
UNDERHÅLLNING/FAKTA/REALITY  

NORMALVILLKOR 

 PROGRAM FORMAT (inkl programtitel 

ÄGER SVT Produktionsbolaget (PB) 

SÄLJER SVT 
SVT kan upplåta 

distributionsrätt till PB 

Produktionsbolaget 
Credit vid marknadsföring och exploatering: ”Developed in cooperation with SVT” eller annan 

formulering med hänsyn till krav från sändande kanal 

INTÄKT 25% till PB av 
nettointäkt* 

(kopplat till formatet) 

Fördelning av nettointäkt* 
• 100% till PB till dess att PB har erhållit ett belopp som motsvarar 7% av 

produktionsbudgeten för SVT:s första säsong av programmet/serien (med avdrag för 
kostnader för programledare, tekniska kostnader för textning o.dyl.. samt för moms), 
därefter: 

• 50% till SVT om SVT finansierat merparten av utvecklingen** 
• 25% till SVT om PB finansierat utvecklingen** 

Om SVT inte beställer ny säsong av programmet/serien upphör SVT:s rätt till intäkt från 
följande tidpunkt räknat från utgången av nedan angiven optionstid: 

• 1 år om SVT har beställt en säsong 
• 2 år om SVT beställt 2-4 säsonger 
• 3 år om SVT beställt 5 eller fler säsonger 
• För det fall SVT efter den sjätte (eller högre) säsongen inte beställer fler säsonger av 

Programmet, ska SVT:s rätt till intäkt från försäljning av Formatet, från och med 
fjärde året efter utgången av optionstiden för den sista säsongen vara tio (10) % av 
nettointäkten. 

NYTTJAR SVT Option 
• SVT erhåller exklusiv option att beställa nya program/säsonger för den svenska 

marknaden under en period om 12 månader räknat från första sändningen av sista 
episoden (av respektive säsong) 

• SVT har rätt att förlänga optionstiden med 6 månader mot utgivande av ersättning 
till PB som uppgår till 5% av ett avsnittspris från föregående säsong (dock minst 
25 000 kr) 

Kostnad 

• Samma episodpris som föregående säsongs beställning med uppräkning som 
motsvarar uppräkningen av SVT:s medelstilldelning (f.n. 2%), dock minst 2%. Därtill 
eventuell justering av priset p g a gemensamt överenskomna programmoment som 
fördyrar/minskar produktionskostnaden 

• Formatlicensersättning: 0 kr  

Holdback 

Om SVT inte beställer ny säsong av programmet/serien upphör SVT:s rätt till intäkt från 
följande tidpunkt räknat från utgången av nedan angiven optionstid: 

• 1 år om SVT tidigare har beställt en säsong 
• 2 år om SVT tidigare beställt 2-4 säsonger 
• 3 år om SVT tidigare beställt 5 eller fler säsonger 

Holdback förhindrar inte att produktion påbörjas för annan svensk kanal efter optionstidens 
utgång 

MERCHANDISING  Samma intäktsfördelning som vid formatexploatering om baserat på formatet. Programtitel: 
SVT har exklusiv rätt att nyttja programtitel i Sverige oavsett nyttjandeområde t.o.m. utgång 

av holdback-perioden 

UTVECKLING 

Besked från SVT Kommentar 

Nej Tydligt nej  
SVT innebär inga ytterligare åtaganden från någon av parterna avseende berört programförslag.

Visst intresse finns  
Inte tillräckligt stort för att 

SVT kan åta sig att svara för 
kostnader 

Produktionsbolaget har oinskränkt rätt att fortsätta utveckling på egen risk 
kan presentera programförslaget för andra. 

SVT är intresserat 
och är berett att 

Avser kostnader för specificerat arbete inom ramen för utvecklingen, t.ex.: 
• avgränsad research 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svara för vissa 
kostnader  

för 
produktionsbolagets 

fortsatta 
utvecklingsarbete 

 

  

• casting eller redaktionellt arbete. 
• (Ersättningen ska avspegla en rimlig kostnad som parterna är överens om) 

Utvecklingsavtal upprättas mellan SVT och produktionsbolag. 

Senast 4 veckor efter leverans av utvecklings-resultat, ska SVT lämna slutligt besked om intresse och hantering av 
programförslaget. Sådant intresse kan vara ”ja”, ”nej” eller ”fortsatt utveckling”. 

Från produktionsbolagets presentation av programidén till utgången av 4-veckorsperioden har SVT exklusivitet (som 
förlängs vid ”ja” eller ”fortsatt utveckling, med ny kort tidsfrist och mot ytterligare ersättning”) till programförslaget. 

*Nettointäkt: Bruttointäkt med avdrag för distributionsersättning om max 30% samt faktiska kostnader med max 5% samt eventuella rättighetskostnader 

**Finansiering fram till produktionsbeslut 


