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Titel 
 
Prissättning av ishockeybiljetter 
Utbud, efterfrågan, monopol och nya arenor 
 
Författare 
Tobias Josefsson 
 
 

Sammanfattning 
  

Denna uppsats behandlar prissättning av biljetter inom svensk ishockey. Ishockey är i Sverige en stor idrott med 

elitföreningar som allt mer drivs som företag. Allt fler av dessa föreningar bygger nya moderna arenor som på flera olika sätt 

för med sig förändrade förutsättningar. 

 

Uppsatsen bedrivs i form av positiv ekonomisk analys med information om föreningarna och intervjuer som underlag. Syftet 

med denna uppsats är att studera förutsättningarna för prissättningen av biljetter inom svensk ishockey. Dessutom studeras 

själva prissättningen och dess samband med de nya arenorna. 

 

I uppsatsen studeras HV 71, Färjestads BK och Linköpings HC. Dessa tre föreningar hör hemma i relativt stora svenska 

städer och har nybyggda arenor. Uppsatsen fokuserar på föreningarnas vinstmaximering gentemot publik i form av 

privatpersoner.  

 

Fem slutsatser dras i uppsatsen: 

 

1) Utbudet består av ishockey, men också av mycket annat. 

2) Efterfrågan är stor och kan indelas i flera efterfrågekurvor som tillsammans tar formen av en trappa. 

3) Föreningarna har monopolställning i respektive region. 

4) De nya arenorna har förändrat utbud och efterfrågan så att priserna har ökat. 

5) De olika föreningarna prissätter olika bra. 
 

Nyckelord 
Prissättning, idrott, arenor, utbud, efterfrågan 
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1. Inledning 
Denna uppsats behandlar prissättning av biljetter inom svensk ishockey. 

1.1 Bakgrund 

Ishockey är en stor idrott i Sverige och blir åtminstone på elitnivå allt mer 

kommersialiserad. I och med att elitföreningar i praktiken drivs som företag blir 

marknadsförhållanden, prissättning och liknande allt mer intressant att studera, inte minst 

för föreningarna själva. Föreningarnas omsättning ökar år efter år, de största omsätter upp 

emot eller till och med över 100 miljoner kronor per säsong1. Göteborgslaget Västra 

Frölunda HC gjorde häromåret en vinst på 26 miljoner kronor, en avsevärd summa 

pengar för en så kallad ideell idrottsförening2. 

 

Ett exempel på att föreningarna allt mer drivs som företag är Linköpings HC, vars 

styrelse har vinstkrav på sig i form av en femprocentig avkastning på det egna kapitalet. 

Föreningen har dessutom ett tiotal personer anställda enbart för att dra in pengar från 

sponsorer. Dessa summor ligger i storleksordningen 30-40 miljoner kronor per säsong.3 

 

Runt om i landet byggs nya arenor för hundratals miljoner kronor, arenor som tar in 

betydligt mycket mer publik än de ishallar som fanns tidigare. Dessa stora investeringar 

ändrar grundläggande förutsättningar i form av publikkapacitet, komfort, tillgänglighet, 

publicitet och liknande. Det är viktigt för de inblandade föreningarna att ta hänsyn till 

detta när det till exempel gäller prissättning av biljetter. 

1.2 Problemformulering 

De viktigaste faktorerna att beakta när det gäller prissättning är utbud, efterfrågan och 

marknadsförhållanden. Utbudet består i det här fallet av det antal biljetter som en 

                                                 
1 Aftonbladet.se: Bäst - och rikast, URL: 
<http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,460167,00.html> 
2 DN.se: De rikaste klubbarna är de stora vinnarna, URL: 
<http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=208119> 
3 Linköping HC:s årsmöte 2004 
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förening maximalt kan sälja och består också av annat som erbjuds i samband med 

matchtillfället. Efterfrågan bestäms av köparnas betalningsvilja. Marknadsförhållandena 

avgör sedan utifrån utbud och efterfrågan var den slutliga prisnivån hamnar. En ny arena 

innebär en radikal förändring av utbudet och delvis också av efterfrågan, vilket för med 

sig nya förutsättningar som en förening bör ta hänsyn till. 

 

Varför byggs de nya arenorna? Hur tänker föreningar när de ändrar biljettpriserna när en 

ny arena byggts? Ändras priserna över huvud taget? Skiljer sig föreningarnas strategier 

åt? Tänker föreningarna över huvud taget i någon form av nationalekonomiska termer? 

Finns det någonting som föreningar runt om i landet kan ta lärdom av hos de föreningar 

som redan genomgått denna process? Dessa är bara några av de många frågor som skulle 

kunna lyftas fram i sammanhanget. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera förutsättningarna för prissättningen av biljetter 

inom svensk ishockey. Dessutom studeras själva prissättningen och dess samband med de 

nya arenorna. 

 

Följande frågor skall besvaras: 

1) Vad består utbudet av? 

2) Hur kan efterfrågan beskrivas? 

3) Vilka marknadsförhållanden råder? 

4) Hur har de nya arenorna påverkat förutsättningar och priser? 

5) Prissätter föreningarna optimalt utifrån förhållandena ovan? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen studerar situationerna i Jönköping, Karlstad och Linköping. Dessa tre städer är 

relativt stora och har relativt nybyggda arenor. Städernas ishockeyföreningar HV 71, 

Färjestads BK och Linköpings HC är ekonomiskt välmående och drivs som företag. Vid 

en snabb anblick finns ingen konkurrens från andra stora idrotter i dessa städer, alltså kan 
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man förmoda att någon form av monopolställning råder. Detta undersöks dock närmare 

senare i uppsatsen. 

 

Efterfrågekurvans utseende borde vara intressant att studera, men det är inte särskilt lätt 

att genomföra i praktiken. Det skulle krävas omfattande och ingående undersökningar för 

att få fram ett definitivt utseende på kurvan. Bland annat av tidsskäl genomförs inte detta 

i uppsatsen. 

 

I uppsatsen studeras enbart privatmarknaden, det vill säga de biljetter som säljs till 

privatpersoner. Denna avgränsning görs för att ett företag jämfört med privatpersoner kan 

ha väldigt skilda anledningar till att köpa biljetter. Vidare fokuserar uppsatsen på 

föreningarnas vinstmaximering och inkluderar inget konsumentperspektiv på 

prissättningen. 

1.5 Metod 

Uppsatsen bedrivs i form av positiv ekonomisk analys. Med hjälp av både information 

om föreningarna och intervjuer med ansvariga personer i föreningarna utreder uppsatsen 

hur förutsättningarna och prissättningen ser ut i de studerade föreningarna. Intervjuerna 

utfördes av praktiska skäl via elektronisk post. 

1.6 Metodkritik 

Statistiken i empirikapitlet är förenklad för att visa tendenser, inte exakta siffror. I själva 

verket finns det exempelvis ytterligare priskategorier, men antalet platser i dessa är 

begränsat och har liten inverkan på helheten. Vidare används ingen omräkning av 

biljettpriser med hänsyn till inflation, men detta har heller ingen större inverkan på de 

resonemang som förs. 

 

Informationen har till stor del kommit från föreningarna själva, vilket kan innebära risker 

för felaktigheter. Dock ser jag i det här fallet ingen stor anledning till misstänksamhet, 

bland annat beroende på mina personliga erfarenheter och kunskaper. Tyvärr saknas 

information om Färjestads BK:s tankar inför arenabyggnationen. 
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Intervjuerna kan tänkas innehålla felaktigt utvalda eller formulerade frågor, alternativt 

sakna viktiga frågor. Det kan också tänkas att det finns dolda motiv hos de intervjuade, 

exempelvis kan det tänkas att de inte vill avslöja allt när det gäller strategier och tankar 

om prissättning. De intervjuade personernas svar på frågorna skiljer sig också åt med 

avseende på djup, vilket kan snedvrida de olika föreningarnas betydelse för uppsatsen. 

 

Att intervjuerna utfördes via elektronisk post medför både för- och nackdelar. Till 

exempel har de intervjuade personerna fått tid att tänka efter och formulera sina svar, 

men samtidigt har möjligheten till att ställa följdfrågor minskat. 

1.7 Disposition 

Efter detta introduktionskapitel följer en teoretisk avdelning som behandlar de teorier 

som är relevanta för uppsatsens analys. Därefter behandlas de empiriska delarna, det vill 

säga information och intervjuer. Avslutningsvis kommer ett diskussionskapitel som först 

knyter ihop teori och empiri för att sedan dra slutsatser och ge svar på uppsatsens 

frågeställningar. Sist i diskussionskapitlet ges även förslag på framtida fördjupningar i 

anknytning till uppsatsens ämne. 



Prissättning av ishockeybiljetter  Tobias Josefsson 
Magisteruppsats i nationalekonomi VT 2005  EKI, Linköpings universitet 
 

 5 

2. Teori 4 
Teorikapitlet tar upp de teorier som senare ska ligga till grund för uppsatsens analys. 

Kapitlets svårighetsgrad hålls på en relativt låg nivå eftersom uppsatsen riktar sig mot en 

bred målgrupp. Tanken är att både nationalekonomer, ansvariga i ishockeyföreningar och 

övriga intresserade ska kunna ta till sig innehållet. På så sätt ökas uppsatsens samhälleliga 

bidrag. 

2.1 Utbud 

Utbudet på en marknad med fullständig konkurrens avgörs av producenternas vilja att 

producera en viss mängd varor vid ett visst pris. Genom att kombinera många olika 

prisnivåer fås ett samband i form av en utbudskurva som grafiskt beskriver förhållandet 

mellan pris och utbud. Figur 1 åskådliggör det klassiska utseendet på utbudskurvan S 

(supply). Grafens axlar utgörs av priset P (price) och kvantiteten Q (quantity). Kurvan 

kan dock ha oändligt många olika former och därför är Figur 1 inget annat än ett 

exempel. 

 
Figur 1: Ett exempel på den klassiska utbudskurvan. 

                                                 
4 Kapitlet har sin grund i Leeds, M. & von Allmen, P. (2002). Dessutom baseras delar av kapitel 2.3 på 
Frank, R. (2003). 

