
 

 

• Viaplay visar samtliga OBOS Damallsvenskan-matcher kommande fem säsonger, med 
minst två matcher per vecka på TV6 i Sverige 

• Partnerskapet med svenska Elitfotboll Dam siktar på att utveckla OBOS Damallsvenskan 
till världens bästa damfotbollsliga 

• Viaplay sänder fler direktsända timmar av damfotboll än någon annan streamingtjänst 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group), ett av världens snabbast växande 
streamingbolag, och svenska Elitfotboll Dam (EFD) har kommit överens om ett långsiktigt 
partnerskap att visa OBOS Damallsvenskan-fotboll på NENT Groups streamingtjänst 
Viaplay, samt att utveckla serien till den bästa damfotbollsligan i världen. Viaplay visar 
samtliga OBOS Damallsvenskan-matcher i alla nordiska och baltiska länder, Polen och 
Nederländerna från 2022 till 2026, med omfattande bevakning på NENT Groups TV-
kanaler i Sverige. Avtalet medför att Viaplay kommer att sända fler direktsända timmar av 
damfotboll än någon annan streamingtjänst. 
 
Med start våren 2022 kommer sju direktsända matcher från Sveriges högsta 
damfotbollsdivision att vara tillgängliga varje vecka på Viaplay. Från och med den 
kommande säsongen expanderar ligan till 14 lag, vilket totalt ger 26 spelrundor och 182 
matcher varje år. Matcherna blir schemalagda på ett konsekvent och tillgängligt sätt med 
syftet att bredda OBOS Damallsvenskans räckvidd till supportrar i alla Viaplays marknader. 
 
I Sverige kommer Viaplays OBOS Damallsvenskan-bevakning att inkludera 
premiumstudioprogram och expertkommentatorer. Minst två matcher per vecka kommer 
att sändas på NENT Groups kanal TV6 tillsammans med ett veckovist höjdpunktsprogram. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Våra ambitioner är helt enkelt att 
tillsammans med Elitfotboll Dam bygga upp OBOS Damallsvenskan till att bli den bästa ligan 
i världen. OBOS Damallsvenskan är redan nu en otroligt stark liga med en passionerad 
supporterskara och nu är det dags att ta den till nästa nivå. Detta är vår hemmaplan – att 
tillsammans med rättighetsinnehavare utveckla sporter samtidigt som vi når och inspirerar 
en ny publik genom den bästa streamingtjänsten i branschen.” 
 
Annika Grälls, Ordförande, EFD: “Det är en milstolpe för OBOS Damallsvenskan, för våra 
spelare och klubbar såväl som damfotboll i allmänhet att vi signerar detta långsiktiga avtal 
med NENT Group som möjliggör att vår liga ska visas i 10 olika länder.” 
 
Tomas Hoszek, Generalsekreterare, EFD: “Detta femåriga avtal med NENT Group, ett av 
världens ledande streamingbolag, är ett historiskt ögonblick för svensk damfotboll. Det 



 
känns spännande att kunna accelerera vår vision att bli en av världens mest 
konkurrenskraftiga ligor och vi är stolta att bli nya partners.” 
 
Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer: “Detta avtal innebär att Viaplay kommer 
att visa runt 350 direktsända damfotbollsmatcher varje år, vilket är fler än något annat 
streamingbolag. Vi har ett långsiktigt engagemang i damsport och att hjälpa sporten att bli 
en mer jämställd plats där alla har en chans att visa sin skicklighet. Tittare på Viaplay och 
TV6 kan se fram emot bevakning i världsklass av en liga i världsklass.” 
 
OBOS Damallsvenskan är idag hemvisten för en majoritet av spelare i Sveriges damlandslag 
(för närvarande tvåa i FIFA:s världsrankning), inkluderat stjärnor som Stina Blackstenius (BK 
Häcken), Madelen Janogy (Hammarby) och Olivia Schough (FC Rosengård).  
 
Ligan har även nordiska och internationella talanger som Sveindis Jane Jónsdóttir 
(Kristianstads DFF/Island), Sanne Troelsgaard Nielsen (FC Rosengård/Danmark), Heidi 
Ellingsen (Linköpings FC/Norge), Ria Öling (FC Rosengård/Finland) och Fernanda Da Silva 
(Vittsjö GIK/Brasilien). Publiksiffrorna har stigit snabbt under senaste åren, och oktobers 
Stockholmsderby mellan AIK och Hammarby satte ett nytt publikrekord för en svensk 
damfotbollsmatch. 
 
Förutom OBOS Damallsvenskan visar Viaplay Englands Barclays FA Women’s Super League, 
Tysklands Frauen-Bundesliga, Danmarks Gjensidige Kvindeliga och Italiens Serie A TIM 
VISION, tillsammans med utvalda matcher från Spaniens Liga Iberdrola. Viaplay är även den 
exklusiva hemvisten för FIFA Dam-VM 2023 i Sverige, Norge, Danmark och Polen. 
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INFORMATION TILL REDAKTIONEN 
 
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group)s streamingtjänst Viaplay finns i 
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Viaplay 
lanseras i USA under 2021 och i Nederländerna och Storbritannien under 2022, med 
lansering i Kanada, Tyskland, Österrike och Schweiz till slutet av 2023. Vi driver 
streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att 
förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm 
och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT B’). 
 
Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Senior Communications Manager: +46 73 699 
1700) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
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Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Dataskydd: 
För att läsa mer om NENT Group och dataskydd, klicka här 
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