekonomiska mervärdet investerarna 
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till del, medan mervärdet i andra fall 
stannar hos mediebolagen.

Även om det finns vissa skillnader dem 
emellan innehåller många utländska 
rättsordningar ett förbud mot denna typ 
av ”free-riding” och har även tillämpat det 
för att skydda medierättigheter till idrotts-
evenemang. Ett exempel på det senare är 
ett amerikanskt avgörande som gällde 
basebollaget Pittsburgh Pirates. I målet 
försökte Pittsburgh Pirates att på rättslig 
väg förhindra en kommersiell radiostation 
att från platser utanför basebollstadion 
observera och rapportera det som hände 
på fältet. 

Domstolen fann att Pirates förvärvat en 
”kvasirättighet” som de kan använda för 
att förhindra radiostationen och andra 
utomstående från att tjäna pengar på det 
evenemang som de bekostat. Genom att 
bekosta stadion, spelarna och andra 
resurser som var nödvändiga för genom-
föra matcherna hade basebollaget förvär-
vat en rätt att kommersiellt exploatera 
dem, en rättighet som radiostationen 
genom sitt agerande inkräktat på. 

Domstolen förklarade detta i termer av 
att radiostationen ägnat sig åt en sorts 
”orättvis konkurrens”, vilket var förbjudet 
(9). På liknande grunder fann en majoritet 
av danska högsta domstolens ledamöter i 
det så kallade DBU-målet att arrangören 
av en fotbollsmatch utifrån allmänna 
rättsgrundsatser har rätt att förhindra 
andra från att rapportera från matchen 
medan den pågår, då sådana rapporter 
kan påverka närvaron på matcherna och 
därmed arrangörens ekonomi (10).

Obehörig vinst
Det som ligger närmast till hands att 
tillämpa på motsvarande sätt i Sverige och 
svensk rätt är den allmänna rättsprinci-
pen om obehörig vinst. Detta är en 
gammal och i Europa väletablerad princip 

som förhindrar personer från att göra sig 
en ekonomisk vinst på någon annans 
bekostnad (11). I Sverige har principen om 
obehörig vinst och dess tillämpning sedan 
lång tid varit omtvistad, bland annat på 
grund av att den inte behövs (12).

I sin senare praxis visar dock Högsta 
domstolen på ett större stöd för principen. 
År 1993 avgjorde domstolen ett mål där 
den centrala frågan var om en underhy-
resgäst som stannat kvar i en lokal var 
skyldig att ersätta fastighetsägaren för 
användningen av lokalen efter det att 
hyresavtalet upphört. Högsta domstolen 
fann att underhyresgästen ådragit sig en 
skyldighet att utge ersättning motsva-
rande skälig hyra (13). 

År 2007 diskuterade Högsta domstolen 
1993 års avgörande i en annan dom och 
menade att den ”närmast ha grundats på 
allmänna förmögenhetsrättsliga principer 
om obehörig vinst”. Vidare fann domsto-
len, på liknande grunder, en skyldighet för 
ett konkursbo att betala ersättning för att 
ha använt en lokal trots att ett avtalsför-
hållande med fastighetsägaren saknades 
(14). 

I samma riktning pekar ett avgörande 
från år 2011 som gällde huruvida en 
bostadsrättsförening hade rätt till ersätt-
ning från en bostadsrättsinnehavare för 
den standardhöjning av bostadsrättens 
inre underhåll som uppstått då den 
reparerats till nyskick efter en brand-
skada. Högsta domstolen uteslöt inte att 
bostadsrättsföreningen kunde ha rätt till 
ersättning, men när en sådan rättighet 
inte framgår i lag måste det dels föreligga 
”tydlig värdemässig vinst”, dels ”tungt 
vägande rättspolitiska skäl” (15).

Behövs ett förstärkt skydd
Jag är av uppfattningen att medierättighe-
ter till idrottsevenemang uppfyller de krav 
som Högsta domstolen uppställer för att 
principen om obehörig vinst ska kunna 
tillämpas:
1. Den som kommersiellt återger ett 

idrottsevenemang kan därigenom göra 
ekonomisk vinst.

2. Vinsten sker på bekostnad av arrangö-
rerna. 

3. Det skydd som andra rättsregler 
erbjuder arrangörerna är otillräckligt.

”Bara tv-rättigheterna 
till de högsta svenska 
ishockey- och fotbolls-
ligorna inbringar mer än 
en halv miljard kronor 
varje år.”


