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Sammanfattning 
Regeringen beslutade 2002 att utreda reglerna om reducerade mervärdesskattesatser. För att 
komma undan gränsdragningsproblem föreslogs en enhetlig mervärdesskatt (moms) på 21,7 
procent. Idrottsevenemang beskattas idag med 6 procent moms och en enhetlig moms på 21,7 
procent skulle alltså innebära en momshöjning för idrottskonsumenterna. Syftet med 
uppsatsen är att öka förståelsen för vad en momshöjning skulle innebära för ett 
idrottsaktiebolags ekonomi och hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar 
besökarnas köpbeteende. 
  
Studien utformades med en deduktiv ansats. För att besvara problemfrågorna studerades 
litteratur och forskning vad gäller moms, hur köpbeteende påverkas samt prissättningsteorier. 
Uppsatsen bygger på en fallstudie av AIK fotboll AB. Först intervjuades publik- och 
arrangemangsansvarig på AIK Fotboll AB, Lasse Pettersson. En Internetenkät skickades även 
till AIK:s supportrar och urvalet byggde på personer som anmält sitt intresse för föreningen 
AIK:s nyhetsbrev. Vidare genomfördes ett samtal med skattejuristen Royne Schiess från Ernst 
& Young om effekter av en enhetlig moms. 
 
Några slutsatser som kunde dras var att AIK kommer få ungefär 3,2 miljoner kronor i 
minskade intäkter till följd av en momshöjning. De åskådare som är mest priskänsliga är de 
som tänkt köpa biljetter eller årskort till de största läktarsektionerna på arenans långsidor. De 
som tänkt köpa enstaka biljetter är även mer priskänsliga än de som tänkt köpa årskort. Bland 
dessa är det alltså ett relativt stort antal personer som kommer att gå på färre eller inga 
matcher, till följd av en prishöjning.  
 
Nyckelord: mervärdesskatt, moms, enhetlig moms, idrottsaktiebolag, prissättning, fotboll, 
AIK. 
 



 

 

Abstract 
The Swedish Government initiated in 2002 a White Paper investigation on reducing the 
existing differentiated VAT rates in favour of a unified VAT rate. The White Paper report of 
2005 suggested a unified VAT rate of 21.7 percent in order to avoid the complication using 
different rates. Incorporated sports clubs in Sweden are today taxed at 6 percent. A unified 
VAT would hence imply a tax increase for the clubs and most likely increased costs for the 
supporters buying tickets at rates including VAT.  
 
The purpose of the present study is to investigate and to increase/enlarge the understanding of 
the effects of an increase of the VAT rate for an incorporated sport clubs and the effects of the 
price elasticity of its supporters buying tickets. 
 
The present study focuses on a case study of AIK Football AB (a leading Swedish football 
Club organised as an Ltd). The study design used a deductive approach using existing 
literature and theories on VAT issues and purchasing behaviour related to pricing. This 
approach was complemented by interviews of individuals from the club and VAT legal 
sphere. An Internet questionnaire directed to AIK supporters was used to collect data on price 
elasticity and consumer related behaviour. The supporters included in the inquiry were 
members subscribing to the AIK newsletter.  
 
The results from the study was that AIK is likely to lose revenues of about 3,2 Million 
Swedish kronor due to an increased VAT. The individuals from the club and the result from 
the internet questionnaire indicate that raises of ticket prices may not be a success. 
 
There is a concern that both some single ticket buyers and some core supporters will drop off 
at higher prices and the revenues from the season tickets (bought by core supporters), will not 
compensate that loss. This might be accentuated if the club is at a low end of the league. 
 
The internet questionnaire was considered to be an instrument that could be developed for 
follow up surveys of supporter reactions, relating to price changes at different times. Under 
defined circumstances, an adjusted instrument of such kind may be used by other clubs 
surveying price elasticity of supporters� ticket purchasing behaviour. 
 
Keywords: Value added tax, VAT, unified VAT rate, incorporated sport clubs, pricing, 
football, AIK 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till de problemfrågor som ligger till grund för uppsatsens 
syfte. Problem och syfte diskuteras i avsnitt 1.1.2 resp. 1.1.3. Några avgränsningar har även 
gjorts och dessa diskuteras i slutet av kapitlet i avsnitt 1.1.3. 
 

1.1 Bakgrund 
Mervärdesskatt (moms) är en så kallad indirekt skatt, dvs. den ska inte belasta näringsidkare 
utan endast slutkonsumenten. Momsen påförs i varje produktionsled men då den är 
avdragsgill för näringsidkare så belastas inte företaget utan enbart slutkonsumenten. Med 
slutkonsument förstås här den som inte har avdragsrätt för skatten.1 Momsen är tänkt att 
belasta konsumenterna i form av högre priser. Näringsidkaren bär endast upp skatten åt staten 
och för sedan över den i form av skatteinbetalningar. Näringsidkaren är alltså den 
skattskyldige men är inte den som ekonomiskt ska bära skatten. Detta gör att momsen läggs 
på konsumtionen vilket i sin tur gör skatten till en konsumtionsskatt och skiljer den från 
inkomstskatten som har inkomsten som bas.2 
 
Momsen kan anses drabba låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare. Detta beror på att 
låginkomsttagare oftast konsumerar större del av sin inkomst än höginkomsttagare och därför 
betalar mer moms i förhållande till sin lön. Detta är en viktig anledning till varför momssatsen 
i många länder graderas. Livsmedel t.ex., har ofta en lägre skattesats än den generella 
skattesatsen. Sedan 1 januari 1997 gäller den lägre skattesatsen, 6 procent, på kulturområdet i 
Sverige. Subventionen har motiverats med att det inte ska vara kostnadsskäl som hindrar 
medborgarna från att gå på kulturevenemang.3 
 
Regeringen beslutade den 28 november 2002 att Finansdepartementet skulle tillkalla en 
särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av reglerna om reducerade momssatser.4 
Utredningen syftade till att åskådliggöra gränsdragningsproblemet mellan de olika 
momssatserna (6, 12 och 25 procent). Var gränsen går mellan dessa momssatser är ofta 
tvetydig.5 Det kan t.ex. uppstå problem vid gränsdragningen mellan livsmedel (12 procent 
moms) och restaurangmat (25 procent moms). En hamburgare som säljs på t.ex. en 
snabbmatsrestaurang skulle kunna vara en serveringstjänst om den förtärs i lokalen men 
livsmedel om den tas med i påse.  
 
De lägre momssatserna kan ses som en subvention på vissa varor. Denna typ av subventioner 
i form av en momssatsdifferentiering är ofta bestående och prövas inte kontinuerligt utan mer 
slumpmässigt utifrån politiska ställningstaganden. Stöd i form av mer direkta bidrag är 
däremot normalt föremål för en kontinuerlig uppföljning och kan därför sägas vara mer 
rättvisa.6 Frågan om en enhetlig moms har dock diskuterats länge, redan under skattereformen 
1990-91 gjordes försök att implementera en enhetlig moms. Så blev det dock inte utan istället 

                                                
1 SOU 2005:57, s 74. 
2 Melz, P (1999) s 11. 
3 Melz, P (1999) s 12-13. 
4 SOU 2005:57, s 3. 
5 SOU 2005:57, s 18-27. 
6 SOU 2005:57, s 27-28. 
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infördes 1992 en lägre momssats (18 procent) på livsmedel och vissa tjänster.7 Den utredning 
som nu undersökt skattesatserna, har kommit fram till att om en enhetlig moms ska införas 
bör den ligga på 21,7 procent sett ur ett statligt perspektiv.8 

1.1.1 Problem 
En enhetlig moms på 21,7 procent skulle innebära en höjning av momsen på de varor och 
tjänster som idag har en momssats på 6 och 12 procent.  Ett idrottsaktiebolag som idag säljer 
ett årskort till sina evenemang för 1 000 kr exklusive moms kostar 1 060 kr inklusive moms. 
Med en momssats på 21,7 procent kostar samma årskort 1 217 kr. Om idrottsaktiebolaget 
istället väljer att sälja årskortet för samma pris, dvs. 1 060 kr, kommer intäkten att bli 871 
kr/årskort istället för 1 000 kr. Detta har lett fram till problemfrågorna: 
 
Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för ett idrottsaktiebolag av en momshöjning från 6 
procent till 21,7 procent på idrottsevenemang? 
 
Hur påverkas idrottskonsumenterna av en eventuell prishöjning? 

1.1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vad en momshöjning skulle innebära för ett 
idrottsaktiebolags ekonomi och hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar 
besökarnas köpbeteende. 

1.1.3 Avgränsningar 
En momssatsförändring ger stora förändringar i samhället på många plan. En heltäckande 
undersökning av detta område skulle därför bli mycket omfattande och innefatta många 
områden. Då det inte finns utrymme för alla dessa områden i en magisteruppsats har vissa 
avgränsningar gjorts. 
 
En momssatsförändring till 21,7 procent ger makroeffekter i form av t.ex. ökad köpkraft för 
vissa varor och minskad köpkraft för andra. Om en momsförändring skulle �slå 100 procent 
rätt�, dvs. påverka priset fullt ut så skulle de flesta varorna bli billigare i form av en 
momssänkning från 25 procent till 21,7 procent. De varor och tjänster som däremot har en 
momssats på 6 eller 12 procent får en momshöjning och blir därför dyrare. Detta betyder att 
de personer som köper mycket av de varor som idag har 25 procent i moms, får pengar kvar 
och kan därför spendera mer på de varor som får en momshöjning. Men de som idag lägger 
större delen av sina pengar på t.ex. mat (som har 12 procent moms), får en dyrare 
levnadssituation. De makroekonomiska konsekvenserna är så omfattande att vi har valt att 
utesluta dessa i denna uppsats. 
 
Idrottsaktiebolag (nedan även kallat klubb) har i detta sammanhang illustrerats med AIK 
Fotboll AB (nedan kallat AIK) som är en av de största klubbarna i Sverige. Avgränsningen att 
studera en fotbollsklubb, AIK, och inte hela Idrotts-Sverige eller ens hela Allsvenskan (den 
högsta fotbollsserien i Sverige), hänger samman med bedömningen att en av de största 
klubbarnas situation väl illustrerar de ekonomiskt tyngsta klubbarnas situation. Begräsningen 
till en klubb innebär att det inte går att uttala sig om den samlade effekten för Idrotts- eller 
fotbolls-Sverige. Men analysen av tänkbara effekter av en momsförändring på biljettpriset för 
en storklubb kan vara av generellt intresse. Det kan också ge en indikation på om det rör sig 

                                                
7 SOU 2005:57, s 49-50. 
8 SOU 2005:57, s 17. 
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om mycket pengar för de stora klubbarna. Valet att illustrera idrottsaktiebolag med AIK 
gjordes även pga. tillgängligheten. En av författarna till denna uppsats arbetade under studiens 
gång på AIK vilket har underlättat i kontakten med klubben. 
 