P 

Q 

S 
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Vid monopolförhållanden avgörs utbudet istället helt av det företag som är i 

monopolställning. Företaget är inte pristagare, utan sätter enväldigt ett pris för den 

aktuella varan. Den kurva som är intressant att studera i monopolfallet är 

marginalkostnadskurvan, MC (marginal cost). När det gäller biljettförsäljning till en 

befintlig arena har marginalkostnadskurvan ett utseende som beskrivs i Figur 2. 

 
Figur 2: Marginalkostnadskurvan för en biljettförsäljande monopolist 

 

Marginalkostnaden är för företagets del intressant att använda för att maximera sin intäkt. 

När marginalkostnaden är lika stor som eller större än marginalintäkten är det inte längre 

lönsamt att sälja varan. Marginalkostnaden för att sälja en extra biljett är noll fram till 

dess att arenan är fullsatt. Kurvan blir vid denna gräns väldigt brant, eftersom det 

sannolikt är mycket kostsamt att bygga om arenan och därmed kunna sälja en extra 

biljett. 

2.2 Efterfrågan 

Efterfrågan på en viss marknad härstammar från den mängd varor som konsumenterna 

skulle vilja konsumera vid ett visst pris. Genom att kombinera många olika prisnivåer och 

önskad mängd varor på liknande sätt som med utbudet ovan kan ett samband formuleras i 

form av en efterfrågekurva. Denna efterfrågan gäller oavsett vilka konkurrens-

P 

Q 

MC 
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förhållanden som råder för producenterna på marknaden. Även denna kurva kan anta ett 

oändligt antal former. Figur 3 visar ett exempel på en efterfrågekurva D (demand). 

 
Figur 3: Ett exempel på den klassiska efterfrågekurvan 

 

Förändringar i efterfrågekurvans läge beror av fem faktorer: 

• konsumenternas inkomst 

• pris på substitut 

• konsumenternas preferenser 

• antal konsumenter på marknaden och 

• konsumenternas förväntningar. 

 

Efterfrågekurvans lutning beror av efterfrågans elasticitet. Elasticitet är den procentuella 

förändringen i kvantitet som uppkommer av en viss prisförändring. En rät linje som är 

horisontell kallas fullständigt elastisk, medan en rät vertikal linje kallas fullständigt 

oelastisk. 

P 

Q 

D 
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2.3 Monopol 

När det gäller monopol är det först intressant att definiera vad ett monopol innebär. En till 

synes enkel definition är ”a market structure in which a single seller of a product with no 

close substitutes serves the entire market”. Tolkningen eller tillämpningen av denna 

definition är desto svårare, eftersom det gäller att definiera vad produkten är, fastställa 

om produkten inte har några närliggande substitut och att fastställa vilken marknad det 

handlar om. 

 

När det väl är konstaterat att en monopolställning råder innebär detta på kort sikt att en 

enhetlig prisnivå sätts utifrån den kvantitet där marginalintäkten MR (marginal revenue) 

är lika med marginalkostnaden, i det här fallet noll. Detta inträffar vid halva värdet av D-

kurvans skärning med Q-axeln. Sätts priset högre eller lägre än denna nivå blir den totala 

vinsten mindre. Den totala intäkten markeras i Figur 4 med gult. 

 
Figur 4: Optimal prissättning för en monopolist med en prisnivå och icke begränsande kapacitet. 

 

p 

q 

P 

Q 

D 

MR 

MC 
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Enligt Figur 4 ovan inträffar monopolistens jämviktskvantitet q vid en lägre nivå än 

arenans maximala publikkapacitet. Alltså finns inget skäl att bygga ut arenan eller ändra 

prisnivå. Monopolisten maximerar sin vinst, med tillägget att den optimala arenan dock 

borde ha varit q platser stor förutsatt att efterfrågan är konstant över tiden, eftersom en 

mindre arena sannolikt innebär lägre fasta kostnader. 

 

Om arenan i fråga är för liten, det vill säga att maxkapaciteten är lägre än det önskade q, 

utgör den en begränsning för producenten. Figur 5 illustrerar situationen. 

 
Figur 5: Optimal prissättning för en monopolist med en prisnivå och begränsande kapacitet. 

 
Jämviktskvantiteten q är nu lägre än tidigare, och således blir jämviktspriset p högre. Den 

totala intäkten, även här markerad med gult, är mindre än i Figur 4. Genom en utbyggnad 

skulle monopolisten kunna förbättra sina intäkter per match, men då till kostnaden av den 

investering som utbyggnaden innebär. 

 

p 

q 

P 

Q 

D 

MR 

MC 
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Den fullständigt optimala prissättningen för monopolisten vore att se till varje individ och 

därefter sätta individens biljettpris lika med individens betalningsvilja. Detta är dock 

mycket problematiskt och kostsamt att göra, bland annat för att det är svårt att bestämma 

en individs exakta betalningsvilja. För att åtminstone komma närmare den optimala 

prissättningen kan producenten försöka inordna konsumenter i olika grupper med olika 

stor betalningsvilja och på så sätt differentiera prissättningen för att öka den totala 

intäkten. Att på detta sätt ta ut olika priser av olika konsumentgrupper kallas 

prisdiskriminering. 

 

Figur 6 visar ett exempel med en tredelad prisdiskriminering som ger en större total intäkt 

än tidigare. Intäktsökningen markeras i figuren med grönt. Det är i sammanhanget värt att 

konstatera att efterfrågekurvans utseende har betydelse för hur effektiv 

prisdiskrimineringen är. 

 

 
Figur 6: Prisdiskriminering i tre nivåer för en monopolist med icke begränsande kapacitet. 

p 1 

p 2 

q 1 q 3 

p 3 

q 2 

P 

Q 

D 

MR 

MC 
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3. Empiri 
I detta kapitel redovisas den empiri i form av information och intervjuer som senare 

kommer att användas i uppsatsens analys. 

3.1 Föreningarna 

Här redovisas för uppsatsen relevant information om föreningarna. 

3.1.1 Färjestads BK 

Färjestad hör hemma i Karlstad, en kommun med drygt 80 000 invånare5. Föreningen har 

en framskjuten position inom stadens idrottsliv och andra föreningar eller idrotter i 

regionen kan inte sägas vara allvarliga konkurrenter. Idrottsligt har föreningen sex SM-

guld bakom sig, de tre senaste kom 1997, 1998 och 20026. 

  

3.1.1.1 Byggnationer 

Fram till och med säsongen 2000/2001 spelade föreningen sina representationsmatcher i 

Färjestads Ishall, som rymde 4700 personer. Säsongen 2001/2002 stod nya, moderna och 

jämförelsevis attraktiva Löfbergs Lila Arena klar med en kapacitet på 7505 personer. I 

slutet av samma säsong utökades kapaciteten till 7880. Till säsongen 2002/2003 byggdes 

arenan åter om till att rymma 8050 personer. I slutet av säsongen 2003/2004 utökades 

kapaciteten till dagens 8250.7 

 

3.1.1.2 Prissättning 

Tabell 1 på nästa sida visar prissättningen för olika kategorier under olika säsonger. 

Samtliga priser avser pris per match under grundserien8. I vissa fall har en form av 

medelpris beräknats och vissa kategorier av biljetter har uteslutits. Säsongsbiljetter på 

sittplats avser placering på långsida. 

 

                                                 
5 Karlstad kommun: Fakta om Karlstad, URL: <http://www.karlstad.se/ko/fakta/index.shtml> 
6 Färjestads BK – Fakta & info 2003 
7 Information från Karin Larsson, Färjestads BK 
8 Statistik från Färjestads BK 
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Kategori 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Sittplats, långsida 170 kr 170 kr 200 kr 210 kr 220 kr 230 kr 

Sittplats, kortsida 170 kr 170 kr 160 kr 170 kr 180 kr 190 kr 

Ståplats 100 kr 100 kr 70 kr 70 kr 100 kr 100 kr 

Ståplats, ungdom 70 kr 70 kr - - - - 

Säsongskort, sittplats 170 kr 170 kr 190 kr 200 kr 210 kr 220 kr 

Säsongskort, ståplats 100 kr 100 kr - - - - 

Säsongskort, sittplats, 

inkl slutspel 

- - 190 kr 200 kr 210 kr 220 kr 

Säsongskort, ståplats, 

inkl slutspel 

100 kr 100 kr 35 kr 35 kr 40 kr 40 kr 

 

Tabell 1: Färjestad – Prissättning för olika kategorier under olika säsonger 

 

3.1.1.3 Publiksiffror 

Tabell 2 nedan visar maxkapacitet, publiksiffror och beläggningsprocent för olika 

säsonger. Siffror inom parentes innebär att arenan byggts om under pågående säsong. 

Publiksnittet inkluderar i förekommande fall slutspel, utom säsongen 2004/2005 som 

baseras på de 25 grundseriematcherna.9 

 

 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Maxkapacitet 4700 4700 4700 7505 (7880) 8050 8050 (8250) 8250 

Publiksnitt 4330 4316 4303 7493 7873 7891 7956 

Beläggningsprocent 92,1 91,8 91,6 98,9 97,8 97,4 96,4 
 

Tabell 2: Färjestad– Maxkapacitet, publiksiffror och beläggningsprocent under olika säsonger. 

                                                 
9 Statistik från Färjestads BK 
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3.1.1.4 Övrig information 

Färjestad har avtal med ett tjugotal bussbolag runt om i regionen. Dessa bussbolag får 

köpa biljetter till reducerat pris och bidrar starkt till de höga publiksiffrorna. Många av 

resenärerna åker tio mil tur och retur för att se matcherna.10 

 

När en match troligtvis inte blir slutsåld erbjuder Färjestad biljetter till regionala 

idrottsföreningar som får köpa till reducerat pris. Dessutom samarbetar föreningen med 

studentkåren i Karlstad som har tillgång till 100 rabatterade biljetter per match. Vidare 

finns även en familjeläktare där familjer får reducerat pris. Däremot finns inga 

ungdomspriser på ståplats.11 

3.1.2 HV 71 

HV 71 hör hemma i Jönköping som med 120 000 invånare är en av Sveriges tio största 

kommuner12. Våren 2004 tog föreningen sitt andra SM-guld någonsin, det första kom 

199513. I regionen finns ingen påtaglig konkurrens från någon annan förening eller 

idrott14. 

