
Svensk fotboll – mediarättigheter säsongen 2023 

 

Bakgrund 

SvFF är ägare av samtliga mediarättigheter till samtliga fotbollsmatcher som spelas i SvFF:s regi och 

under SvFF:s administration 1. Nyttjande eller vidareupplåtelse av rörlig bild kräver således SvFF:s 

godkännande.  

Detta dokument syftar till att ge fotbollsföreningar information om vilka mediarättigheter som är 

upplåtna till vem samt vilka mediarättigheter som kan nyttjas av föreningarna under säsongen 2023, 

för Svenska Cupen och Futsal avser detta 2023/2024. 

Elit- och semiprofessionella serier 

Samtliga mediarättigheter till Allsvenskan och Superettan är exklusivt upplåtna till Svensk Elitfotboll 

(SEF). Bilder från Allsvenskan och Superettan får således inte visas utan särskilt tillstånd av SEF. 

Samtliga mediarättigheter till OBOS Damallsvenskan och Elitettan är exklusivt upplåtna till Elitfotboll 

Dam (EFD). Bilder från OBOS Damallsvenskan och Elitettan får således inte visas utan särskilt tillstånd 

av EFD. 

Mediarättigheter till Ettan Norra och Ettan Södra är upplåtna till Sportway AB. Bilder från Ettan 

Norra och Ettan Södra får således inte visas utan särskilt tillstånd av Sportway AB. 

Övriga förbundsserier och kvalmatcher 

Mediarättigheter till matcher i Division 1 damer, Division 2 herrar samt Division 3 herrar är exklusivt 

upplåtna till Bonnier News Local AB, Gota Media AB, Stampen Lokala Medier och Norrköpings 

Tidningars Media AB, gemensamt kallade Lokaltidningarna. Lokaltidningarnas exklusivitet omfattar ej 

Min Fotboll, vilket innebär att förening får sända föreningens hemmamatcher fritt i Min Fotboll. I 

tillägg får förening får också använda matchbilder som produceras av Lokaltidningarna enligt 

följande; i) 90 sek klipp efter matchslut för publicering i föreningens egna kanaler, ii) 10 minuter klipp 

per match får nyttjas tidigast 24 timmar efter avslutad match i föreningens egna kanaler, samt iii) för 

internt bruk (utbildning, analys etc.) använda hela matchen efter matchslut. De matcher som inte 

sänds av Lokaltidningarna kan upplåtas till respektive förening efter ansökan hos SvFF.  

Samtliga mediarättigheter till Kvalmatcher till Superettan är exklusivt upplåtna till Sportway AB och 

bilder från dessa matcher får inte visas utan särskilt tillstånd av Sportway AB. Kvalmatcher till Ettan 

Norra och Ettan Södra samt Division 2 är exklusivt upplåtna till Lokaltidningarna. Förening får dock 

använda matchbilder som produceras av Lokaltidningarna enligt följande; i) 90 sek klipp efter 

matchslut för publicering i föreningens egna kanaler, ii) rätt att för internt bruk (utbildning, analys 

etc.) använda hela matchen efter matchslut. De matcher som inte sänds av Lokaltidningarna kan 

upplåtas efter ansökan hos SvFF till respektive förening. 

Matchbilder och klipp som produceras av Lokaltidningarna läggs upp i Min Fotboll eller annan plats 

och kan laddas ner av föreningens/lagets administratör. 

 
1 Enligt 20 § fjärde stycket SvFF:s stadgar äger SvFF rätten att genom TV, radio, 
internet eller i annat medium sända, spela in och återge de tävlingar och matcher som 
arrangeras, administreras eller ska godkännas av SvFF. 



 

Svenska Cupen 

Mediarättigheterna till Svenska Cupen herrar och Svenska Cupen damer är exklusivt upplåtna till C 

More AB och finalerna till C More AB och SVT. Bilder från Svenska Cupen herrar och damer får 

således inte visas utan särskilt tillstånd av C More AB. Kontakta Stefan Settling stefan.settling@tv4.se 

för eventuellt tillstånd.   