Vidare har hänsyn inte tagits till de ökade priser som ofta sätts på derbyn, dvs. matcher mellan 
lag som kommer från samma stad. Ett scenario utan derbyn är möjligt även i praktiken om 
samtliga derbymotståndare skulle degraderas till lägre divisioner. Det är även troligt att lag 
från mindre städer inte har någon motståndare från samma stad i Allsvenskan. 
 
Till sist innefattar studien inte intäkter från annat än försäljning av biljetter och årskort till 
AIK:s matcher i Allsvenskan. Orsaken är att det skulle bli för omfattande om andra intäkter 
från t.ex. internationellt spel eller reklamintäkter även togs hänsyn till.   
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2 Metod 
 
Forskning kan liknas vid en systematisk utredning eller utfrågning. Tillvägagångssättet för 
denna systematik kan ske på många olika sätt och det finns många olika modeller och tekniker 
som kan användas. Valet av tillvägagångssätt eller metod styrs främst av forskningsproblemet 
och problemfrågor men även av hur slutresultatet kommer att se ut.9 Målet med detta kapitel 
är att beskriva de metoder som ligger till grund för denna uppsats, ställningstaganden till 
tänkbara metoder och problemen kring metodvalet. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vad en momshöjning skulle innebära för ett 
idrottsaktiebolags ekonomi och hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar 
besökarnas köpbeteende. För att uppfylla syftet har bl.a. en fallstudie på AIK genomförts och 
en internetenkät har skickats till AIK:s supportrar.  

2.1 Fallstudie på AIK fotboll AB  
Fallstudie (case study) är ett begrepp men det råder delad mening om vad det egentligen 
innefattar. En vanlig missuppfattning är att fallstudie är samma sak som fältarbete. Det 
förekommer även felaktiga synonymer så som fallhistoria (case history), fallbeskrivning (case 
record) och fallmetodik (case method) vilket försvårar situationen. Vidare finns det oklarheter 
vad gäller mål, syfte och funktion för en fallstudie. Oklarheterna brukar främst handla om 
vilken typ av information som kan användas i en fallstudie samt hur den bäst ska samlas in 
och tolkas.10 
 
Den fallstudie som genomförts på AIK fotboll AB är en beskrivande studie med en ingående 
tolkning av fallstudiens resultat. (Denna tolkning kom att ingå i en helhetsbedömning av 
AIK:s situation vid förändrad moms tillsammans med resultatet av en enkätundersökning av 
AIK:s supportrar). Valet att göra en fallstudie grundar sig på att fallstudietekniken kan ge en 
djupare förståelse för problemet och att studien blir mer koncentrerad. Beslut om att använda 
fallstudie bör grundas på den art av frågeställning som ska undersökas. Det måste även finnas 
en förståelse för teknikens metod och inneboende starka och svaga sidor. En fallstudie har den 
fördelen att den kan ge insikter och upplysningar på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper. 
Genom att studera komplexa sociala enheter som består av många olika variabler ges en 
annan förståelse av företeelsen i en fråga. Detta gör att fallstudie passar bra för att utveckla 
kunskapsbasen inom ett visst område. Men tekniken har även begränsningar. Den är 
tidskrävande och kan även bli för omfattande, för detaljerad eller för lång så att läsaren inte 
har en möjlighet att ta till sig studien på ett önskvärt sätt. 11  
 
Vidare har även forskaren/utredaren begränsningar. Forskaren/utredaren är det främsta 
verktyg som används vid informationsinsamlingen och måste därför inneha den kunskap och 
erfarenhet som behövs för de olika insamlingsteknikerna. Det finns även en begränsning i 
fråga om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Det råder delad mening om hur dessa 
principer ska tolkas. Vissa menar att det inte går att generalisera utifrån en fallstudie vilket är 
en svaghet för tekniken. Andra menar att det bör utvecklas ett generaliseringsbegrepp som 

                                                
9 Merriam, (1994) s 21. 
10 Merriam, (1994) s 17-20. 
11 Merriam, (1994) s 45-49. 
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stämmer överens med kvalitativa studiers underliggande filosofi istället för att applicera ett 
redan givet statistiskt synsätt på generalisering.12 
 
En fallstudie kan som i vårt fall, vara beskrivande och tolkande men även t.ex. värderande 
som slutprodukt. En pedagogisk beskrivande fallstudie är en djupgående redogörelse av en 
specifik företeelse medan en historisk beskrivande fallstudie kan skildra ett händelseförlopp 
på ett detaljerat sätt. Beskrivningar är också viktiga komponenter i den tolkande fallstudien. 
Men här används informationen för att t.ex. belysa, stödja eller ifrågasätta den teoretiska 
grunden för hypoteserna. Analysmodellen i en tolkande fallstudie är induktiv vilket gör att 
den teoretiska nivån kan sträcka sig från en antydan om relationer mellan olika variabler till 
färdiga teorier. Genom att den analytiska delen är relativt stor i en tolkande fallstudie kallas 
den av en del forskare för �analytisk fallstudie�. Den värderande fallstudien har både 
beskrivande, förklarande och bedömande delar. Denna metod kan ge en �tät beskrivning� med 
grund i ett empiriskt material som är holistiskt och verklighetsnära.13 Många fallstudier 
avslutas med en bedömning i form av en utvärdering. Även om vissa fallstudier är helt 
beskrivande så innehåller de flesta en kombination av beskrivning och tolkning eller 
beskrivning och värdering.14 
 
Genomförda intervjuer och datainsamling 
I den inledande fasen av fallstudien intervjuades publik- och arrangemangsansvarig på AIK, 
Lasse Pettersson. Denna intervju syftade till att få en inblick i AIK:s organisation och 
prissättning avseende årskort och biljetter. Intervjun syftade även till att ge underlag för den 
enkät som senare skickades ut till supportrarna. För att få fram de siffror som skulle ligga till 
grund för analysen av AIK:s ekonomi, fick vi tillgång till AIK:s bokföring och redovisning 
samt biljettinformation från fotbollsmatcherna. I slutfasen fördes även ett samtal med Royne 
Schiess, skattejurist på Ernst & Young för att få en ytterligare synvinkel på enhetlig moms.   
 
Intervjuupplägget har byggt på Gustavssons (2003) arbete rörande intervjuteknik.15 Han delar 
in personligt kunskapande (intervjuteknik) i tre kategorier; intervjuer, samtal och dialoger. 
Intervjuer samlar in data av ett objektivt slag med avsikt att förklara den objektiva 
verkligheten, t ex vilken ålder folk har. Ett samtal samlar data av ett subjektivt slag för att 
förklara den subjektiva verkligheten, t.ex. hur gamla folk känner sig. Dialoger skiljer sig 
markant från intervjuer och samtal. En dialog förs för att förstå meningar och betydelser i 
andra människors språk- och kulturvärld. Det är alltså inte fråga om att ta fram faktisk data 
utan mer om att tolka socialt konstruerade meningar.16 
 
Intervjuerna kom att ha inslag från både intervju och samtal. Båda intervjuerna hade 
karaktären av djupintervjuer i den bemärkelsen att de var ingående, öppna med möjlighet att 
successivt ändra samtalsmönstret. Intervjuerna kom att ha olika fokus; AIK representanten 
gav inblickar i den prissättningsmetod som används hos AIK, men även olika 
beteendemönster som klubbens supportrar bedöms ha i olika situationer vad gäller biljett-
priser; skattejuristen kom att diskutera bedömningar om utvecklingen av momsharmonisering 
i Europa samt för- och nackdelar med en enhetlig moms. Både intervjun och samtalstekniken 
kom på detta sätt att smälta in i de två intervjuerna. I den förra med tyngdpunkten på intervju 
och i den senare med tyngdpunkten på samtal. Framöver används intervju synonymt med 

                                                
12 Merriam, (1994) s 45-49. 
13 Merriam, (1994) s 40-42. 
14 Merriam, (1994) s 49. 
15 Gustavsson, (2003) s 238-241. 
16 Gustavsson, (2003) s 238-241. 
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både intervju och samtal, om inget annat framgår av texten. 
 
Fördelar med intervjuer jämfört med t.ex. enkäter är att svåra och ingående frågor kan ställas 
och oklarheter kan redas ut på en gång. Nackdelen är att det tar lång tid och är dyrt, men 
eftersom det endast handlade om två intervjuer (med olika syften) var detta inget problem. 
Nackdelen med intervjuer är även att det finns en risk för intervjuareffekter, dvs. att 
intervjuaren påverkar respondenten.17 En av intervjuarens viktigaste uppgifter är därför att 
inte påverka intervjun i någon sanningsförstörande riktning18. 

2.2 Statistisk undersökning av fotbollssupportrar 
Vid en statistisk undersökning är det viktigt att det är syftet med undersökningen och den 
aktuella frågeställningen som styr arbetet. Syftet kan delas in i tre huvudgrupper. Antingen är 
syftet med undersökningen beskrivande/deskriptivt, förklarande/utredande eller så är det 
framåtblickande.19  
 
I en beskrivande undersökning är frågeställningen ofta av typen: hur många, hur länge, hur 
stor är förändringen osv. De beskrivande undersökningarna kan t.ex. spegla opinionen eller ha 
mer formen av en marknadsundersökning. Oftast genomförs undersökningen genom 
intervjuer eller enkäter.20 Dessa undersökningar kallas vanligtvis survey vilket är en form av 
tvärsnittstudie. De används för att mäta förhållanden som är bestämda i förväg21. Syftet är att 
skapa en grund för att kunna göra jämförelser och få fram mönster ur en population.22 Vid en 
survey bör respondenterna undersökas under så lika villkor som möjligt vilket ställer krav på 
att forskaren förstår respondenterna. Frågorna måste innebära samma saker för alla 
respondenter, vilket kan orsaka problem för forskaren. Syftet är att forskaren både ska kunna 
beskriva och jämföra svaren från respondenterna och metoden används därför ofta då 
betoning ligger på att ta fram fakta.23  
 
Syftet med undersökningen av AIK:s supportrar var att beskriva deras planerade köp av 
årskort och biljetter till säsongen 2006. Har de tänkt gå på någon av AIK:s herrmatcher i 
fotboll 2006? Har de tänkt köpa årskort eller enbart enstaka biljetter, och vilken läktarsektion 
har de tänkt välja? Vad finns det för anledning att köpa biljetter till en specifik läktarsektion? 
Detta är exempel på frågor som undersökningen är tänkt att svara på. Eftersom frågorna är 
relativt enkla och av en beskrivande natur har undersökningen genomförts genom en survey.  
 
I planeringen av en survey ingår det att fastställa vem som ska undersökas, vad som ska 
undersökas och hur undersökningen ska genomföras. Dessa tre frågor får dock inte ses 
isolerade från varandra utan bör besvaras i en integrerad process.24 Nedan diskuteras dock 
svaren på de tre frågorna i tur och ordning i avsnitten 2.2.1-2.2.3. 