 

3.1.2.1 Byggnationer 

Fram till och med säsongen 1999/2000 spelade HV 71 i Rosenlundshallen, som maximalt 

kunde ta in 4204 personer och var Sveriges då äldsta ishall15. År 2000 stod betydligt mer 

publikvänliga Kinnarps Arena färdig och kunde då ta emot 6236 åskådare. Till säsongen 

2004/2005 byggdes arenan om för att därefter rymma 7038 personer.16 

 

Den nya arenan byggdes till stor del för att inte tappa mark mot de föreningar som redan 

hade stora arenor och därmed hade ökat sina intäkter. Inför byggnationen av Kinnarps 

Arena hade föreningen två huvudsakliga faktorer som spelade stor roll för valet av 

                                                 
10 Information från Karin Larsson, Färjestads BK 
11 Ibid 
12 Jönköpings kommun: Om vår kommun, URL: 
<http://www.jonkoping.se/resources_html/pages/om_jkpg/om_jonkoping.asp> 
13 HV 71.se – Historien om HV 71, URL: <http://www.hv71.se/historia.asp> 
14 Jönköpings kommun: Det händer, URL: <http://www.jonkoping.se/guide/> 
15 HV 71.se – Historien om HV 71, URL: <http://www.hv71.se/historia.asp> 
16 Information från Linus Carlholt, H V71 
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arenastorlek. Den första faktorn var att europeiskt spel i en då planerad Europaliga krävde 

minst 6000 platser och den andra faktorn utgjordes av hur mycket pengar som fanns 

tillgängliga för ett arenabygge. Dessutom hade föreningen en önskan om att inte bygga 

för stort, för att det i så fall inte skulle säljas lika många säsongsbiljetter.17 

 

3.1.2.2 Prissättning 

Tabell 3 nedan visar prissättningen för olika kategorier under olika säsonger. Samtliga 

priser avser pris per match under grundserien18. I vissa fall har en form av medelpris 

beräknats och vissa kategorier av biljetter har uteslutits. Säsongsbiljetter på sittplats avser 

placering på långsida19. 

 

Kategori 93-97 97-00 00-02 02-04 04/05 

Sittplats, långsida 120 kr 140 kr 230 kr 250 kr 270 kr 

Sittplats, kortsida 120 kr 140 kr 180 kr 200 kr 220 kr 

Ståplats 70 kr 80 kr 100 kr 100 kr 100 kr 

Ståplats, ungdom 40 kr 40 kr 50 kr 50 kr 50 kr 

Säsongskort, sittplats 175 kr 175 kr 240 kr 260 kr 260 kr 

Säsongskort, ståplats - - 60 kr 60 kr 60 kr 
 

Tabell 3: HV 71 – Prissättning för olika kategorier under olika säsonger 

 

3.1.2.3 Publiksiffror 

Tabell 4 på nästa sida visar maxkapacitet, publiksiffror och beläggningsprocent för olika 

säsonger. Publiksnittet inkluderar i förekommande fall slutspel, utom säsongen 

2004/2005 som baseras på de 25 grundseriematcherna.20 

                                                 
17 Information från Janne Hedell, HV71 
18 Statistik från HV 71 
19 Ibid 
20 Ibid 
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 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Maxkapacitet 4204 4204 4204 6236 6236 6236 6236 7038 

Publiksnitt 3712 3945 3934 6020 6100 6081 6143 6993 

Beläggningsprocent 88,3 93,8 93,6 96,5 97,8 97,5 98,5 99,4 
 

Tabell 4: HV 71 – Maxkapacitet, publiksiffror och beläggningsprocent under olika säsonger. 
 

3.1.2.4 Övrig information 

Andelen säsongsbiljetter är i dag betydande, ungefär 70 procent av det totala 

åskådarantalet. Publiktrycket, det vill säga efterfrågan, är mycket högt och därför 

”tvingas” besökarna att köpa säsongskort för att få bra platser. Samtidigt är den fullsatta 

arenan i sig attraktiv för besökarna, eftersom det alltid är festligt och mycket folk.21 

 

Även HV 71 samarbetar med ett tjugotal bussbolag i regionen, som får betala normalt 

biljettpris. Vissa matcher är dock fortfarande inte alls lika attraktiva som många andra.22 

3.1.3 Linköpings HC 

Linköpings HC (LHC) hör hemma i Linköping, Sveriges femte största kommun med sina 

137 000 invånare23. Föreningen är relativt ny i elitsammanhang, gjorde debut i Elitserien 

1999 och är en förening på stor frammarsch med sitt slutspelsdeltagande 2003/2004 och 

2004/2005 som främsta meriter24. I regionen finns ingen uppenbar konkurrens från någon 

annan förening eller idrott på absolut elitnivå25. 
 

3.3.1.1 Byggnationer 

LHC spelade fram till och med säsongen 2003/2004 i Stångebro ishall, som då hade en 

maximal kapacitet på 4700 personer26. Cloetta Center stod färdig sommaren 2004 och är 

Sveriges tredje största evenemangsarena med en kapacitet på 8500 personer27. 

                                                 
21 Information från Linus Carlholt, HV71 
22 Ibid 
23 Linköpings kommun: Start, URL: <http://www.linkoping.se/index.htm> 
24 Linköpings Hockey Club: Historik från 1976, URL: 
<http://www.linkopinghc.se/lhc/historik/historik.php> 
25 Östergötland – Turistinformation om Östergötland, URL: <http://www.ostergotland.info/> 
26 SvD.se: Lugnet efter stormen, URL: <http://www.svd.se/dynamiskt/sport/did_6199507.asp> 
27 Cloetta Center: Information om Cloetta Center och Arenabolaget, URL: 
<http://www.cloettacenter.se/arenainfo.asp> 
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Inför byggnationen av den nya arenan gjorde LHC en beräkning av antalet personer i 

regionen som förväntades vara intresserade av ishockey. Resultatet av beräkningen blev 

ett ungefärligt åskådarantal mellan 7500 och 8000 per match. Dessutom undersöktes 

vilka typer av och hur många lokaler som föreningen önskade få i den nya arenan. 

Löfbergs Lila Arena som redan stod färdig i Karlstad motsvarade lokalkraven och gav 

plats åt ungefär 8000 åskådare. Bland annat därför blev Cloetta Center till stora delar en 

kopia av Löfbergs Lila Arena. Av marknadsföringsmässiga skäl ville Arenabolaget, som 

nu driver arenan, kunna tala om Sveriges tredje största evenemangsarena och därför blev 

kapaciteten till slut 8500 personer.28 

 

3.3.1.2 Prissättning 

Tabell 5 nedan visar prissättningen för olika kategorier under olika säsonger. Samtliga 

priser avser pris per match under grundserien29. I vissa fall har en form av medelpris 

beräknats och vissa kategorier av biljetter har uteslutits. Säsongsbiljetter på sittplats avser 

placering på långsida30. Säsongen 00/01 spelade Linköpings HC i Allsvenskan, den näst 

högsta serienivån. 

 

Kategori 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Sittplats, långsida 180 kr 200 kr 220 kr 240 kr 240 kr 

Sittplats, kortsida - - - - 210 kr 

Ståplats 80 kr 100 kr 100 kr 110 kr 120 kr 

Ståplats, ungdom 50 kr 60 kr 60 kr 60 kr 70 kr 

Säsongskort, sittplats 160 kr 200 kr 220 kr 240 kr 240 kr 

Säsongskort, ståplats 80 kr 100 kr 100 kr 110 kr 110 kr 
 

Tabell 5: LHC – Prissättning för olika kategorier under olika säsonger 

                                                 
28 Information från Rolf Ö Johansson, Linköpings HC 
29 Statistik från Linköpings HC 
30 Ibid 
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3.3.1.3 Publiksiffror 

Tabell 6 nedan visar maxkapacitet, publiksiffror och beläggningsprocent för olika 

säsonger. Publiksnittet inkluderar i förekommande fall slutspel, utom säsongen 

2004/2005 som baseras på de 25 grundseriematcherna.31 

 

 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Maxkapacitet 4600 4500 4700 4600 4600 8500 

Publiksnitt 3860 3151 4349 4102 4277 7703 

Beläggningsprocent 83,9 70,0 92,5 89,2 93,0 90,6 
 

Tabell 6: LHC – Maxkapacitet, publiksiffror och beläggningsprocent under olika säsonger. 

 

3.3.1.4 Övrig information 

Medlemsrabatter av olika slag har förekommit genom åren. Exempelvis fick 2004 års 

köpare av säsongskort på sittplats en matchtröja om man även var medlem i föreningen32. 

För att utöka sitt publikunderlag samarbetar föreningen också med upp emot ett tiotal 

bussbolag runt om i Östergötland, men även i Småland och Närke33. 

3.1.4 Sammanfattning 

Det kan konstateras att samtliga tre föreningar fram till byggnationerna av de nya 

arenorna har haft en hög eller mycket hög beläggningsprocent under många på varandra 

följande säsonger, nästan oberoende av idrottslig framgång. 

 

Färjestads BK:s priser på sittplatsbiljetter ökade efter byggnationen av Löfbergs Lila 

Arena och har säsongerna därefter fortsatt att öka i låg takt. Ståplatsbiljetterna blev 

markant billigare i och med den nya arenan, men efter några säsonger ökade priset igen 

till den tidigare nivån. 

 

                                                 
31 Svenska Ishockeyförbundet: Official Statistics, URL: <http://stats.swehockey.se/> 
32 Information från Anders Mäki, Linköpings HC 
33 Linköpings HC: Elitseriebussen, URL: <http://www.linkopinghc.se/lhc/info/bussar/bussar.php> 
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I Jönköping valde HV 71 att rejält höja priserna på sittplatsbiljetter när man flyttade in i 

Kinnarps Arena. Åren därefter har priset fortsatt öka i låg takt. Även ståplatsbiljetterna 

blev till en början dyrare i den nya arenan, men har därefter legat på samma prisnivå. 