Distriktsserier samt barn- och ungdomsserier 

SvFF har upplåtit mediarättigheterna för Division 4, 5, 6, 7 och 8 herrar samt Division 2, 3, 4 och 5 

damer till respektive SDF. Förening som önskar att sända sina hemmamatcher i Min Fotboll kan göra 

det utan särskilt tillstånd från SDF eller SvFF. Förening som önskar rätt att upplåta mediarättigheter 

för sina hemmamatcher till tredje part eller sända sina hemmamatcher via annan plattform ska söka 

tillstånd hos SDF före nyttjande av sådana rättigheter. Sändning på annan plattform bör uppfylla en 

lämplig nivå av integritetsskydd samt följa dataskyddsförordningen (GDPR) för både hemma- och 

bortalag. Vid sändning på annan plattform än Min Fotboll ansvarar sändande förening ensamt för att 

integritets- och dataskyddsregler efterföljs. 

SvFF har upplåtit mediarättigheterna för barn- och ungdomsserier till respektive SDF. Förening som 

önskar att sända sina hemmamatcher i Min Fotboll kan göra det utan särskilt tillstånd från SDF eller 

SvFF. Förening som önskar rätt att upplåta mediarättigheter för sina hemmamatcher till tredje part 

eller sända sina hemmamatcher via annan plattform ska söka tillstånd hos SDF före nyttjande av 

sådana rättigheter. Sändning på annan plattform bör uppfylla en hög nivå av integritetsskydd samt 

följa dataskyddsförordningen (GDPR) för både hemma- och bortalag. Vid sändning på annan 

plattform än Min Fotboll ansvarar sändande förening ensamt för att integritets- och dataskyddsregler 

efterföljs. 

Övriga serier och matcher som administreras av SDF 

SDF administrerar och Förening som önskar att sända sina hemmamatcher i Min Fotboll kan göra det 

utan särskilt tillstånd från SDF eller SvFF. 

Futsal 

Samtliga mediarättigheter till Svenska Futsalligan är exklusivt upplåtna till Svensk Elitfotboll (SEF). 

Bilder från Svenska Futsalligan får således inte visas utan särskilt tillstånd av SEF 

Mediarättigheter till matcher i Regionala Futsalligan, Division 1 herrar Futsal samt Kvalmatcher till 

SFL är exklusivt upplåtna till Bonnier News Local AB, Gota Media AB, Stampen Lokala Medier och 

Norrköpings Tidningars Media AB, gemensamt kallade Lokaltidningarna. Lokaltidningarnas 

exklusivitet omfattar ej Min Fotboll, vilket innebär att förening får sända föreningens hemmamatcher 

fritt i Min Fotboll. I tillägg får förening får även använda matchbilder enligt följande; i) 90 sek klipp 

efter matchslut för publicering i föreningens egna kanaler, ii) 10 minuter klipp per match får nyttjas 

tidigast 24 timmar efter avslutad match i föreningens egna kanaler, samt iii) för internt bruk 

(utbildning, analys etc.) använda hela matchen efter matchslut. De matcher som inte sänds av 

Lokaltidningarna kan upplåtas till respektive förening efter ansökan hos SvFF.  

Matchbilder och klipp som produceras av Lokaltidningarna läggs upp i Min Fotboll eller annan plats 

och kan laddas ner av föreningens/lagets administratör. 

Mediarättigheter till övriga futsalserier och matcher är upplåtna till respektive SDF. 

mailto:stefan.settling@tv4.se


AI-kameror 

Flera föreningar och arenaägare har valt att sätta upp fasta AI-kameror på arenorna. Det är 

föreningens ansvar att tillse att all inspelning och sändning av matchbilder följer direktiven angivna i 

detta dokument samt övriga tillämpliga lagar och regler. SvFF har genom avtal med Spiideo och VEO 

möjliggjort att produktionssignal från Spiideos och VEO:s kameror kan vidaredistribueras i Min 

Fotboll. 

 

För frågor om rättigheter kontakta Camilla Lindgren camilla.lindgren@svenskfotboll.se tel. 070 376 

56 77 

För frågor om Min Fotboll och AI kameror kontakta Håkan Rossberg 

hakan.rossberg@svenskfotboll.se tel. 070- 577 41 60 

För övergripande frågor kontakta Daniel Johnson daniel.johnson@svenskfotboll.se tel. 08-735 0959 
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