2.2.1 Vem ska undersökas? 
Vid planering av undersökningen är det viktigt att fastställa vem som ska undersökas, dvs. 
vilken population. En population definieras av Dahmström (2000) som �en mängd av enheter 

                                                
17 Dahmström, (2000) s 70-78. 
18 Gustavsson, (2003) s 241. 
19 Dahmström, (2000) s 16. 
20 Dahmström, (2000) s 16-17. 
21 Lekvall, & Wahlbin, (2001) s 216. 
22 Bell, (1993) s 18-19. 
23 Bell, (1993) s 19. 
24 Dahmström, (2000) s 15 och 49. 
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som vi vill studera egenskaper och attityder för�25. Notera att det är fråga om enheter eftersom 
begreppet population inte är knutet till personer utan lika väl kan vara t.ex. bilar eller olyckor. 
Enheterna måsta dock relateras till en bestämd tidpunkt eller tidsperiod och ett geografiskt 
område.26  
 
Mål- och rampopulation 
Den population som ska undersökas kallas för målpopulation. En undersökning utgår dock 
sällan direkt från en målpopulation utan från ett register eller annan förteckning över 
populationens enheter, en s.k. ram. Det är inte alltid målpopulationen och ramen stämmer 
överens och undersökningen får då göras utifrån den population som definieras av den 
faktiska ramen, den s.k. rampopulationen. 27  Detta ger upphov till under- resp. övertäckning 
av populationen. Undertäckning utgörs av de enheter som ingår i målpopulationen men inte i 
rampopulationen, medan övertäckning utgör de enheter som ingår i rampopulationen men inte 
i målpopulationen. Övertäckning är sällan ett stort problem. Oftast går det på ett enkelt sätt att 
utreda om en enhet ingår i populationen eller inte och enheten kan sedan strykas från ramen. 
Ett större problem är undertäckningen eftersom de enheter som faller bort kan ha olika 
egenskaper från de i den övriga populationen, vilket i så fall resulterar i en snedvridning av 
undersökningsresultatet.28  
 
Enligt Dahmström (2000) bör en bra ram ha vissa egenskaper29. De viktigaste punkterna 
återges nedan: 
 

• Det bör finnas möjlighet till identifiering av enheterna så att de kan nås t.ex. genom 
post. 

• Ramen ska kontinuerligt uppdateras så att kontaktuppgifter är aktuella och så att nya 
enheter i populationen tas med så fort som möjligt. 

• Alla enheter bör ingå endast en gång i ramen. 
• Det bör finnas en kännedom om hur enheterna är ordnade i ramen, om de t.ex. är i 

bokstavsordning (slumpmässigt) eller ordnade efter något storleksmått.  
• Det är en fördel om det finns tillgång till bakgrundsvariabler (t.ex. kön och ålder) om 

dessa kan antas vara högt korrelerade med undersökningsvariablerna. 
 
Den ram som har använts är ett register med 11 700 e-postadresser till personer som har valt 
att få AIK:s (föreningen) nyhetsbrev skickat till sig via e-post. På så vis har en stor grupp 
personer som på ett eller annat sätt är engagerade i AIK kunnat nås på ett relativt enkelt sätt. 
De personer som bör ingå i undersökningen är de som sympatiserar med klubben och därmed 
är potentiella besökare på AIK:s herrmatcher i fotboll, oavsett om de för tillfället går på 
matcher eller inte. E-postadresserna ingick endast en gång i registret och var ordnade i 
bokstavsordning. Registret uppdaterades även kontinuerligt.   
 
Eftersom ramen (e-post adresserna) inte är identisk med populationen (personer som är 
potentiella besökare till AIK:s herrmatcher i fotboll) fanns det ett problem med s.k. 
undertäckning. De personer som inte hade en e-postadress hade ingen möjlighet att få AIK:s 
nyhetsbrev och kunde därför inte bli utvalda i undersökning. Resultatet kan därför tänkas ha 
snedvridits något. Det mest troliga resultatet är att inte tillräckligt många äldre personer 
                                                
25 Dahmström, (2000) s 49. 
26 Dahmström, (2000) s 49. 
27 Dahmström, (2000) s 50. 
28 Dahmström, (2000) s 252-253. 
29 Dahmström, (2000) s 52-53. 
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inkluderades i undersökningen. Åldersspridningen var dock bred (personer födda 1931-1991) 
och detta har därför inte setts som något problem. Däremot hade respondenterna med stor 
sannolikhet större datorvana än genomsnittet i populationen.  
 
En annan effekt av undertäckningen är att personer som aktivt anmäler sitt intresse för AIK:s 
nyhetsbrev kan tänkas ha ett större engagemang i AIK än genomsnittet i populationen. Detta 
skulle kunna leda till att respondenterna är förhållandevis mindre priskänsliga, vilket i sin tur 
snedvrider resultatet något. En positiv effekt av detta är dock att en undersökning av 
respondenternas priskänslighet troligtvis får en högre relevans om dessa är mer engagerade 
(se avsnitt 2.2.2.1 för utförligare diskussion). Rampopulationen på knappt 12 000 enheter kan 
jämföras med c:a 15 000 medlemmar i AIK30 (föreningen) och ett snitt på knappt 14 000 
personer på AIK:s herrmatcher i fotboll under 200431 (senaste året AIK spelade fotboll i 
Allsvenskan). 
 
Slumpmässigt urval 
Istället för att undersöka alla enheter i en rampopulation är det möjligt att göra ett urval. 
Utifrån urvalet kan sedan slutsatser till hela populationen göras. Urvalet görs antingen 
slumpmässigt eller icke-slumpmässigt. I ett slumpmässigt urval har alla enheter i 
rampopulationen lika stor sannolikhet att bli utvalda. Fördelen med slumpmässiga urval är att 
det är möjligt att beräkna väntevärdesriktiga skattningar (skattningar som saknar systematiska 
fel), vilket ger möjlighet att dra slutsatser till hela populationen. Det beror på att genomsnittet 
över alla tänkbara stickprov överensstämmer med populationsvärdet. Det är även möjligt att 
mäta osäkerheten i skattningarna som uppstår när slutsatser ska dras till populationen från 
endast ett urval. 32 
 
Ett sätt att dra ett slumpmässigt urval är att göra ett s.k. systematiskt urval. Antag t.ex. att vi 
har en urvalsram bestående av ett register med 1 000 personer sorterat i bokstavsordning. För 
att göra ett systematiskt urval av 100 personer väljer vi slumpmässigt ut en siffra mellan ett 
och tio som startpunkt och tar sedan var tionde person i registret med start från den utvalda 
siffran. Startsiffra fem skulle alltså ge personerna sorterade som nr 5, 15, 25, ... , 995.33 
 
Eftersom ramen bestod av e-postadresser som var ordnade i bokstavsordning gjordes ett 
systematiskt urval. Genom en slumtabell valdes startsiffran nio och var tionde enhet från nio 
upp till 11 699 valdes ut. På så vis valdes 1 170 personer vilket motsvarar tio procent av 
urvalsramen.   
   
För att minimera urvalsfelet i undersökningen är det viktigt att urvalsstorleken är tillräckligt 
stor. Det som främst påverkar urvalsfelet är den absoluta storleken på urvalet och inte, vilket 
många tror, den relativa storleken. En vanlig urvalsstorlek är 1 000 personer även fast 
populationen utgör t.ex. hela Sveriges befolkning. Ett urval på 1 000 enheter från en popula-
tion på 1 000 000, 100 000 resp. 10 000 enheter ger en varians på stickprovets medelvärde på 
0.0999, 0.099 resp. 0.09 förutsatt att variansen i populationerna är 100. Variansen är här ett 
mått på de kvadrerade avvikelserna och skiljer sig alltså inte nämnvärt mellan de olika 
populationsstorlekarna.34 Variansen används för att ta fram standardavvikelsen som är ett mått 

                                                
30 AIK; www.aik.se  
31 AIK; www.aik.se  
32 Dahmström, (2000) s 191-192. 
33 Dahmström, (2000) s 229-230. 
34 Dahmström, (2000) s 204. 
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på den genomsnittliga avvikelsen mellan observationerna och medelvärdet. Standardav-
vikelsen är den positiva roten ur variansen.35  

2.2.2 Vad ska undersökas? 
Allmänt syftar undersökningen till att utreda hur olika egenskaper varierar mellan olika 
enheter i en population. Dessa egenskaper kallas för variabler och kan vara t.ex. kön, 
civilstånd, eller åsikter. Det är viktigt att variablerna stämmer bra överens med 
frågeställningen i arbetet så att undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. 
Undersökningen har då en hög validitet. Till egenskaper som kön eller ålder finns det ingen 
svårighet att definiera mätbara variabler. När det kommer till mer svårdefinierade egenskaper 
såsom attityder och värderingar måste begreppen översättas genom en s.k. operationalisering 
till en eller flera variabler. De värden som olika variabler sedan får i en undersökning 
sammanfattas i vad som kallas för parametrar. Sådana storheter kan vara t.ex. en variabels 
totalvärde eller medelvärde.  
 
Vid en undersökning finns det ofta en viss skillnad mellan erhållet värde och sant värde. 
Skillnaden kallas för mätfel och kan orsakas av:36 
 

• Mätinstrumentet. I en survey är mätinstrumentet själva frågeformuläret. För att 
undvika mätfel är det viktigt att frågorna har hög validitet. Formuläret bör inte vara för 
omfattande eller otydlig utformat (t.ex. många hoppfrågor), och värdeladdade eller 
ledande frågor bör undvikas.   

• Mätmetoden. Om det uppstår oklarheter i frågesituationen är det en fördel om dem 
kan redas ut så fort som möjligt, varför intervjuer kan vara att föredra. Detta är 
framförallt viktigt om frågorna är öppna.  

• Intervjuaren. Vid en intervju kan det uppstå intervjuareffekter när en person ombeds 
svara på känsliga frågor, dvs. intervjupersonen påverkas av intervjuarens närvaro. 
Utifrån den aspekten är därför enkäter att föredra.   

• Respondenten. En källa till mätfel är att respondenten avsiktligen svarar fel. Fel svar 
kan även erhållas om respondenten inte känner till eller inte minns svaret. Ju kortare 
tidsperiod som frågorna omfattar desto bättre minns respondenten. 

2.2.2.1 Påverkan på AIK:s ekonomi    
För att inte orsaka mätfel är det alltså viktigt att frågorna är utformade på rätt sätt. Syftet med 
uppsatsen är att öka förståelsen för vad en momshöjning skulle innebära för ett 
idrottsaktiebolags ekonomi och hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar 
besökarnas köpbeteende. När det gäller hur ekonomin i ett idrottsaktiebolag påverkas är det 
framförallt intäkterna som har varit i fokus. Som tidigare nämnts kan en momshöjning få till 
följd att klubben höjer priserna på biljetter och årskort till matcherna. Det är då intressant att 
se hur många supportrar som skulle köpa årskort eller biljetter efter en prishöjning. Detta är 
dock inte helt oproblematiskt eftersom en prishöjning ännu inte skett och respondenterna 
därför inte har en verklig händelse att referera till. Ett alternativ skulle vara att fråga 
respondenterna om de skulle ha köpt biljetter till en match som de redan har sett om priset 
istället hade varit högre. Sådana svar skulle dock färgas av all den information som är 
tillgänglig för respondenten först efter köpet, som t.ex. vilket lag som vann, hur många mål 
det blev och hur mycket publik som kom. Vi tror därför att det ger bättre resultat att ställa 

                                                
35 Dahmström, (2000) s 46. 
36 Dahmström, (2000) s 262-266. 
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frågor om kommande köp. Nedan följer en genomgång av olika sorters frågor som berör 
framtida köpbeslut.   
 