 

Linköpings HC valde att inte förändra priset på sittplatsbiljetter när Cloetta Center togs i 

bruk. Ståplatsbiljetterna blev däremot något dyrare. Det är dock värt att notera att LHC:s 

sittplatsbiljetter i den gamla hallen kostade mer än Färjestads och HV 71:s biljetter initialt 

kostade i de nya arenorna. 

3.2 Intervjuer 

Utifrån uppsatsens frågeställningar formulerades ett antal intervjufrågor som ställdes till 

en insatt person inom respektive förening. De fullständiga intervjusvaren återfinns i 

Bilaga 1. 

3.2.1 Intervjufrågor 

• Vad består utbudet av? 

1. Varför byggdes den nya arenan? 

2. Vad har den nya arenan medfört för besökarna? 

 

• Hur kan efterfrågan beskrivas? 

3. Hur har efterfrågan på biljetter sett ut, före och efter ombyggnad/nybyggnad? 

4. Hur mycket påverkas intresset genom exempelvis reklam och idrottsliga 

framgångar? 

 

• Vilka marknadsförhållandena råder? 

5. Hur bedömer ni konkurrensen från andra idrotter och föreningar i er region? 

 

• Prissätter föreningarna optimalt utifrån förhållandena ovan? 

6. Vilka mål har ni med verksamheten? 

7. Vilka personer sköter prissättningen? 

8. Hur och utifrån vilka aspekter sätts biljettpriserna? 
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9. Varför finns just de olika prisklasser som finns? Varför inte fler eller färre? 

10. Varför tar ni alltid samma pris oavsett motståndare? 

 

11. Som avslutning, har ni några andra kommentarer eller reflektioner kring ämnet? 

3.2.2 Sammanfattning 

1. Varför byggdes den nya arenan? 

Huvudskälen till att bygga en ny arena uppges vara att kunna ta in fler åskådare 

och därigenom öka intäkterna, samt att erbjuda mer än bara själva ishockeyn. De 

nya arenorna har medfört helt andra förutsättningar gällande arrangemang före, 

under och efter match. Utbudet har alltså ändrats när det gäller kvantitet, men 

även kvalitet. 

 

2. Vad har den nya arenan medfört för besökarna? 

De nya arenorna erbjuder fler, bättre och bekvämare åskådarplatser än de gamla 

och även andra attraktioner i form av exempelvis barer och restauranger. De 

gamla ishallarna har bytts ut mot moderna, fräscha upplevelsecentra. 

 

3. Hur har efterfrågan på biljetter sett ut, före och efter 

ombyggnad/nybyggnad? 

När det gäller efterfrågan på biljetter uppger två av föreningarna att publiksnittet i 

princip har fördubblats, medan den tredje anger att publikunderlaget har ökat. 

Sammanfattningen blir att det är avsevärt fler människor som i och med de nya 

arenorna lockas till ishockeyn. 

 

4. Hur mycket påverkas intresset genom exempelvis reklam och idrottsliga 

framgångar? 

Idrottsliga framgångar sägs vara mycket viktiga, men föreningarna betonar också 

vikten av att ha trogna supportrar som återkommer match efter match. LHC:s 

Anders Mäki talar om en intressetrappa, som diskuteras vidare i analyskapitlet. 
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5. Hur bedömer ni konkurrensen från andra idrotter och föreningar i er 

region? 

Ingen av föreningarna upplever någon nämnvärd konkurrens från annan förening 

eller idrott inom regionen. HV 71 anser sig exempelvis vara ”helt dominerande”. 

 

6. Vilka mål har ni med verksamheten? 

Föreningarna vill nå idrottsliga framgångar och erbjuda sin publik god 

underhållning. Det finns dock även andra viktiga faktorer, Färjestad strävar efter 

”god lönsamhet” och LHC talar bland annat om ”bättre produkter” och ”starkare 

varumärke”. 

 

7. Vilka personer sköter prissättningen? 

Vem som sköter prissättningen varierar mellan de olika föreningarna. I HV 71 är 

det marknadschefen som ansvarar för all prissättning, medan Färjestad och 

Linköping har olika grupper av personer som i samråd bestämmer prisnivåer. 

Samtliga inblandade har högskolekompetens, lång erfarenhet av prissättning eller 

motsvarande kunskaper inom området. 

 

8. Hur och utifrån vilka aspekter sätts biljettpriserna? 

Förra årets idrottsliga resultat, uppskattad efterfrågan på biljetter och liknande tas 

i beaktande för att långsiktigt få en stor publik. Värt att notera är att LHC:s 

Anders Mäki för ett lite otydligt resonemang kring kopplingen mellan 

spelartruppens kvalitet och prisnivåer på biljetter. Detta förtydligas mer ingående 

i kapitel 4.2.4. 

 

9. Varför finns just de olika prisklasser som finns? Varför inte fler eller färre? 

Föreningarna ger intrycket av att anse sig ha ett korrekt antal prisnivåer utifrån de 

olika kundgrupper och det utbud av olika platskategorier som finns. 
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10. Varför tar ni alltid samma pris oavsett motståndare? 

Enkelhet för administrativ personal och publik är ett av de skäl som anges. Vidare 

nämns respekt för och likabehandling av motståndare, samt att publiken i första 

hand kommer för att se sitt hemmalag. LHC anser sig dock vara beredda att ändra 

på detta i framtiden om det visar sig lämpligt. 

 

11. Som avslutning, har ni några andra kommentarer eller reflektioner kring 

ämnet? 

LHC kommenterar lite ytterligare, bland annat kan det sägas att prisnivåer ofta 

diskuteras och att prisnivåer även bör ställas i relation till andra 

underhållningskategorier, exempelvis biobesök och konserter. 
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4. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis om den teori som presenterats tidigare i uppsatsen 

är tillämplig på empirin. Därefter knyts teori och empiri samman i ett diskussionsavsnitt 

som följs av slutsatser. Avslutningsvis ges några förslag på framtida fördjupningar i 

anknytning till denna uppsats. 

4.1 Teorins tillämplighet 

För att visa att den teori som redovisats i teorikapitlet är relevant för uppsatsen granskas i 

detta avsnitt respektive teori med avseende på tillämplighet. 

 

Till att börja med är det på sin plats att motivera varför just kort sikt är det intressanta 

perspektivet. Varför väljs inte lång eller mellanlång sikt? Anledningen är att efterfrågan 

får anses vara relativt föränderlig över tiden. Publiken är känslig för förändringar i form 

av idrottslig framgång eller misslyckande, spelarvärvningar eller spelarflykter, ändrat 

medialt intresse och liknande faktorer. Hur pass känslig publiken är beror dock på dess 

sammansättning. Detta diskuteras mer ingående senare i kapitlet. 

  

Ändå ska det påpekas att föreningarna även bör ha lång sikt i åtanke eftersom deras mål 

är att ha en varaktig och stabil verksamhet. Så verkar också vara fallet, att döma av 

intervjusvaren. En diskussion om vikten av lång sikt förs även i kapitel 4.2.2. 

4.1.1 Utbud 

Teorierna om utbudskurvans utseende vid monopolställning är rakt på sak. Det finns en 

maxgräns för produktionskapaciteten och fram till denna gräns ger varje såld produkt en 

större intäkt för producenten. I uppsatsens fall rör det sig om att det i princip finns ett 

antal stolar i en ishall, oavsett hur många åskådare som köper biljett. För varje extra 

åskådare på marginalen tillkommer ingen extra kostnad fram till maxkapaciteten, då det 

blir förhållandevis väldigt dyrt för producenten att erbjuda en plats till eftersom någon 

form av ombyggnad krävs. 
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Givetvis är bilden av situationen förenklad, eftersom marginalkostnaden för att sälja en 

biljett inte är noll upp till arenans maxkapacitet. Dock är marginalkostnaden väldigt liten 

jämfört med de fasta kostnader som ett arrangemang medför och därmed kan 

marginalkostnaden approximeras till noll. Även om man på förhand inte vet hur många 

besökare som kommer ska toaletter städas, läktare sopas och personal måste finnas runt 

om i arenan. Detta ger en avsevärd fast kostnad oavsett om det sedan visar sig komma 50 

eller 5000 personer på en match. 

 

Vidare finns det inte bara en typ av biljetter, utan flera olika sorters kategorier av biljetter 

och därtill olika prisklasser inom varje kategori. De stora kategorierna är ståplatsbiljetter 

och sittplatsbiljetter som ungefär har prisförhållandet 1:2. Likväl går det att få till ett bra 

resonemang även om man bortser från att det finns två olika sorters biljetter, eftersom 

dessa två typer skulle kunna delas upp i två olika separata marknader och därmed 

presenteras i olika diagram. I respektive diagram skulle då utbudsteorierna vara 

tillämpbara. 

 

Ett alternativt angreppssätt som jag har valt är att likställa de billigare ståplatsbiljetterna 

med en form av prisdiskriminering, som tar tillvara de individer som inte kan eller vill 

betala så mycket som en sittplatsbiljett kostar. Ståplats innebär för gemene man lägre 

komfort och sämre sikt, men till ett lägre pris. Det finns å andra sidan även personer som 

värderar ståplatser högre än sittplatser, men dessa är fortfarande en klar minoritet. 

 

Förekomsten av säsongsbiljetter påverkar inte utbudet särskilt mycket, eftersom de i 

princip innebär att konsumenten betalar biljetterna i förskott och på så sätt ger säljaren en 

viss garanterad såld kvantitet under hela säsongen. En mängdrabatt förekommer i vissa 

fall, men rabatten är inte tillräckligt stor för att påverka det generella resonemanget. 

4.1.2 Efterfrågan 

De efterfrågeteorier som tas upp i teorikapitlet medför inte några större problem vid 

tillämpningen. Biljetter till ett evenemang värdesätts olika av olika personer. Utifrån 

dessa värdesättningar kan en efterfrågekurva konstrueras, åtminstone i teorin. 
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4.1.3 Monopol 

Först och främst är det viktigt att fundera över vilken produkt det egentligen rör sig om. 

Min bild av situationen är att utbudet i första hand består av möjligheten av att få beskåda 

en match på elitnivå i en av Sveriges absolut populäraste idrotter. Till detta kommer även 

kringarrangemang som förhöjer underhållningsvärdet och lockar till sig ytterligare 

publik. Denna sammantagna produkt, välbesökt populär elitidrott med kringarrangemang, 

är föreningarna relativt ensamma om i respektive region. Större delen av den publik som 

normalt går på ishockey kan sägas uppleva situationen som sådan att substitut saknas, 

trots att det i regionerna finns elitlag i andra idrotter. 

 

Givetvis är det vanskligt att generalisera och i praktiken finns heller inga monopol. Ovan 

nämnda konkurrens från andra idrotter och arrangemang som till exempel bio och TV 

finns i realiteten, men inte i särskilt stor utsträckning. De aktuella ishockeyföreningarna 

är betydligt starkare aktörer än sina idrottskonkurrenter i regionen. Deras ställningar är så 

pass starka och deras marknadsmakt så pass stor att de i praktiken är prissättare. 

  

Vidare är det värt att fundera på vilken marknad det handlar om. Att döma av 

föreningarnas egna svar i intervjuer och övrig information fokuserar de på ett område 

med en radie på ungefär tio mil från respektive stad. Utifrån detta perspektiv överlappar 

LHC:s och HV 71:s områden varandra, men de säger sig ändå inte uppleva någon direkt 

konkurrens från varandra. Tvärtom anser sig föreningarna ha dominerande ställningar. 

 

Teorin säger att korspriselasticitet mellan olika föreningars biljetter är låg34. Det 

förefaller också rimligt att samma förhållande gäller mellan olika idrotter. Utifrån dessa 

resonemang kan de tre föreningarna således sägas ha något av en monopolställning i 

respektive region och därmed är teorierna om monopol lämpliga att använda. Givetvis 

finns det för konsumenten möjlighet att åka till andra städer eller regioner än den 

närmaste, men då tillkommer uppoffringar i form av tid och reskostnader, likaså är det i 

många fall så att många vill se just sitt favoritlag hellre än andra lag. 

                                                 
34 Rockerbie, D: The Economics of Professional Sports, URL: 
<http://people.uleth.ca/~rockerbie/SportsText.pdf > 
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4.2 Diskussion 

Utifrån uppsatsens fem frågeställningar förs nedan en diskussion utifrån teori och empiri. 

4.2.1 Utbud 

Ishockeyföreningars huvudsakliga utbud är, föga förvånande, ishockeymatcher. Hela 

verksamheten kretsar kring laget och dess prestationer på isen och traditionellt sett har 

arrangemanget kring en ishockeymatch inte rört så mycket mer än själva matchen och ett 

par kiosker. 

 

I dagens elitishockey ser det helt annorlunda ut. Begreppet ”ishockeymatch” har i de 

moderna arenorna växt till ett stort koncept med pausunderhållning, barer, restauranger, 

loger, souvenirbutiker och publiktävlingar som naturliga inslag. Graden av denna 

modernisering varierar mellan olika platser runt om i landet, men allt fler föreningar 

strävar mot denna utökning av arrangemanget, mycket beroende på att publiken 

efterfrågar andra saker än tidigare. I dag räcker det inte med att bara erbjuda ishockey. 

4.2.2 Efterfrågan 

Som tidigare konstaterat är det mycket krävande att bestämma efterfrågans exakta 

utseende. En intressant tankegång framkom dock under uppsatsens intervjufas, när LHC:s 

Anders Mäki talade om en ”intressetrappa” där olika konsumenter utifrån intresse kan 

indelas i olika grupper. Namnet är dock lite missvisande, eftersom det enligt min mening 

handlar om mer än bara intresse som ligger bakom gruppindelningen. Teorikapitlet tar 

även upp andra faktorer som påverkar efterfrågan, till exempel inkomst, antal 

konsumenter och förväntningar. Dessa bör även i praktiken påverka efterfrågan. 

 

Intressetrappan har under uppsatsens gång vidareutvecklats till en trappstegsmodell. 

Antalet nivåer i modellen kan varieras, men för enkelhets skull behandlas en modell med 

tre nivåer. 
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Figur 7 illustrerar trappstegsmodellen i form av tre efterfrågekurvor i samma diagram. 

 
Figur 7: Den tredelade trappstegsmodellens efterfrågekurvor 

 

Steg 1 innehåller de konsumenter som nyttjar varan eller tjänsten för första gången eller 

väldigt sällan köper varan. Konsumenten värdesätter inte varan särskilt högt, men har 

ändå en signifikant betalningsvilja. Mäki använder en inbjuden person eller förstagångs-

besökare som exempel inom ishockeyn. Steg 1 kan till exempel även innehålla personer 

med stort intresse men låg inkomst, en generellt idrottsintresserad person eller 

allmänheten som kanske blivit nyfiken på ishockeyn och vad den har ett erbjuda. 

 

Steg 2 representerar en konsument som har en högre betalningsvilja för varan och oftare 

väljer att nyttja varan eller tjänsten. I ishockeyfallet motsvaras detta av en person som 

återkommer några matcher per säsong och har ett påtagligt intresse för arrangemangen. 

Även personer med relativt hög inkomst och lågt intresse kan tänkas finnas på detta steg. 

 

Steg 3 består av konsumenter som i stort sett är beroende av varan eller tjänsten och 

därför har en mycket hög betalningsvilja och är relativt prisokänsliga. Hoppet från steg 2 

till steg 3 kan vara stort och tiden det tar att gå från steg 2 till steg 3 kan vara mycket 

lång. Inom ishockeyn representeras konsumenter inom steg 3 av de trogna besökare som 
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alltid finns på plats oavsett hur det går för laget och vilken serie laget befinner sig i. Det 

kan även handla om personer med hög inkomst och idrottsintresse. 

 

Producentens strävan är att få så många som möjligt att befinna sig på så hög nivå som 

möjligt i modellen och därför gäller det att medvetet vårda och måna om sina 

konsumenter så att de med tiden självmant tar steg uppåt i trappan. Om en konsument 

byter grupp från steg 1 till steg 2 innebär detta att kurvan för steg 1 förskjuts åt vänster, 

medan kurvan för steg 2 förskjuts åt höger. Den högre betalningsviljan för steg 2 ger 

utrymme för en intäktsökning för producenten, som skulle kunna ta ett högre pris av 

konsumenten än tidigare. Detta diskuteras ytterligare i avsnittet om prisdiskriminering. 

 

Det ska även konstateras att de flesta konsumenter som befinner sig på de olika stegen 

kan ha olika preferenser om vad som är viktigt i samband med en ishockeymatch. En 

konsument på steg 1 kan mycket väl tänkas ha andra förväntningar och andra behov än en 

konsument på steg 3. 

 

För att illustrera skillnaden mellan konsumenter på olika steg ges här ett exempel. På steg 

3 hittas konsument A, som är en trogen besökare och har sett sitt lag i många år. A ser 

alla matcher och förväntar sig att spelarna på isen kämpar och gör sitt bästa för 

föreningen. Idrottslig framgång är välkommet för A, men det är inte det primära. 

Huvudsaken är att A får se sitt lag spela matcher. Konsument A ingår kanske också i ett 

kompisgäng som umgås i samband med matcherna och A tar gärna en öl i pauserna. 

 

Konsument B är en förstagångsbesökare som alltså befinner sig på steg 1. B har fått en 

biljett av en kompis som brukar gå på hockey ibland och har inga större förväntningar på 

matchen i sig. För B är det viktigare att han sitter bekvämt, att pausunderhållningen är bra 

och att atmosfären i arenan är trevlig. För B är besöket i arenan en upplevelse i sig, 

oavsett vilken kvalitet själva matchen håller. 

 

I praktiken kan alltså de olika stegen representera olika förutsättningar, behov och 

förväntningar. Dessa är relativt beständiga och ändras oftast inte särskilt snabbt. 
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Producenten måste som sagt arbeta långsiktigt för att få så många som möjligt att hamna 

på så höga nivåer som möjligt. Det finns dock ingen garanti för att konsumenten kommer 

att byta trappsteg oavsett hur mycket producenten inom rimliga gränser anstränger sig, 

eftersom exempelvis en kampanj riktad mot ett visst steg i modellen inte nödvändigtvis 

kommer att tillfredsställa alla olika preferenser som antagligen finns i gruppen. 

 

Linköpings HC är relativt nya i dessa sammanhang och har enligt Anders Mäki en annan 

publiksammansättning i trappstegsmodellen än exempelvis Färjestad och HV 71. Dessa 

två föreningar har under lång tid på högsta nivå arbetat för att få sina besökare att 

återvända och har därmed också annorlunda utseende på sina olika steg än vad Linköping 

har. Det synliga resultatet är att de två föreningarna har stabilare publiksiffror. 

 

Det är också i sammanhanget värt att fundera över efterfrågekurvornas lutning. När det 

gäller idrottsliga framgångar leder dessa till en mer inelastisk efterfrågan. Dr Patrick 

Rishe vid Webster University i St Louis uttrycker sig som följer: ”Success makes fans 

more fanatical, and hence, less sensitive when it comes to higher prices. In our 

economics class we would say that success makes fan demand for tickets more 

inelastic.”35 Detta visar sig i verkligheten exempelvis i form av höjda biljettpriser i 

ishockeyns slutspel. Konsumenter i olika steg i trappstegsmodellen är dock olika känsliga 

för dessa framgångar. Steg 2-konsumenter är till exempel mer påverkbara än steg 3-

konsumenter. 

 

Elasticiteten hos efterfrågekurvan är alltså påverkbar genom idrottsliga framgångar, 

vilket även föreningarna själva säger sig uppleva. Detta härstammar sannolikt från 

förändringar i konsumenternas förväntningar, vilket i teorikapitlet sägs vara en av fem 

faktorer som påverkar efterfrågekurvans läge. Om olika personer påverkas olika mycket 

kommer kurvans lutning och därmed också elasticiteten att ändras. Av de andra 

punkterna har även antalet konsumenter som är intresserade av produkten påverkats av 

arenabyggnationerna. 