Frågor om framtidsplaner 
De flesta metodböcker föreskriver att hypotetiska frågor bör undvikas då data ska samlas in. 
Hypotetiska frågor handlar om framtiden och är validerbara, bara tålamod finns. Men det har 
visat sig genom uppföljning av t.ex. köpplaner hos personer, att dessa bara har måttlig eller 
ringa grad av överensstämmelser mellan plan och senare handlande då de studeras individ för 
individ. Dessa frågor kan naturligtvis vara intressanta och användbara om någon form av 
filterteknik används för att filtrera bort dem som kan anses ha små möjligheter att ge 
genomtänkta svar.37  
 
Frågor om betalningsvilja 
Direkta frågor till konsumenter om hur mycket de är beredda att betala för en produkt ger 
oftast missvisande svar eftersom de kan ge upphov till prutbeteende och respondenterna 
uppger då ett lägre pris än de är villiga att betala för produkten. De kan även ge upphov till en 
önskan hos respondenterna att vilja vara till lags och inte verka motsträviga, och de uppger då 
ett högre pris än vad de skulle betala i en verklig situation.38  
 
Frågor med förbestämda prisalternativ 
För att undersöka en produkts priselasticitet är det istället att föredra frågor med förbestämda 
prisalternativ. Dessa frågor reflekterar konsumenternas vilja att betala bättre eftersom de är 
strukturerade på samma sätt som ett verkligt köpbeslut. Svaren från olika respondenter för 
olika prisnivåer läggs sedan samman och bildar vad som ser ut som en efterfrågekurva för 
produkten. Kurvan kallas ibland buy-respons curve, vilket kan översättas till 
köpresponskurva, och är inget exakt mått på efterfrågan.39 Det har även visats att konsumenter 
använder ett enkelt reservationspris när de tar köpbeslut40 och förbestämda prisalternativ kan 
då hjälpa respondenten att ta ett korrekt beslut eftersom de har ett fast pris att förhålla sig till. 
 
Frågor om priskänslighet                 
Generellt ger frågor om priskänslighet bäst resultat när respondenterna har en hög 
medvetenhet om priset på produkten. Om respondenten inte är 100 procent medveten om 
priset kommer undersökningen överskatta priskänsligheten. På samma sätt kommer 
undersökningen att underskatta priskänsligheten om respondenten handlar fler än en produkt 
per �shoppingrunda�.41  
 
Detta är saker som talar för att det är möjligt att göra en meningsfull undersökning om 
priskänsligheten hos en fotbollssupporter. Varje person konsumerar endast en biljett per 
match och eftersom det är någonting som troligtvis engagerar besökarna i hög grad borde de 
ha en hög medvetenhet om priset. Vidare är det i enkäten alltså att föredra förutbestämda 
prisalternativ som respondenterna får ta ställning till. I enkäten (se Bilaga 2) har 
respondenterna därför fått ta ställning till om de har tänkt köpa årskort respektive biljetter till 
säsongen 2006, och i så fall till vilken läktarsektion, förutsatt de priser som gäller för 2006. 
Sedan har de fått ta ställning till hur de skulle agera om priset istället varit högre, dvs. priset 
vid 21,7 procent moms. Svaren på frågorna låg till grund för analysen av hur stor den 

                                                
37 Wäneryd, (1990) s 73-75. 
38 Nagle, (1987) s 280. 
39 Nagle, (1987) s 280-281. 
40 Anderson et al., (2005) s. 86-87. 
41 Nevin, (1974) s 266-268. 
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procentuella minskningen av åskådarantalet en prishöjning skulle leda till, dvs. supportrarnas 
priskänslighet. Eftersom det kan vara svårt att undersöka respondenters köpplaner har svaren 
inte legat till grund för hur stor de absoluta publiksiffrorna kommer vara för 2006. I analysen 
har istället verkliga publiksiffror för 2004 används. 

2.2.2.2 Påverkan på AIK:s supportrar 
För att undersöka hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar besökarnas 
köpbeteende innehåller enkäten bakgrundsvariabler så som ålder och kön för att det ska vara 
möjligt att se skillnader mellan dessa grupper. Avsikten har även varit att undersöka om 
beteendet skiljer sig mellan olika läktarsektioner.  
 
En supporter kan tänkas ha olika anledningar att köpa antingen ett årskort eller enstaka 
biljetter till fotbollsmatcher. Anledningen kan sedan påverka beteendet vid en prishöjning. I 
enkäten fick därför respondenten ta ställning till den främsta anledningen till att de tänkt köpa 
årskort. Var det p.g.a. att det är billigare än att köpa enstaka biljetter, det är bekvämt att inte 
behöva köpa biljetter till matcherna, det innebär en viss status i umgängeskretsen, det är för 
att stödja klubben ekonomiskt under vintermånaderna eller �annat�. De som inte tänkt köpa 
årskort fick svara på om det berodde på priset, tid och möjlighet, intresse eller annat. 
Variablerna var de som vi själva trodde var de mest förekommande anledningarna och de 
justerades även efter synpunkter från den provundersökning som genomfördes innan själva 
undersökningen. 
 
Anledningen till val av läktarsektion är också något som kan tänkas påverka köpbeteendet vid 
en prishöjning. Även här var det de variabler som vi trodde var de mest förekommande som 
inkluderades i enkäten. Dessa var pris; stämning och gemenskap; säkerhet och lugn; status; 
service, läge och överblick samt annat.    
   
Innan själva undersökningen påbörjas bör det bestämmas hur de erhållna resultaten ska 
redovisas. Detta kan göras genom s.k. dummytabeller, tomma tabeller och diagram där det 
framgår hur de kommande resultaten ska presenteras. Det bör även framgå vilken eller vilka 
delgrupper (t.ex. ålder) av populationen som ska redovisas. 42 Resultaten i en survey 
presenteras oftast i form av tabeller och diagram där det framkommer hur de olika 
respondenterna fördelar sig mellan de olika enheterna t.ex. andelen kvinnor och män, andelen 
som köper årskort och biljetter till idrottsevenemang osv.43  

2.2.3 Hur ska undersökningen göras? 
Vid valet av hur en undersökning ska göras finns det framförallt två frågor som bör besvaras; 
ska det vara en total- eller en urvalsundersökning och hur ska datamaterialet samlas in (enkät, 
intervju eller direktobservation)?44 
 
Urvalsundersökning  
Det finns många fördelar med en urvalsundersökning gentemot en totalundersökning. De går 
snabbare och är billigare. Bättre mätmetoder kan användas och bortfallsuppföljningen kan 
göras mer omfattande vilket leder till att felen i undersökningen minskar. Det är även möjligt 
att ställa fler och mer detaljerade frågor. Det finns några situationer där en totalundersökning 
trots allt är att föredra. Det är när det är önskvärt att få en redovisning av resultaten i små 

                                                
42 Dahmström, (2000) s 56. 
43 Lekvall, & Wahlbin, (2001) s 216. 
44 Dahmström, (2000) s 56. 
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grupper av populationen och när risken är stor att personer i vissa grupper inte alls kommer 
med i urvalet. En annan anledning är att populationen är så liten att det är omotiverat att göra 
annat än en totalundersökning.45  
 
Eftersom rampopulationen innehöll närmare 12 000 enheter valdes en urvalsundersökning. På 
så sätt kunde undersökningen genomföras snabbare och bortfallen kunde bearbetas på ett 
effektivare sätt. Trots att det i en urvalsundersökning uppstår urvalsfel har det p.g.a. risken för 
ett stort bortfall prioriterats möjligheten att effektivt kunna bearbeta bortfallet genom t.ex. 
påminnelser. Detta tror vi är möjligt om urvalet inte är för stort. På så vis kan också det totala 
felet minskas.46  
 
Val av enkät 
Vidare har ett enkätformulär använts som undersökningsinstrument vilket ligger främst i att 
den går att skicka till många personer och kan utformas på ett statistiskt sätt. Tanken har även 
varit att denna enkät ska kunna kompletteras och utvecklas så att klubbarna kan undersöka 
supportrarnas priskänslighet vid olika tillfällen. Detta skulle kunna ge en bättre grund och 
relevans för hur supportrarna reagerar och därmed hjälpa klubbarna att sätta �rätt� priser. En 
enkät skulle på detta vis kunna användas som en form av �temperaturavstämning�. Vi anser 
att även fotbollsklubbar bör bli medvetna om hur deras �marknad� ser ut och reagerar, 
speciellt om prisbilden förändras genom politiska beslut, som i fallet med en enhetlig moms 
på 21,7 procent. Klubbarna måste då ta ställning till om de ska höja priserna eller ta den 
förändrade momsen som en kostnad. Om enkäten framöver kan användas för detta ändamål 
blir detta en positiv bieffekt av undersökningen. 
 
Den enkät som har skickats ut är en s.k. internetenkät, vilka används mer och mer frekvent i 
olika undersökningar. Ett vanligt sätt att nå ut till populationen är att skicka ut ett 
introduktionsbrev med vanlig post där respondenten blir förfrågad om denne kan gå in på en 
internetsida och fylla i en elektronisk enkät. Om användarnamn och lösenord skickas med 
informationsbrevet minskas risken att någon obehörig fyller i enkäten. Fördelarna med 
internetenkät är att det är snabbt, en kontroll av svaren kan göras direkt vid själva besvarandet 
och det sker en dataregistrering direkt vid insändandet av enkäten. Nackdelar är att problem 
lätt kan uppstå med e-postadresser. Tekniska problem och ovana vid datorer kan även öka 
bortfallet. Metoden kan bli dyr och tidskrävande om avancerade dataprogram och 
programmerare behövs vid konstruktionen av enkäten.47  
 
Orsaken till att valet föll på en internetenkät var framförallt kostnads- och tidsaspekterna. 
Kostnadsmässigt fanns det inte de medel som krävts för att skicka ut enkäter via post 
samtidigt som möjlighet fanns att utforma en enkäthemsida och använda e-post utskicket som 
utformats för AIK:s nyhetsbrev. Internetenkäter är också ett snabbt sätt att få en stor mängd 
data samtidigt som bortfallet är möjligt att bearbeta på ett effektivt sätt. Valet av enkät 
möjliggjorde också att utskicket nådde ut till fler respondenter än om t.ex. intervjuer hade 
valts. Nackdelen med enkäter i jämförelse med intervjuer är dock att det är svårare att veta om 
någon respondent missuppfattar en fråga samtidigt som antalet frågor som kan ställas är 
begränsat.48 Därför har endast de frågor som har haft störst relevans för undersökning tagits 
med samtidigt som frågorna har hållits relativt enkla för att undvika missförstånd. I det 

                                                
45 Dahmström, (2000) s 56-58. 
46 Dahmström, (2000) s 268-269. 
47 Dahmström, (2000) s 65-67. 
48 Dahmström, (2000) s 60-78. 
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följande avsnittet följer en lite närmare beskrivning av hur internetenkät är genomförd och 
vilka risker som är förknippade med denna typ av undersökningar.  