                                                 
35 St Louis Business Journal: The myth of ticket prices and team payrolls, URL: 
<http://www.bizjournals.com/stlouis/stories/2001/08/13/editorial3.html> 
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Enligt samma teori påverkas efterfrågan även av priset på substitut. Detta visar sig hos 

Färjestad, som talar om marknadsmässiga prisnivåer. Sannolikt åsyftas då att föreningen 

måste ta viss hänsyn till andra underhållningsbranscher och föreningar. Enligt 4.1.3 är 

dock korspriselasticiteten mellan olika föreningars biljetter låg och dessutom konstateras 

det att konkurrensen från andra branscher är liten. Priserna på substitut borde alltså i det 

här fallet inte vara någon viktig faktor för efterfrågan, även om den inte är helt 

försumbar. 

 

Det kan konstateras att även efterfrågan har förändrats med tiden. Förr bedrevs ishockeyn 

i gamla, kalla ”islador” med träbänkar och halvdan inramning. I dag efterfrågas en helt 

annan produkt än tidigare och många av konsumenterna i steg 1 ovan är en stor 

nytillkommen målgrupp som i och med det förändrade utbudet lockas till ishockeyn. 

4.2.3 Monopol 

Enligt 4.1.3 kan monopolställning antas råda för de tre föreningarna. HV 71 säger sig i 

intervjun till exempel vara helt dominerande på sin marknad i regionen. Detta har 

givetvis betydelse för föreningarnas agerande. 

4.2.4 Prissättning 

En viktig fråga är om föreningarna är rent vinstmaximerande. Om så är fallet och om 

föreningarna är opportunistiska borde de maximera publikintäkterna på kort sikt. 

Föreningarna säger sig också mycket riktigt eftersträva exempelvis god lönsamhet, men 

samtidigt måste de agera utifrån långsiktiga strategier för att säkra sin överlevnad och 

fortsatta framgång. Detta avspeglar sig i föreningarnas agerande, exempelvis uttrycker 

Färjestad en vilja att sätta sina priser relativt lågt i förhållande till övriga marknaden, men 

heller inte för lågt. Lägre priser borde locka fler personer till matcherna, vilket ger större 

chans att dessa personer tar ett steg uppåt i trappstegsmodellen i 4.2.2. Men om priserna 

sätts för lågt kommer föreningen sannolikt inte att kunna hålla samma kvalitetsnivå som 

tidigare, till exempel beträffande spelarmaterial. På lång sikt leder detta till minskade 

framgångar, vilket i sin tur kan leda till minskad efterfrågan. Det hela är en svår 

balansgång även för en prissättande monopolist. 
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LHC:s Anders Mäkis resonemang om biljettpriser i Bilaga 1 kräver ett förtydligande. 

Teorin säger att prissättning av biljetter till matcher är helt oberoende av fasta kostnader 

som exempelvis spelarlöner. Ibland används ändå ökade lönekostnader, antagligen av 

strategiska skäl eller okunskap, som anledning till att höja biljettpriser trots att detta inte 

har någon teoretisk grund. Däremot kan ökade lönekostnader i praktiken innebära bättre 

spelare, och om bättre spelare leder till framgång blir efterfrågekurvan mer oelastisk och 

således kan biljettpriserna komma att höjas av den anledningen.36 

 

4.2.4.1 Prisdiskriminering 

För att bättre kunna illustrera prisdiskriminering utifrån trappstegsmodellen modifieras 

Figur 7 så att efterfrågekurvorna för steg 1 och steg 2 förskjuts åt höger. Samtidigt 

minskas antalet konsumenter på respektive steg. 

 

Figur 8 visar det nya utseendet. De tre nivåerna härstammar från kategorierna i 

empirikapitlet, nämligen sittplats långsida, sittplats kortsida och ståplats. 

 
Figur 8: Den tredelade trappstegsmodellens modifierade efterfrågekurvor 

 

                                                 
36 St Louis Business Journal: The myth of ticket prices and team payrolls, URL: 
<http://www.bizjournals.com/stlouis/stories/2001/08/13/editorial3.html> 
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En välutformad tredelad prisdiskriminering utifrån Figur 8 illustreras i Figur 9. 

 
Figur 9: Prisdiskriminering vid tredelad trappstegsmodell 

 

Vid en enda prisnivå p2 skulle föreningens intäkt vara rektangeln mellan p2 och q2 som i 

figuren markerats med gul färg. Ingen konsument på steg 1 skulle köpa någon biljett över 

huvud taget och producentöverskottet för konsumenter på steg 3 är inte särskilt utnyttjat. 

 

Med tre prisnivåer p1, p2 och p3 blir bilden en annan. Tankegången är sådan att 

producenten först säljer så mycket som möjligt till konsumenter i steg 3. Därefter vänder 

sig producenten till konsumenter i steg 2. Sist vänder sig producenten till konsumenterna 

i steg 1. Därför är efterfrågekurvorna placerade på detta sätt efter varandra, från vänster 

till höger i figuren. 

 

Producentens intäkt vid prisdiskrimineringen är den gula rektangeln mellan p2 och q2 plus 

de två gröna rektanglarna i figuren. Beroende på denna relativt enkla prisdiskriminering 

har producentens intäkt ökats avsevärt. 

 

Beroende på hur många personer som befinner sig i de olika stegen kommer kurvornas 

utseende och därmed prisdiskrimineringens lönsamhet att variera. Har en förening relativt 
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många åskådare som befinner sig i steg 3 kommer intäkterna att vara betydligt större än 

om föreningen har relativt många åskådare i steg 1. 

 

Det visar sig åter igen hur viktigt det är att ha många trogna åskådare. Samtidigt är det 

viktigt att föreningarna inte överutnyttjar åskådarna i steg 3 eftersom dessa då riskerar att 

falla tillbaka till steg 2, eller ännu värre, av principiella skäl byta producent eller helt 

försvinna från marknaden. Personer i steg 3 är förvisso tåliga, men inte hur tåliga som 

helst. Långvarig misskötsel av kundrelationer, liksom misslyckade kampanjer och 

erbjudanden till denna grupp riskerar att skrämma bort konsumenter. Enligt detta 

resonemang finns det någon form av konkurrens mellan de olika stegen och en viss 

konkurrens utifrån. Detta förefaller vara rimligt, även om konkurrensen utifrån som 

tidigare konstaterats är låg. 

4.2.5 Nya arenor och prissättning 

De nya arenorna har påverkat prissättningens förutsättningar, det vill säga utbud och 

efterfrågan. Det är dock svårare att säga mer specifikt hur dessa har förändrats. Därför är 

det intressant att studera hur prissättningen har påverkats, eftersom den sköts utifrån 

utbud och efterfrågan. 

 

Om arenakapaciteten i teorikapitlets Figur 5 fördubblas och efterfrågan samtidigt ökar 

kan det bli så att priserna kommer att ligga kvar på de tidigare nivåerna, allt annat lika. 

Detta illustreras i Figur 10 på nästa sida, där De, MRe och MCe speglar förhållandena 

efter utbyggnaden (expansion). Efterfrågan har i detta fall ökat mindre jämfört med 

arenakapaciteten, men ändå har producentens intäkt per match fördubblats, ökningen 

markeras i figuren med grönt. För en förening som initialt har en för liten arena utifrån 

sina förutsättningar kan det alltså ekonomiskt visa sig väldigt betydelsefullt med en större 

arena. 

 

Om efterfrågan ökar mindre än i figuren kommer även intäktsökningen att bli mindre. 

Omvänt gäller att om efterfrågan ökar mer än i figuren kommer intäktsökningen för 

producenten att bli större. 
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Figur 10: Förändrad producentintäkt efter utökad arenakapacitet. 

 

I Karlstad och Jönköping ökade priserna på sittplatsbiljetter påtagligt efter de nya 

arenornas färdigställande och har därefter fortsatt att öka i långsam takt. Ståplatserna i 

Karlstad blev tillfälligt billigare, medan de i Jönköping blev marginellt dyrare. 

Prisökningen för sittplatsbiljetter kan i detta sammanhang sägas härstamma från att 

efterfrågan har ökat ännu mer än i Figur 10 ovan. 

 

I Linköping låg priset kvar på samma nivå även efter nybyggnationen, men som tidigare 

noterat är denna nivå ungefär densamma som även råder i Jönköping och Karlstad. 

Situationen indikerar att efterfrågan inte har ökat lika mycket som i Figur 8 ovan, 

eftersom kapaciteten inte är fullt utnyttjad. 

 

Prisskillnaden mellan sitt- och ståplatsbiljetter ökar allt mer, åtminstone att döma av 

utvecklingen i Karlstad och Jönköping de senaste säsongerna. Betraktat ur 

trappstegsmodellens perspektiv skulle detta kunna vara ett tecken på att allt fler personer 

tar ett steg uppåt i trappstegsmodellen och att främsta sättet att slussas in i systemet är att 

gå via ståplats. Det är intressant att bevaka utvecklingen även i Linköping för att studera 
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om samma utveckling kommer att förekomma där. Det kan vara så att Linköping är en 

annorlunda publikstad jämfört med Jönköping och Karlstad, till exempel beroende på stor 

inflyttning utifrån till universitetet och näringslivet. Om det är så kanske denna typ av 

publik har andra egenskaper än en publik som mest består av ”lokalbefolkning”. 

 

I Jönköping och Karlstad är priserna för en säsongsbiljett på ståplats betydligt lägre än i 

Linköping. Varför det är så är svårt att svara på, men det kan till exempel bero på 

sammansättningen av personer i steg 1 i trappstegsmodellen. Om det finns många 

personer med stort intresse och låg betalningsförmåga i dagsläget kan det på lång sikt 

ändå löna sig för föreningarna att få med dessa i publiken. När personerna i framtiden 

förhoppningsvis får större betalningsförmåga, till exempel när studenter börjar arbeta, 

kan de vid det laget trogna besökarna ge föreningarna stora inkomster. Prisskillnaden 

mellan städerna kan till exempel bero på att Linköpings HC ännu inte identifierat detta 

fenomen och tagit tillvara på det. 

 

4.2.5.1 Föreningarnas medvetenhet 

Ur nationalekonomisk synvinkel borde föreningarna på förhand ha undersökt hur 

arenabyggnationerna skulle komma att påverka möjligheten att ta ut högre priser och 

samtidigt locka fler till matcherna. Så här i efterhand kan det sägas att det i de aktuella 

regionerna har funnits ett uppdämt behov av elitidrott i kombination med 

kringarrangemang. Frågan är om föreningarna var ordentligt informerade om situationen 

på förhand och hur arenabyggnationerna skulle påverka förutsättningarna för prissättning. 

Jag är inte helt övertygad om att så är fallet. 

 

Jag upplever situationen som sådan att föreningarna hade en ungefärlig uppfattning om 

hur en ny arena skulle påverka förutsättningarna för prissättning, men bara i grova drag. I 

Linköping byggde till exempel inte föreningen arenan själv, utan det var kommunen som 

byggde och numera äger den. Som blivande största hyresgäst hade Linköpings HC en hel 

del att säga till om gällande ungefärlig kapacitet, men arenan blev ändå i slutändan något 

större än föreningen tänkt sig från början. 
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LHC har i resonemanget kring önskad arenastorlek mycket utgått från publikunderlaget i 

regionen, men det känns som ett relativt osäkert mått. I både Jönköping och Karlstad har 

arenorna byggts ut flera gånger under de senaste säsongerna, vilket tyder på att de från 

början inte har haft helt korrekta ingångsvärden gällande exempelvis efterfrågan utan har 

fått justera utbudet efter hand. Det verkar som att man till stora delar har fått rätta sig 

efter plånboken och byggt så mycket man har vågat just för tillfället. Detta agerande 

tyder på just osäkerhet gällande efterfrågans storlek, eftersom föreningarna hellre tagit i 

för lite än för mycket när de byggt ut arenorna. Är föreningarna osäkra agerar de 

sannolikt försiktigare än om de hade varit riktigt säkra på sin sak. 

 

Utifrån detta är min tankegång att föreningarna på kort sikt för varje säsong prissätter 

utifrån den efterfråge- och utbudssituation som råder för tillfället. På längre sikt finns 

dock tendenser till en anpassning av utbudet utifrån efterfrågan, så länge plånboken 

tillåter justeringar. 

 

4.2.5.2 Föreningarnas prissättning i dag 

Den bästa indikationen på om föreningarna lyckas prissätta på ett bra sätt är att studera 

beläggningsprocent för respektive arena. Om en arena alltid är fullsatt indikerar detta att 

föreningen har exakt rätt prisnivå eller för låga priser. Det sistnämnda är det som är mest 

rimligt att anta i detta fall. Om arenan däremot aldrig är i närheten av fullsatt är det 

rimligt att anta att priserna är för höga eller att arenan är för stor utifrån efterfrågekurvans 

utseende. I fallet Jönköping är det i princip alltid fullsatt, vilket indikerar att priserna är 

för låga. Dock kan man också se det som att föreningen skulle behöva en större arena, 

eftersom priserna är i nivå med övriga föreningars priser. 

 

I Karlstad ligger man runt 97 % vilket tyder på att man verkar ha hittat rätt i prisnivåerna, 

till skillnad mot Linköping som med sina i sammanhanget låga 90 % verkar ha lagt 

priserna på en för hög nivå. Det ska dock påpekas att LHC är en relativt ny förening på 

elitnivå och därför ännu inte har hunnit anpassa utbud och prisnivåer efter sina specifika 

regionala förutsättningar. Det verkar rimligt att tro att beläggningsprocenten kommer att 

öka under kommande säsonger när prisnivåer och olika kategorier av biljetter trimmats 
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in, samtidigt som allt fler av besökarna kan komma att ta ett eller flera steg upp i 

trappstegsmodellen. Detta förutsätter dock givetvis att föreningen lyckas identifiera och 

tillfredsställa konsumenternas behov och förväntningar. 

 

Eftersom 70 procent av HV 71:s sittplatsbiljetter är säsongskort tyder det på att 

föreningen har många konsumenter som kan placeras i steg 3. En potentiell förklaring till 

delar av HV 71:s framgång på denna punkt kan vara ett fenomen som kallas ”bandwagon 

effect”. Effekten speglar en samverkan mellan efterfrågan och preferenser som leder till 

att konsumenter föredrar att köpa en viss vara när andra konsumenter gör det. Varan blir 

populär för att preferenserna påverkas av efterfrågan. Detta är en intressant teori som 

skiljer sig från de klassiska orsakerna till ändring av preferenser.37 

 

4.2.5.3 Reflektioner 

Den markanta prisökning som skett både i Jönköping och i Karlstad är intressant att 

fundera närmare på. Att kunna fördubbla utbudet och samtidigt kunna höja priserna är få 

producenter förunnat. På detta sätt är idrotten väldigt speciell och följer inte 

nödvändigtvis de vanliga tankesätten. Mycket av detta beror just på att idrottens utbud i 

dag ständigt förändras. En ishockeybiljett är en produkt i förändring och dessutom en 

produkt som håller på att profileras olika mot olika konsumentgrupper, delvis beroende 

på att föreningarna verkar vara någorlunda medvetna om att prisdiskriminering är ett bra 

sätt att öka sina intäkter. Ändå skulle de kunna bli ännu bättre på denna punkt för att 

ytterligare öka sina intäkter. Ett tänkbart sätt vore att prissätta olika utifrån olika 

motståndarlag, beroende på att vissa lag kan tänkas vara mer attraktiva att se än andra. 

 

Färjestads BK har vid uppsatsens slutförande inte lämnat några upplysningar om nästa 

säsongs biljettpriser. Däremot verkar det som att HV 71 generellt kommer att öka priset 

något, vilket överensstämmer med resonemanget om att föreningen hade för låga priser 

under den gångna säsongen38. Prishöjningen kommer trots att föreningen idrottsligt sett 

misslyckades under säsongen, vilket också tyder på andelen trogen publik är stor. 

                                                 
37 Wikipedia: Bandwagon effect, URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwagon_effect> 
38 HV71.se: Biljetter, URL: <http://www.hv71.se/biljetter.asp> 
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Det verkar som att Linköpings HC kommer att behålla sina priser på säsongskort 

oförändrade, medan priserna på vanliga biljetter kommer att öka något39. Detta går emot 

de resonemang som förts tidigare i uppsatsen, eftersom priserna då sades vara för höga.  

 

Varför LHC nu ändå väljer att höja sina priser är värt att fundera över. Den idrottsliga 

framgången under den gångna säsongen kanske har ökat efterfrågan, men samtidigt är det 

osäkert om ishockeyns attraktionsvärde är lika högt under den kommande säsongen. Det 

ska hur som helst bli mycket intressant att studera de tre föreningarnas publikutveckling 

under det närmaste året. 

                                                 
39 Linköpings HC: Biljettinformation, URL: <http://www.linkopinghc.com/lhc/info/biljetter/index.php> 
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4.3 Slutsatser 

Utifrån diskussionen ovan ges nedan svar på uppsatsens frågeställningar. 

 

1) Vad består utbudet av? 

2) Hur kan efterfrågan beskrivas? 

3) Vilka marknadsförhållanden råder? 

4) Hur har de nya arenorna påverkat förutsättningar och priser? 

5) Prissätter föreningarna optimalt utifrån förhållandena ovan? 

 

1) Utbudet består av ishockey, men också av mycket annat. 

 

Huvudprodukten som föreningarna erbjuder är möjligheten att få beskåda en 

ishockeymatch. Utöver det har ishockeyn på elitnivå i dag utvecklats till så 

mycket mer än bara själva matchen på isen. Bekväma stolar, restauranger och 

pausunderhållning är några exempel på vad som också erbjuds i dag. 

 

Föreningarna i uppsatsen har moderna och nybyggda arenor som i dagsläget 

har en maxkapacitet i storleksordningen 8000 personer. 

 

2) Efterfrågan är stor och kan indelas i flera efterfrågekurvor som 

tillsammans tar formen av en trappa. 

 

De undersökta arenorna har en hög beläggningsprocent sett både till den 

senaste säsongen och till tidigare säsonger. Efterfrågans utseende kan sägas 

likna en trappa, där konsumenter på olika trappsteg har olika egenskaper 

gällande behov och betalningsvilja och därför representeras i olika 

efterfrågekurvor. De olika föreningarnas kurvor har sannolikt olika 

trappstegsform, beroende på antalet personer som befinner sig på respektive 

steg hos respektive förening. 
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3) Föreningarna har monopolställning i respektive region. 

 

De tre föreningarna har en approximativ monopolställning i respektive region 

och kan därför agera oberoende av andra producenter. De är alltså prissättare. 

 

4) De nya arenorna har förändrat utbud och efterfrågan så att priserna har 

ökat. 

 

Både utbud och efterfrågan har ökat i och med de nya arenorna. Därmed har 

också grundförutsättningarna för prissättningen ändrats. 

 

För två av tre föreningar i uppsatsen har de nya arenorna medfört 

prishöjningar för sittplatsbiljetter, medan ståplatsbiljetter ligger kvar på 

samma nivå. Den tredje föreningen låg redan innan ombyggnation på dessa 

högre nivåer. 

 

5) De olika föreningarna prissätter olika bra. 

 

Färjestad verkar ur nationalekonomisk synvinkel ha lyckats bra med sin 

prissättning. HV 71 förefaller ha för låga priser medan LHC ser ut att ha för 

höga. 

 

Det är värt att notera att föreningarna helt klart verkar tänka i någon form av 

nationalekonomiska termer när de väljer sina prisnivåer och biljettkategorier. 

Däremot verkar de relativt ointresserade av att prisdiskriminera i många 

nivåer och deras nuvarande prisdiskriminering verkar mer utgå från de olika 

platsernas värde än från konsumenternas faktiska betalningsvilja. 
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4.4 Förslag på framtida fördjupningar 

Det vore intressant att följa den framtida utvecklingen av nya arenor runt om i Sverige. 

Exempelvis byggs det eller planeras det att byggas nya arenor i Gävle, Leksand, Malmö 

och Örnsköldsvik. Hur kan dessa föreningar och byggnationer ta lärdom av de tidigare 

arenorna som redan är färdiga? 