2.2.3.1 Uppläggning och genomförande av enkäten 
Enkäten utformades från grunden till att passa undersökning för att få ett så tydligt och enkelt 
utseende som möjligt. Betydande tid har lagts på att utforma en hemsida så att 
användarvänligheten ska vara så väl genomtänkt som möjligt. På detta sätt minimerades 
bortfallet på grund av irritation och oförståelse. En kopia av enkäten finns i bilaga 2. Genom 
att lägga ut enkäten på en hemsida behövde respondenten inte ladda hem något och risken för 
virus minimeras därmed. Det var även möjligt att kontrollera att enkäten fick samma utseende 
i olika webbläsare och på så sätt att alla respondenter kunde se den på samma sätt. Den 
statistiska bearbetningen baserad på resultatet av enkäten genomfördes med hjälp av 
statistikprogrammet MINITAB.  
 
Internetenkäten skickades ut den 17 november till de 1 170 e-postadresser som utgör 
undersökningens urval. Urvalsgruppen hade en vecka på sig att svara varefter en påminnelse 
med en uppmaning att svara skickades till de i urvalsgruppen som ännu inte hade fyllt i 
enkäten. Efter ytterligare en vecka skickades ännu en påminnelse till dem som inte svarat. 
  
Som tidigare nämnts medför en internetenkät vissa för- och nackdelar. Nedan belyses några 
problem som vi lagt extra fokus vid i denna undersökning. De mest framträdande problemen 
med internetenkäter är bortfall och tekniska problem. Det har visat sig att bortfallet ofta är 
mycket högt om respondenten inte samtidigt har möjlighet att besvara enkäten på ett 
traditionellt sätt. Orsakerna är framförallt att respondenterna inte vill fylla i svaren på det 
förslagna sättet och/eller att det har uppstått tekniska problem.49 Bortfall är ett problem 
eftersom det inte går att fastställa vilka egenskaper dessa enheter har. Om dessa egenskaper 
skiljer sig från dem som har svarat uppstår en snedvridning av resultatet. Den maximala 
snedvridningen uppstår om samtliga enheter i bortfallet har samma egenskaper samtidigt som 
dessa inte överensstämmer med de svarande enheterna.50  
 
För att bemöta risken för ett stort bortfall poängterades i enkätformuläret och det brev som 
skickades ut till urvalsgruppen, vikten av att de svarar (se bilaga 1 och 2). Om det framgick att 
undersökningen var i AIK:s intresse trodde vi att fler var beredda att svara då enkäten riktade 
sig till just �AIK:are�. Även en mindre provundersökning från rampopulationen genomfördes 
så att enkäten kunde justeras för att undvika missförstånd.51  Trots detta var svarsfrekvensen 
endast 43 procent på enkäten medan 14 respondenter föll bort pga. helt eller delvis ogiltiga 
svar. Den låga svarsfrekvensen kan bero på att urvalsgruppen hade en relativt kort tid på sig 
att besvara enkäten (c:a tre veckor) och det hade troligtvis behövts fler påminnelser. Om 
personerna i urvalsgruppen inte har tid att besvara enkäten då de får brevet, kan det vara svårt 
att komma ihåg det vid ett senare tillfälle. Om flera påminnelser skickas ut föreligger en större 
möjlighet för urvalsgruppen att besvara enkäten. Då en betydande del av respondenterna 
svarade att de kommer gå på matcherna, kan detta betyda att bortfallet består av supportrar 
som inte tänker gå på några matcher. Om det föreligger på detta sätt så finns risk för 
snedvridning av resultatet eftersom en för stor andel av respondenterna då svarar att de har 
tänkt besöka matcherna. I denna undersökning behöver detta inte vara ett stort problem då den 
intressanta gruppen för undersökningen är de som går på matcherna. De som inte går på 

                                                
49 Dahmström, (2000) s 65-66. 
50 Dahmström, (2000) s 253-256. 
51 Se Dahmström, (2000) s 257-259 för åtgärder som minskar bortfall. 
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matcherna utgör övertäckning i urvalet. Internetenkäten var uppbyggd så att endast ett 
alternativ gick att markera per fråga. Den innehöll inga inlagda kontroller såsom 
rimlighetskontroller eller logiska kontroller och respondenten har varit tvungen att själv ta sig 
igenom formulärets olika hoppfrågor. Detta har medfört att undersökningen har haft ett 
problem som annars endast uppstår vid postenkäter, dvs. att enkäter är ofullständigt ifyllda. 
Problemet har dock kunnat minskas med hjälp av den provundersökning som genomfördes 
innan utskicket till respondenterna. Den relativt enkla utformningen har bidragit till att minska 
bortfallet p.g.a. tekniska problem. Möjligheten för respondenten att avstå från att svara har 
även det förhoppningsvis minskat bortfallet. En försäkran i enkäten om att svaren behandlas 
anonymt är en annan åtgärd som genomförts för att minska bortfallet.52 Det har även funnits 
utrymme för respondenterna att fylla i sin e-postadress så att de inte skulle få någon 
påminnelse, vilket de flesta respondenterna valde att göra. Denna funktion kunde därför även 
användas för att verifiera respondenterna och kontrollera så att ingen obehörig svarade på 
enkäten. 

2.3 Forskningsstrategi och metodansats 
Denna uppsats bygger främst på en konkret forskningsplan där problemet först definierades 
för att sedan leda fram till uppsatsens syfte. Därefter har metodansats och population utifrån 
syfte och problem valts. En litteraturstudie genomfördes, för att sålla ut användbara teorier 
och lagrum. Dessa teorier och lagrum användes sedan som grund i utformningen av de studier 
som genomförts, analysen av studierna och de slutsatser som sedan drogs. Detta stämmer väl 
överens med ett av Eriksson och Wiedersheim-Pauls synsätt på forskningsstrategier som de 
tar upp i boken �Att utreda, forska och rapportera� (1998)53. De menar att det krävs att 
strategin konkretiseras i en forskningsplan. Denna plan ska ge svar på praktiska frågor som 
ofta kräver omfattande överväganden: 
 

• Problemdefinition � perspektiv och problematisering 
• Modeller och teorier 
• Övergripande angreppssätt � syften och ansats 
• Studerad population och urval  
• Datakällor och källkritik 
• Hur ska analys ske och slutsatser dras? 

 
De strategiska frågorna ligger till grund för den fortsatta undersökningen men �turerna� 
mellan punkterna varierar under forskningsprocessen och mellan forskningsprojekt.54 
 
Metodansats är även den en viktig del av uppsatsarbetet. Med medodvalet struktureras 
arbetsgången upp vilken sedan ligger till grund för hur studien ska genomföras. Metodvalet 
bör därför bygga på valda problemfrågor och hur dessa på bästa sätt ska kunna besvaras.55 
Om det inte finns en välutvecklad teori på området och om syftet är av explorativ art passar 
oftast en kvalitativ ansats bra. Då problemet är beskrivande i sin karaktär och den teoretiska 
referensramen betydligt bättre, är en kvantitativ ansats att föredra. Ju mer utvecklad 
teoribilden är desto mer förklarande blir oftast problemet. I dessa situationer används minst 

                                                
52 Dahmström, (2000) s 257-259. 
53 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, (1998) s 218-220. 
54 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, (1998) s 218-220. 
55 Gustavsson, (2003) s 7. 
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två typer av variabler för att förklara sammanhanget. Utfall som är en beroende variabel och 
förklaringar som är oberoende variabler. Även här passar kvantitativa metoder bra.56  
 
Då teoribildningen är relativ utvecklad vad gäller prissättning och vad som påverkar 
köpbeteenden samt då undersökningen är av beskrivande karaktär, har teorierna studerats 
först så att de kan ligga till grund för valet av frågor till intervjuerna och 
enkätundersökningen. Denna ansats kallas deduktion och här studeras alltså teorierna först för 
att ge ett underlag för undersökningen som sedan genomförs. Motsatsen till deduktion är 
induktion där alltså forskaren först studerar omvärlden och sedan teorierna som finns på 
området. Abduktion är en blandning av induktion och deduktion där dessa två blandas på ett 
systematiskt sätt. Ett abduktivt tillvägagångssätt utgår ifrån empirin men utesluter inte studier 
av teorier inom den befintliga litteraturen. Teorierna appliceras dock inte mekaniskt på de 
enskilda fallen utan används som inspirationskälla för att hitta mönster.57 

2.4 Metoddiskussion 
Som beskrivits ovan har medvetna metodval gjorts i genomförandet av denna uppsats. 
Självklart hade uppsatsen kunnat genomföras på många olika sätt med olika metoder. Nedan 
diskuteras de metoder som medvetet valts bort. 
 
Deltagande observation 
 Undersökningen av AIK och dess supportrar skulle t.ex. ha kunnat utföras genom deltagande 
observation. En deltagande observation sker genom partiell delaktighet eller integration i det 
samhälle som studeras. Denna typ av metod gör det möjligt för forskaren att studera 
vardagliga fenomen och situationer och ger även forskaren en större förståelse för 
undersökningsobjekten.58 Ett problem med deltagande observationer är att de tar lång tid att 
genomföra. Forskaren måste även bli accepterad av den grupp som ska undersökas för att 
observationen ska kunna genomföras på bästa sätt. Ett annat problem med metoden är att veta 
om undersökningsobjekten är representativa för liknande grupper vilket kan göra det svårt att 
generalisera utifrån denna metod.59 Metoden hade kanske kunnat ge en djupare förståelse av 
supportrarnas köpbeteende, men som nämnts så finns det flera problem med metoden, inte 
minst tidsaspekten. 
 
Experimentella undersökningar 
En förklarande undersökning vill ha svar på frågor som t.ex. om finns det något 
orsakssamband mellan variablerna X och Y, eller hur stor effekt på variabel Y en förändring 
av variabel X har. Undersökningen genomförs då vanligtvis genom olika typer av 
experiment.60 Experimentella metoder har uteslutits eftersom dessa kräver att de intressanta 
variablerna ska kunna manipuleras. Forskaren ska alltså ha kontroll över stora delar av 
situationen. Syftet i undersökningen ska vara att studera sambandet mellan orsak och verkan. 
Respondenterna utgörs oftast av en kontrollgrupp och en experimentgrupp för att forskaren 
ska kunna avgöra vad som är orsak och verkan.61 Då syftet med denna uppsats inte är av 
förklarande natur och varken kontrollgrupp eller kontroll över variablerna förekommer, passar 
inte den experimentella metoden denna uppsats.  
 

                                                
56 Gustavsson, (2003) s 24. 
57 Alvesson, (1994) s 40-42. 
58 Bell, (1993) s 17-18. 
59 Bell, (1993) s 18. 
60 Dahmström, (2000) s 17-21. 
61 Merriam, (1994) s 21. 
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I en framåtblickande undersökning är syftet att svara på frågor om framtiden, t.ex. hur 
ekonomin eller befolkningstillväxten kommer att utvecklas. Undersökningen genomförs 
genom sammanställning och analys av prognoser.62 Även denna metod har fallit utanför 
denna undersökning. 
 
Bokföring och direkt observation 
Bokföring och direkta observationer är andra metoder som skulle ha kunnat användas. Med 
bokföring menas att en respondent blir ombedd att föra bok över t.ex. inköp av dagligvaror 
som görs under en viss period. Direkt observation betyder att en observatör iakttar och 
registrerar en egenskap eller beteende. Ett exempel kan vara antalet bilar som passerar en väg 
eller besökande till ett museum. Metoderna används oftast när beteenden eller vanor samt 
detaljerad information om dessa aktiviteter ska undersökas. Nackdelen med metoderna är att 
beteenden hos respondenterna kan förändras och systematiska fel vid rapporteringen av vissa 
grupper kan förekomma.63  
 
Bokföring hade varit en intressant metod att använda för att undersöka supportrars 
priskänslighet. Det hade dock krävt en ganska utdragen process eftersom ett årskort till 
samtliga matcher under ett år av naturliga skäl endast inhandlas en gång per år. Även köp av 
enstaka biljetter är begränsade eftersom det endast spelas ett visst antal matcher per år. Det 
hade även uppstått svårigheter med att få tag i urvalsgruppen som var villiga att ställa upp i en 
undersökning och det hade endast funnits möjlighet att undersöka ett begränsat antal personer. 
Som helhet har nackdelarna ansets överstiga fördelarna och metoden har därför inte används. 
 
Enkätutskick 
Även olika sorters enkäter, såsom postenkät och gruppenkät, hade kunnat användas. 
Postenkäter är ett mycket vanligt sätt att samla in data på. Denna enkätform bygger på att 
enkäten finns i pappersform och skickas tillbaka till uppdragsgivaren. Postenkäter är ett 
relativt enkelt sätt att samla in stora mängder data på. Dessvärre kan bortfallsfrekvensen bli 
relativt stor. En förklaring till detta kan vara att personer i urvalsgruppen bytt adress vilket 
ofta är fallet för yngre människor som har en högre flyttningsbenägenhet än äldre. Om 
uppdragsgivaren har tillgång till urvalsgruppens personnummer kan folkbokföringsregistret 
användas. Fördelar med denna metod är att den är relativt billig, enkäten kan enkelt skickas 
till många personer och många olika frågor kan ställas. Respondenten kan även själv välja att 
fylla i enkäten när denne har tid och blir inte heller påverkad av intervjuaren, s.k. 
intervjuareffekter. Nackdelar är dock att bortfallet kan bli stort, enkäten kan ej göras för 
omfattande, det är svårt att få svar på öppna frågor samt att fel person kan svara på enkäten.64 
Gruppenkäter är en form av enkäter som i regel delas ut direkt till urvalsgruppen t.ex. en 
skolklass eller konferensgrupp. Besöksenkäter är en annan form av enkäter som delas ut 
direkt till urvalsgruppen och fylls i på plats. Dessa förekommer frekvent hos myndigheter, 
vårdcentraler, turistbyråer och dylikt.65 Som tidigare diskuterats var den främsta anledningen 
till att en internetenkät användes att data från ett stort antal respondenter kunde samlas in på 
ett snabbt och billigt sätt.  

                                                
62 Dahmström, (2000) s 21-22. 
63 Dahmström, (2000) s 79-80. 
64 Dahmström, (2000) s 61-64. 
65 Dahmström, (2000) s 60-61. 
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Urval 
Ett sätt att öka säkerheten i en survey är att ta fram ett representativt urval, även kallat 
stratifierat urval. En förenklad bild av detta tillvägagångssätt är att om populationen utgörs av 
1 000 män och 500 kvinnor så ska urvalet inneha samma proportioner av antalet män och 
kvinnor. En noggrann analys av populationen måste alltså göras för att få fram populationens 
egenskaper. Eftersom det inte har funnits tillgång till bakgrundsvariabler såsom kön och ålder 
för de personer som undersökts har studien inte genomförts på detta sätt. Detta kan leda till att 
resultatet i genomsnitt varierar något mer än om undersökningen hade gjorts med stratifierat 
urval.66 
 
Undersökningsvariabler  
Frågor om supportrarnas inkomst och ekonomi har inte inkluderats i enkäten då detta kan vara 
känsligt av integritetsskäl. Det hade dock kunna vara intressant att studera om inkomst och 
ekonomi styr valet av läktare och om det finns någon skillnad i inkomster mellan de som 
köper årskort och de som köper enstaka biljetter.   

2.5 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
Alla undersökningar oavsett metod, måste granskas kritiskt för att tillförlitligheten och 
giltigheten ska kunna fastställas. Tillförlitligheten eller reliabiliteten är ett mått på hur väl 
undersökningen kan upprepas och ge samma resultat. Giltigheten eller validiteten är ett mått 
på om undersökningen mäter det den ska mäta.67 Reliabiliteten och validiteten är alltså en 
slags kvalitetsbeteckning på undersökningen.68 En undersökning bör även innehålla en viss 
grad av objektivitet. Det är dock inte alltid klart hur objektivitet ska definieras. Begreppet 
diskuteras därför utifrån undersökningen i avsnitt 2.5.3.69 

2.5.1 Reliabilitet 
Ett vanligt krav på en undersökning är att den ska vara stabil i utfallet. Den bör alltså ge 
samma resultat varje gång oberoende av vem som utför undersökningen.70 Reliabiliteten kan 
påverkas av det valda mätinstrumentet, den som utför mätningen, omgivningen kring 
mätningen eller respondenterna. Det är även viktigt att frågorna är välformulerade så att 
missförstånd undviks.71 Då studien enbart har genomförts en gång går det inte att säga med 
säkerhet hur tillförlitligt resultatet är. Men då det inte förekom några missförstånd i den 
mindre provundersökning som genomfördes innan enkäten skickades ut samt att det endast 
var ett fåtal respondenter i undersökningen som missförstått hoppfrågorna i den verkliga 
undersökningen, bör tillförlitligheten vara ganska stor. Det går inte att säga med säkerhet om 
någon missuppfattat frågorna, men det förekom ett bortfall på 14 personer pga. inkorrekt 
ifyllda enkätformulär. För att ge respondenterna en chans att ställa frågor om enkäten så 
skickades våra e-postadresser och mobiltelefonnummer med i det medföljande brevet. Tre 
respondenter utnyttjade denna möjlighet, dock enbart i syfte att meddela att de av olika 
anledningar inte kunde svara på enkäten. Vissa frågor kan dock ha lägre tillförlitlighet än 
andra. De frågorna där respondenterna skulle ange främsta anledningen till deras val kan ha 
varit svåra att besvara. Det kan hända att flera alternativ stämde överens med deras val och 
svaret kan därför ha blivit godtyckligt. Vissa alternativ kan även ha ansets �finare� än andra. 
Till exempel att valet att köpa årskort ligger i att stödja AIK, kan anses vara bättre än svaret 
                                                
66 Dahmström, (2000) s 215-216. 
67 Bell, (1993) s 64-65. 
68 Wärneryd, (1990) s 17. 
69 Bergström, (1992) s 121-122. 
70 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, 39. 
71 Körner, (1993) s 25-26. 
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att det är bekvämt med årskort. Vidare kan det även ha varit känsligt att ange att det är en viss 
status i umgängeskretsen, vilket endast ett par respondenter angivit.   

2.5.2 Validitet 
Validitet kan indelas i inre validitet och yttre validitet. 72 
 
Inre validitet har att göra med överrensstämmelsen mellan de begrepp som undersökningen 
avser att mäta och de operationella (mätbara) definitionerna av dessa. Ett exempel är att 
antalet medlemmar i ett politiskt parti ska undersökas. För att skapa hög validitet för 
definitionen av partimedlem måste respondenternas definition av begreppet stämma överens 
med vad begreppet betyder för forskaren. Partimedlemmarna kan delas in i ordinarie 
medlemmar (som betalar medlemsavgift direkt till partiet), medlemmar som är kollektivt 
anslutna och medlemmar som är anslutna i olika sidoorganisationer (så som kvinnoförbund, 
ungdomsförbund osv.). Därutöver finns medlemmar som är anslutna till t.ex. studieförbund 
och andra organisationer. Var går gränsen för vem som är partimedlem? Gränsdragningen är 
subjektiv och ställer därför krav på forskaren och undersökningen. 73  
 
Har undersökningen då mätt det den avsåg att mäta? Det går att med relativt stor säkerhet 
säga att de allra flesta respondenter har en uppfattning om vad årskort och enstaka biljetter är. 
Det är en uppfattning som baseras på det gjorda urvalet. Urvalsramen var alla de som anmält 
att de vill ha AIK:s nyhetsbrev till sin e-postadress. Både fakta om årskort och biljetter 
förekommer frekvent i dessa. Vidare bör de allra flesta i urvalet har varit supportrar till AIK 
då det är en aktiv handlig att anmäla sig till nyhetsbrevet.  
 
Har undersökningen mätt hur idrottskonsumenterna påverkas av en prishöjning? Då frågorna 
har gällt framtiden kan detta betyda att svaren inte stämmer överens med det egentliga 
utfallet. Vissa supportrar kan t.ex. ha för avsikt att köpa årskort men det visar sig sedan att de 
inte har råd. Andra kanske är tveksamma men svarar �ja� i alla fall. Som nämnts ovan så är 
det ofta svårt att undersöka framtida beteenden. Det som talar för att undersökningen har mätt 
hur idrottskonsumenterna påverkas av en prishöjning är att enkäten skickades ut endast två 
veckor före försäljningen av säsongskorten startade. De som sitter på numrerade platser (fasta 
platser) hade även fått en förfrågan om de ville behålla sin plats för säsongen 2006. Vi anser 
därför att det finns skäl att tro att undersökningen har tämligen hög inre validitet. 
 