 

Att i framtiden fortsätta följa de tre i uppsatsen undersökta föreningarnas prisnivåer vore 

också intressant. Detta kan till exempel göras ur ett framgångsperspektiv och undersöka 

korrelationen mellan idrottsliga framgångar och höjda biljettpriser, eller varför inte 

mellan höga lönekostnader, idrottsliga framgångar och höga biljettpriser. 
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5.4 Elektronisk post 

Linus Carlholt <linus.carlholt@hv71.se>, biljettansvarig privatpersoner, HV 71: 
Ang: Fråga om arena och priser 
 
Linus Carlholt <linus.carlholt@hv71.se>, biljettansvarig privatpersoner, HV 71: 
Ang: Statistik över publikantal, biljettpriser etc 
 
Janne Hedell genom Linus Carlholt <linus.carlholt@hv71.se>, marknadschef, HV 71: 
Ang: Fråga om arena och priser 
 
Rolf Ö Johansson <rolf.johansson@linkopinghc.com>, VD Ispalatset, Linköpings HC: 
Storlek Arena 
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5.5 Muntliga källor 

Linköping HC:s årsmöte 2004-06-15
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Bilaga 1 

Intervjuer med ansvariga i respektive förening 

Färjestads BK – Lars Glennert, klubbdirektör 

 

1. För att kunna ta in fler åskådare och kunna erbjuda en modern och kapabel 

mötesplats för affärsfolk och supportrar.  

2. En modern mötesplats för nöjesupplevelser avseende sport och övrigt.  

3. En dubbling från 4000 till 8000 vid varje evenemang.  

4. Idrottsliga framgångar betyder allt.  

5. Liten konkurrens.  

6. Att bedriva en framgångsrik A-lagsverksamhet som genererar god lönsamhet. En 

bred ungdomsverksamhetsenhet utan betungande avgifter som så många som 

möjligt kan delta i. 

7. Ett team på vårt kansli som har lång erfarenhet av elitseriehockey.  

8. Vi försöker ha marknadsanpassade priser och helst i underkant.  

9. Priserna sätts efter efterfrågan. Vi tycker att vi har tillräckligt med prisnivåer.  

10. Vi tycker inte vi kan på förhand säga vilka motståndare som är bra. De flesta 

kommer för att se oss vinna. 

11. - 

3.2.3 HV 71 – Janne Hedell, marknadschef 

 

1. För att vi skulle kunna möta konkurrenssituationen utifrån och få mera intäkter. 

Sedan behövdes det en ny arena i en så stor stad som Jönköping. 

2. Nu är det inte bara en ishockeyhall, utan en arrangemangsarena som man kan 

besöka två timmar innan matchstart. Det finns mat, dryck och olika lokaler som 

ger en kick att längta till nästa match innan den nuvarande ens har startat. Det ska 
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även kunna locka att besöka arenan när det är andra arrangemang än hockey som 

erbjuds. 

3. Efterfrågan på biljetter har alltid varit stor i Jönköpingsregionen, 99 % beläggning 

sedan 1985. Efter ombyggnaden har vi fått ett helt annat publikunderlag, 

bussbolag åker från olika platser med 10 mils radie. 

4. SM-guldet gör att intresset utanför regionen ökar. Inom regionen har vi så pass 

starkt stöd att vi knappast behöver utöka det. 

5. Vi är helt dominerande. 

6. Att vara Sveriges bästa ishockeyförening både på och utanför rinken. 

7. Jag sköter all prissättning när det gäller biljetter och reklam. Jag har 25 års 

erfarenhet av prissättning på produkter av olika slag och när det gäller 

idrottsvärlden har jag 10 års erfarenhet. 

8. De viktigaste faktorerna är förra årets resultat och efterfrågan på biljetter. 

9. Vi tycker att vi kanske skulle ha en prisklass till när det gäller sittplatser, närmare 

bestämt för rad 1. Annars stämmer prisklasserna ganska bra med hur arenan ser 

ut. 

10. Det är lättare för administrativ personal och publik att hålla reda på priser och vi 

ser helst att alla lag skall behandlas lika. 

11. Nej. 

3.2.3 Linköpings HC – Anders Mäki, vice klubbdirektör 

 

1. När LHC gick upp i elitserien första gången 1999 så visste vi redan då att 

Stångebrohallen var för liten. Vi hade ju haft fullsatt många matcher redan innan 

detta och värre skulle det bli med vår vision att etablera laget högre upp i 

Elitserien. Detta av två skäl: 

 

- oerhört tråkigt att inte kunna bjuda alla som vill se hockey på bra publikplatser 

- för att kunna utveckla laget och föreningen krävs mer intäkter vilket 

publikmässigt var begränsat. 
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Ett antal nyckelpersoner i klubben var då och tittade på hockey i Jönköping året 

därpå och såg deras nya fina arena (Kinnarps Arena). I och med detta startade ett 

strategiskt arbete hur det skulle kunna gå till att få en ny arena i Linköping. På den 

vägen är det, även om det inte blev en helt egen arena som planerna var 

 från början med startandet av LHC:s dotterbolag Ispalatset, som idag sköter 

driften av hela sportfältet på Stångebro och LHC:s åtaganden i Cloetta Center. 

 

2. - Cirka 5000 fler fantastiska publikplatser. Jag räknar nämligen inte de sista 

hundratalen i gamla hallen som bra platser 

- högre komfort och större upplevelse totalt med exempelvis mediakub 

- stärkt företeelse ”Östergötlands största mötesplats” för näringslivet i och 

med alla loger, restaurangen och övriga utrymmen 

- ändå allt till samma pris för privatpersoner gällande biljettpriser, både för lösa 

biljetter och seriekort. 

 

3. Talar sitt tydliga språk! Snittet ifjol landade på 4.247 i grundserien och är hittills i 

år 7.560! Visst spelar lagets prestation stor roll, men laget slutade ändå på fjärde 

plats ifjol. 

 

4. Det är svårt att svara på hur mycket den nya arenan drar i sig självt och hur 

mycket bland annat NHL-lockouten betyder. Men, visst är det viktigt att laget 

spelar bra! Det är också viktigt att vi arbetar vidare strategiskt med att få fler 

supportrar som ser fler matcher. Man kan tänka sig en "intressetrappa" där steg 1 

är att en person blir bjuden på hockey för första gången av sitt företag, en 

leverantör eller en bekant. Vårt jobb är att se till att denne blir så positivt 

överraskad av upplevelsen att han/hon själv tar initiativ till ytterligare en match, 

vilket i trappan innebär steg 2. Sista steget är att bli en inbiten supporter som 

köper säsongskort, inte missar en match och lever med och för LHC i stort sett 

dygnet runt, året om. 
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Jämför man med HV 71 och Färjestad till exempel, har de haft tid att under 20 år 

och mer därtill erbjuda topphockey i Elitserien och därför fått fler människor 

högre upp på trappan. Därför har de mer stabila publiksiffror på alla matcher. Det 

måste vi jobba med för att komma dit! 

 

5. Vi upplever ingen större konkurrens, det finns nog dessutom plats för fler aktörer 

då regionen är stor! Vi har nog däremot hjälpt till att öppna upp och utveckla en 

marknad, där företag, organisation och kommuner mer och mer inser värdet av 

toppidrott. För tio år sedan var den totala sponsorvolymen kanske bara 5-10 

procent av dagens marknad i regionen. 

 

Nu när fler inser värdet av att man faktiskt får tillbaka ett större värde än de 

satsade kronorna medger det möjlighet för fler aktörer. Men det handlar om att 

bygga långsiktigt, seriöst med kontinuitet för att bygga det värde som 

omgivningen är beredda att satsa på. 

 

6. Vi har sedan länge haft målet att bli bättre på alla plan till kommande år. Bättre 

förutsättningar för de aktiva, bättre resultat, bättre produkter, bättre service, 

starkare varumärke etc etc. Visionen just nu är givetvis ett SM-guld, men 

verksamhetens värden och morötter är mycket mer komplicerade än så. Det 

handlar om att bjuda på en underhållningsföreteelse i världsklass som 

tillfredsställer alla våra intressenter. 

 

7. Prissättningen av våra produkter, exempelvis biljetter och sponsorprodukter, 

sköter ledningsgruppen med godkännande av huvudstyrelsen. Bakgrunden och 

erfarenheterna är att i stort sett samtliga har högskolekompetens inom olika 

områden vilket skapar en bra helhet, givetvis i samband med mångårig erfarenhet 

av elitidrott och ishockey. 

 

8. Biljettpriserna sätts med beaktande av många olika parametrar. Givetvis beaktas 

behov och efterfrågan för att bedöma maximal volym både i antal människor vi 
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vill bjuda på toppunderhållning och ekonomiska krav. Exempelvis kan vi ju sänka 

biljettpriserna, men kan då inte finansiera ett lag på den nivå vi önskar. Med lägre 

priser får vi ett lag som sladdar i botten av tabellen år från år och med högre priser 

sjunker publiksiffrorna, vilket ändå ger lägre intäkter. Det är en balansgång 

grundad på en total årsbudget (behov) och efterfrågan. 

 

9. Vi tycker att vi ligger lagom. Det får inte bli för krångligt, samtidigt 

måste det finnas priser mot olika kundgrupper samt beroende på var platsen i 

arenan finns, om man står eller sitter och så vidare. 

 

10. Mycket av praktiska skäl samt beaktande av hänsyn till de som köper 

säsongsabonnemang. Vi hoppas också att vår publik i första hand betalar för att se 

vårt eget lag. Det är dock inget som är definitivt, det är en parameter som kan 

ändras. 

 

11. Prisnivåerna diskuteras ofta. Är det för dyrt, är det för billigt? Målet är att ständigt 

hitta en nivå som gör att så många som möjligt kommer på matcherna och att 

intäkterna medger fortsatt satsning på laget mot den absoluta toppen. Tar vi i för 

mycket blir det pannkaka och låga intäkter, tar vi i för lite har vi inte råd med 

laget och spelarna, som agerar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Resultat: 

pannkaka. 

 

Man får dock alltid komma ihåg att priserna aldrig sätts för att någon ägare ska 

tjäna pengar. Allt återinvesteras i verksamheten på kort eller lång sikt - det är 

själva grundvalen för en ideell förening. När det gäller underhållning, vad är dyrt 

och billigt? Det kostar mellan 80 och 100 kronor att se en ny film på bio och 775 

kronor att få se Rod Stewart i Cloetta Center i juni... 

 