Yttre validitet handlar om möjligheten att generalisera utifrån resultatet av undersökningen. 
Detta är möjligt om det finns en överrensstämmelse mellan utfallet av de operationella 
definitionerna och verkligheten. I exemplet ovan så skulle t.ex. undersökningen ha en låg yttre 
validitet om informationen samlades in från ett ofullständigt medlemsregister till paritet.74 
Den yttre validiteten handlar om det går att generalisera och om resultatet överensstämmer 
med verkligheten. Om det är så att undersökningen har en hög inre validitet så har den 
antagligen även en relativt hög yttre validitet. Det vill säga om den har mätt det den haft som 
avsikt att mäta så stämmer detta antagligen ganska bra överens med hur AIK:s supportrar 
påverkas av en prishöjning. För att få ett riktigt svar på denna fråga, bör studien genomföras 
vid upprepade tillfällen. Om resultatet av studien skulle kunna generaliseras utanför AIK 
skulle studien även ha genomförts på andra klubbar vid upprepade tillfällen. På grund av den 
omfattande tidsåtgången vid en sådan studie, förelåg ingen möjlighet att genomföra en mer 
omfattande studie än den som genomförts vilket heller inte har varit avsikten. 
                                                
72 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, (1998) s 38-39. 
73 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, (1998) s 38-39. 
74 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, (1998) s 38-39. 
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2.5.3 Objektivitet 
I samhällsvetenskapen är objektivitet framförallt intressant i betydelserna opartiskhet, 
värderingsfrihet hos resultatet, sanning, fullständighet och intersubjektiv prövbarhet. Även om 
objektivitet i dessa betydelser är möjlig (i varje fall till viss del), så är det inte säkert att det 
alltid är önskvärt.75     
 
Värdet av en forskningsinsats är t.ex. inte större enbart pga. att den är opartisk. Visserligen är 
opartisk forskning att föredra före partisk forskning som gynnar grupper som inte bör gynnas. 
Det motsatta kan dock sägas om en forskning som gynnar grupper som bör gynnas. I stället 
för krav på opartiskhet bör en samhällsforskare ha en viss politisk medvetenhet om vilka 
politiska intressen som kan främjas eller skadas av forskningen.76 Båda författarna till denna 
uppsats besöker med mer eller mindre jämna mellanrum AIK:s matcher i herrfotboll. En utav 
oss jobbar även vid sidan av studierna på AIK:s ekonomiavdelning. Det kan därför finnas risk 
för en viss partiskhet och det bör klargöras att resultaten av undersökningen framförallt 
främjar de politiska intressen som är emot införandet av en enhetlig moms. Vi gick dock in i 
detta arbete med förväntningarna om att en momshöjning skulle få små effekter på 
besökarantalen, vilket troligtvis hade gynnat de politiska intressen som förespråkar en 
enhetlig moms. Vi fick även tillgång till AIK:s bokföring och kunde hämta den information 
som bedömdes relevant av en allsidig belysning av de grundfrågor som uppsatsen syftar till 
att belysa. AIK godkände den information som hämtades ur systemet och det var aldrig några 
problem med den information som behövdes för studien.  
 
Inte heller objektivitet i betydelsen värderingsfrihet hos resultatet är önskvärt, eftersom 
samhällsforskaren varken är mer eller mindre kompetent när det gäller värderingsproblem än 
någon annan. Kravet är dock att värderingar inte presenteras som något annat än vad de är. 
Forskaren bör även klargöra sambandet mellan de aktuella problem som studeras och de 
värderingsproblem som ligger bakom dessa.77 Vi ser det framförallt som att värderings-
problemet ligger i att en enhetlig moms leder till att subventionen till idrottsevenemang 
försvinner samtidigt som det är önskvärt med ett stort idrottsintresse bland allmänheten. Ett 
annat problem är att reducerade momssatser leder till administrativa kostnader (se avsnitt 3.4 
Utredning om enhetlig moms för en utförligare diskussion) för företagen, vilket alltså skulle 
peka på att det faktiskt är önskvärt med en enhetlig moms. Värderingsproblemen kan därför 
sägas vara motstridiga, men visar även på varför vi tycker forskningsproblemet är mycket 
intressant.  
 
Det är rimligt att säga att konsekvenserna av samhällsvetenskaplig forskning blir bättre om 
resultaten är sanna. Sanning i resultaten är framförallt möjliga vid partikulära beskrivningar 
av typen: �arbetslösheten i Sverige har minskat under det senaste året�.78  I undersökningen är 
framförallt de ekonomiska konsekvenserna av en momshöjning objektiva i betydelsen sanna. 
Detta eftersom de grundar sig på i stora delar verkliga priser och publiksiffror.   
 
Det finns en uppfattning att enbart sanning inte garanterar objektivitet; det som krävs är hela 
sanningen. Det krävs alltså fullständighet. Frågan är dock om det är möjligt med 
fullständighet inom forskningen, och svaret blir troligtvis nekande.79 I undersökningen som är 

                                                
75 Bergström, (1992) s 121-122. 
76 Bergström, (1992) s 56. 
77 Bergström, (1992) s 70-71. 
78 Bergström, (1992) s 93-95. 
79 Bergström, (1992) s 98-103. 



 

20 

genomförd är som tidigare nämnt inte hänsyn tagen till bl.a. makroeffekter av en 
momshöjning och fullständighet kan sägas saknas.  
 
Det är önskvärt med ganska stränga krav på intersubjektiv prövbarhet i samhällsvetenskapen, 
dvs. att i princip vem som helst ska kunna pröva de vetenskapliga resultaten.80 Detta har vi 
försökt möta genom att lägga stor vikt vid att ge en så fullständig redovisning som möjligt av 
det data som samlats in, hur data har samlats in samt hur analysen av data har gått till. 
 
 

                                                
80 Bergström, (1992) s 117-122.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel beskrivs de begrepp och den teori som ligger till grund för empirin och 
analysen. Först ges en kort historik över momsen. Därefter sammanfattas mervärdesskatte-
lagen, med tyngdpunkt i de regler som rör idrott. En jämförelse görs även mellan den nyligen 
sänkta skatten på böcker vilket kan ses som motsatsförhållandet till en skatteökning på idrott. 
Därefter ges en genomgång av regeringens utredning om en enhetlig momssats, �enhetlig 
eller differentierad mervärdesskatt?�. Vidare pressenteras fyra principer om vad som 
påverkar olika valsituationer och ett antal prissättningsteorier. 
 
 

3.1 Mervärdesskattens uppkomst 
År 1940 beslutades att en allmän omsättningsskatt skulle införas i Sverige. Då andra 
världskriget bröt ut försämrades Sveriges ekonomi kraftigt. För att täcka de ökade 
statsutgifterna skärptes då de indirekta och direkta skatterna. Ett led i detta var 
omsättningsskatten (oms). Det förekom redan skatt på vissa varor, t.ex. sprit, tobak och 
bensin. Omsen togs främst ut för butikshandelsvaror men även för t.ex. yrkesmässig 
uthyrning. Avsikten med skatten var att den skulle belasta slutkonsumenten. Det förelåg stora 
problem med gränsdragningen mellan vilka varor som skulle beskattas och vilka som skulle 
undantas. Redan 1946 beslutades att skatten skulle avvecklas vilket den också gjorde året 
efter. Det dröjde sex år innan en kommitté tillsattes för att utreda om de indirekta skatterna 
kunde utökas eller på något sätt omfatta fler varor. Detta ledde fram till att den allmänna 
varuskatten infördes år 1960. Även denna gång skulle den belasta konsumenterna då de bl.a. 
köpte livsmedel, kläder och möbler. Skatten var dock endast fyra procent i detta skede, men 
den kom att höjas ett flertal gånger under 1960-talet. Både omsen och varuskatten var så 
kallade ettledskatter, dvs. de togs bara ut i det sista ledet. Redan 1960 tillsattes en ny 
kommitté som skulle utreda det allmänna skatte- och avgiftssystemet i Sverige. Fyra år senare 
gavs förslaget att en moms skulle införas, där skatten togs ut i varje produktionsled. Dock 
ansågs förändringen vara för omfattande så en ny utredning tillsattes, för att reda ut den 
tekniska delen av skatteförändringen. I oktober år 1967 var utredningen klar och den låg till 
grund för den nya momsen. Den 1 januari 1969 trädde lagen om mervärdesskatt i kraft och 
den ligger till grund för gällande mervärdesskattelag.81 

3.2 Mervärdesskattelagen 
Nedan följer en kort redogörelse för de delar av mervärdesskattelagen 1994:20082 (vidare 
benämns denna som momslagen) som berör idrottsaktiebolag. Texten är återgiven från 
lagtexten där inget annat nämns.  
 
I första kapitlet presenteras lagens tillämpningsområde och att lagen gäller vid omsättning av 
varor och tjänster inom landet och av import, om de inte är skattepliktiga i annat land. En vara 
är materiella ting (även fastigheter, gas, värme, kyla och elektrisk kraft) och med tjänst förstås 
allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet. 
 

                                                
81 SOU 2005:57 s 89-98. 
82 Mervärdesskattelagen 1994:200 (skattelagstiftningen 04:02). 
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Skatteplikt gäller som regel för omsättning av varor och tjänster.83 I 3 kap. redogörs de 
undantag som finns vad gäller skatteplikt. Undantaget från skatteplikt är bl.a. idrottsliga 
evenemang och idrottsligt utövande (3 kap. 11 a §), om de omsätts av staten, kommun eller en 
förening i de fall inget annat föreskrivs enligt 4 kap. 8 § Lag (1999:1283). Dock gäller inte 
detta undantag korttidshyra av idrottslokaler (3 § första stycket 11). 
 
I 4 kap. beskrivs vad som menas med yrkesmässig verksamhet. Huvudregeln är att 
yrkesmässig verksamhet utgörs av näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229). Ideella föreningar har ingen yrkesmässig verksamhet (4 kap. 8 §) om de inte är 
skattskyldiga enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket i inkomstskattelagen (1999:1229). 
 
7 kap. utgörs av bestämmelser om skattesats och beskattningsunderlag. Huvudregeln är 25 
procent av beskattningsunderlaget ska tas i mervärdesskatt. Moms tas ut med 12 procent för 
bl. a. livsmedel och transport i skidliftar. 6 procent tas bl.a. ut för tillträde till konserter, 
cirkus-, biograf-, teater-, opera- och balettföreställningar eller andra jämförliga 
föreställningar, tillträde till och förevisning av djurparker, omsättning av tjänster inom 
idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket och som inte undantas från skatteplikt 
enligt andra stycket samma paragraf. 
 
I 8 kap. beskrivs avdragsrätten för ingående mervärdesskatt. I regel får den som bedriver 
verksamhet som medför skattskyldighet även göra avdrag för den ingående moms som hänför 
sig till förvärv eller import i verksamheten. 

3.2.1 Förarbeten till moms på idrottsområdet 
I utskottsbetänkandet, 1996/97:SKU6, från skatteutskotten föreslogs en harmonisering till 
EG:s momsdirektiv. Denna harmonisering gällde införandet av moms på bl.a. kultur- och 
idrottsområdena. Utskottet menade att Sverige inte längre kunde undandra sig från 
beskattning på dessa områden, då EG föreskrev att även kulturområden ska vara 
momsbelagda. Utskottet föreslog därför att EG:s möjlighet till reducerad skattesats skulle 
användas och att skattesatsen skulle vara 6 procent. Enligt utskottets tolkning av reglerna i 7 
kap. 1 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen bör den reducerade skattesatsen gälla såväl 
enskilda entréavgifter som ersättning i klump för en eller flera föreställningar. Utskottet 
framhöll dock att dessa regler kan medföra gränsdragningsproblem som visar sig då lagen 
tillämpats under en viss tid. Utskottet antog därför att regeringen skulle informera gällande 
parter om reglerna. Reglerna antogs och trädde i kraft 1 januari 1997.84 

3.3 Tidigare genomförd momssänkning på böcker 
Då momsen på böcker nyligen sänktes är det intressant att se om konsumenterna fick ta del av 
hela den prissänkning som det var tänkt att bli. Detta är ett motsatsförhållande till ämnet för 
denna uppsats och kan därför vara av intresse. 

3.3.1 Proposition om lägre skatt på böcker 
I propositionen 2001/02:45 föreslog regeringen att momsen på bl.a. böcker och tidskrifter 
skulle sänkas från 25 procent till 6 procent från 1 januari 2002.  Skälet till denna reduktion var 
enligt propositionen att �stimulera en varierad utgivning av kvalitetslitteratur samt att öka 
tillgången till och intresset för litteratur i alla grupper�. Reduktionen av moms på böcker och 
tidskrifter sågs även som ett komplement till en rad olika åtgärder i syfte att öka och bredda 

                                                
83 Melz, (1999) s 23. 
84 Bet. 1996/97:SKU6. 
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läsandet. I propositionen föreskrivs även att förlag, fackbokhandeln, bokklubbar, varuhus och 
andra aktörer verkligen sänker priserna och arbetar för att dessa ska vara bestående. 
Regeringen lägger alltså stor vikt i att momsreduktionen får fullt och bestående genomslag på 
priset för konsumenterna för att reduktionen ska vara motiverad. För att följa upp 
momsreduktionen föreslog regeringen att en kommission skulle tillsättas för att granska 
prisutvecklingen efter den 1 januari 2002.85 I betänkande 2001/02:SKU12 tillstyrker 
skatteutskottet regeringens förslag på reducerad moms för bl.a. böcker och tidskrifter.86 
 
Efter att mervärdesskatten sänktes på böcker, tidskrifter m.m. från 25 procent till 6 procent 
den 1 januari 2002 tillsatte regeringen en kommission som hade till uppgift att granska 
prisbildningen på området. Detta ledde till kommittébetänkande SOU 2005:12, �det ska vara 
billigt att köpa böcker och tidskrifter�. 87    

3.3.2 Det ska vara billigt att köpa böcker och tidskrifter 
Bokpriskommitténs uppgift var att följa och granska prisutvecklingen på böcker, tidskrifter 
m.m. som omfattades av momssänkningen, under c:a två och ett halvt år. De skulle även 
verka för att den sänkta skatten skulle verka fullt ut på det pris konsumenterna betalar, samt 
verka för att läsandet ökar i alla grupper. Kommissionen skulle även informera 
konsumenterna om de sänkta skatterna, prisutvecklingen och redovisa de effekter som 
momssänkningen bidragit till. Slutligen skulle kommissionen vid behov lägga fram förslag på 
åtgärder som kan motiveras av granskningen. Kommissionens rapporter grundar sig på SCB:s 
(statistiska centralbyråns) prismätningar.88 
 
Kommissionen pekade på att prisbilden ser olika ut för t.ex. böcker, facklitteratur och 
tidskrifter. Bokpriserna sjönk markant 2001 för att sedan successivt öka under 2002-2004. 
Sammantaget förväntades den inflationsjusterade momssänkningen, IJM, motivera en pris-
sänkning på 11,6 procent. Detta mål uppnåddes inte då minst två procentenheter fattades för 
att nå det totala målet. Slutresultatet såg dock olika ut beroende på vilken sektion som 
undersöktes. Den sektion inom branschen där konsumenterna tjänat mest på momssänkningen 
var familj- och damtidningar och tidskrifter inom idrott, motion och friluftsliv. Tidskrifter 
inom ekonomi, teknik, hobby, foto, datortidskrifter och serietidningar hade vid utgången av 
2004, ungefär samma priser som innan momssänkningen, dvs. konsumenterna hade förlorat 
nästan hela �vinsten�.89 

3.4 Utredning om enhetlig moms                                                                       
Mervärdesskatten är en viktig inkomstkälla för staten. Skatteintäkten uppgick till 235 
miljarder kronor 2004, vilket var en ökning med 3,7 procent från 2003. Mervärdesskatten 
utgjorde 26 procent av de totala skatteintäkterna för staten 2004.90 
 
Under den stora skattereformen 1990-1991 kom mervärdesskattens roll att accentueras. En 
viktig del i reformen var att mervärdesskatten skulle vara enhetlig, dvs. lika för alla 
skattepliktiga varor och tjänster. Denna tanke förändrades dock ganska snabbt, för redan 1992 
infördes en subventionerad momssats för livsmedel på 18 procent. Därefter har både 
momssatserna och anledningen till momssubventioner varierat. En vanlig förklaring av de 
                                                
85 Prop. 2001/02:45. 
86 Bet. 2001/02:SKU12. 
87 SOU 2005/12 s 5. 
88 SOU 2005:12 s 7-8. 
89 SOU 2005:12 s 18-26. 
90 Regeringens vårproposition 2005, s. 108. 
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lägre momssatserna har varit att öka rättvisan mellan angränsande områden. Det har även 
förekommit, och förekommer, gränsdragningsproblem mellan de olika områdena. Detta har 
också varit incitament för att utvidga de subventionerade områdena. Den alltmer utvidgade 
subventionen urholkar grundtanken med mervärdesskattesystemet, dvs. en effektiv 
inkomstkälla.91 
 
Momssystemet har blivit alltmera svårförståligt och invecklat ju fler subventionerna blivit. Av 
skatteutskottets betänkande, bet.2001/2002:SkU18, framgår att en översyn över 
momssystemet bör göras för att kartlägga avgränsningsproblemen mellan skattesatserna och 
mot de gällande EG-reglerna. Detta har resulterat i ett första betänkande, SOU 2005:57 
Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?92 
 
EG har gemensamma regler för moms i form av minimikrav på skattesatserna. 
Normalskattesatsen får inte understiga 15 procent, vidare får det maximalt finnas två subven-
tionerade skattesatser en på minst 5 procent och en på minst 12 procent.93 
 
Då utredningen analyserade de reducerade skattesatserna kom de fram till att det finns stora 
avgränsningsproblem, orättvisa och konkurrensproblem. De kom fram till två möjliga 
utvägar; antingen görs en djupare analys av avgränsningsproblematiken och de brister som 
förekommer rättas till (detta kan dock leda till nya avgränsningsproblem) eller också så införs 
en enhetlig skattesats.94 
 
En enhetlig skattesats skulle även ha den fördelen att de administrativa kostnaderna för 
företagen att påföra moms skulle minska. Detta är framförallt sant för mindre företag. En 
undersökning genomförd i Storbritannien 2001 kom fram till att små och medelstora företag 
där stod för två tredjedelar av de administrativa kostnaderna vilket är tre gånger mer än deras 
del av mervärdesskatten.95 
 
Ett annat problem med de reducerade momssatserna är harmoniseringen med EU. Syftet med 
momssystemet i Europa var från början att det skulle vara en ursprungsskatt, dvs. tas ut i det 
land där säljaren har sitt ursprung. Detta har dock försvårats eftersom olika länder tar ut olika 
momssatser vilket har lett till att momsen idag tas ut i det land den konsumeras.96  
 
Momsen anses i allmänhet vara en väl fungerande skatt som inte belastar produktionsledet 
utan skjuts fram på konsumenterna. Momsen är alltså en kostnadskil som ligger emellan det 
pris som konsumenten är villig att betala och den del som producenterna får. Denna kostnad 
hämmar alltså produktiviteten (produktionen) eftersom det efterfrågas mindre än det skulle 
göra om priset var lägre. Producenterna får ut mindre än de skulle kunna få och konsument-
erna får betala mer än de behöver om skatten inte förelåg. Vem som får bära skattebördan 
beror på priselasticiteten. Om konsumenterna har en låg priselasticitet får producenterna bära 
en större del av skatten, om konsumenterna å andra sidan har en hög priselasticitet får de 
istället bära skattebördan.97 
 

                                                
91 SOU 2005:57 s 49-51. 
92 SOU 2005:57 s 51-52. 
93 eu-upplysningen; www.eu-pplysningen.se. 
94 SOU 2005:57 s 226-227. 
95 Bannock, (2001) s 34-39. 
96 Coleclough, (2003) s 10-13. 
97 SOU 2005:57 s 355-356. 
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Rådande förhållanden i ekonomin påverkar i vilken omfattning prisförändringar sker i 
samband med en momshöjning. Hög inflation har visat sig påverka företag att höja priset mer 
än vad de skulle behöva för att täcka den ökade momsen. Under en lågkonjunktur har det å 
andra sidan visat sig att en momshöjning har små effekter på priset.98   
 
Ur samhällsekonomiskt perspektiv är det troligt att ett differentierat system är bättre, då mer 
priselastiska varor får en reducerad skattesats så varken producenterna eller konsumenterna 
behöver belastas så hårt. Det optimala är när den samhällsekonomiska kostnaden är lika stor 
för alla varor och tjänster. Men detta skulle innebära en stor kostnad för att kontrollera varje 
varas priselasticitet. En annan aspekt är att de administrativa kostnaderna kommer att sänkas 
med en enhetlig skattesats. De bästa samhällsekonomiska situationerna är alltså en avvägning 
mellan låga samhällsekonomiska kostnader, låga fördelningspolitiska kostnader och låga 
administrativa kostnader.99 
 
Enligt utredningens egna beräkningar kommer en enhetlig moms att sänka efterfrågan på 
varor och tjänster som idag beskattas med 12 procent och 6 procent moms. Beräkningen 
grundas på att konsumenterna får bära hela skattebördan, dvs. att en prishöjning i likhet med 
momshöjningen kommer att inträffa. Uträkningarna visar också att efterfrågan kommer att 
sjunka mer än proportionellt mot prishöjningen. För sport och kultur framräknades en 
genomsnittlig sänkning med 4 procent, men den skulle även kunna bli 10 procent mot en 
genomsnittlig prisökning med 2,8 procent. I denna grupp ingår dock även många grupper som 
idag beskattas med normalskattesatsen. För sportevenemang gäller en prishöjning med 14,6 
procent.100 
 
De flesta idrottsföreningar bedrivs som ideella föreningar och är därför inte momspliktiga 
vilket även innebär att de inte får göra avdrag för momsen. En ideell förening är alltså som en 
vanlig konsument, i momshänseende. För dessa skulle en enhetlig moms inte utgöra en stor 
förändring förutom en eventuell prisförändring på de varor och tjänster som föreningen köper. 
I utredningen om enhetlig moms kan utläsas att det idag kan finnas ett incitament att bedriva 
idrottsföreningar i bolagsform istället för som ideell förening för att de då får avdragsrätt för 
momsen. Detta incitament skulle då minskas med en enhetlig moms.101 

3.5 Påverkan 
Hur avgör vi om en tjänst är värt ett visst pris? I en ideal situation jämför vi tjänstens 
egenskaper med priset och tar sedan ett rationellt beslut baserat på den information vi har 
tillgänglig. I verkligheten ser oftast beslutet helt annorlunda ut och vi är inte alltid medvetna 
om de saker som påverkar oss att samtycka till ett köp. I detta avsnitt diskuteras köpbeslut 
utifrån Cialdinis (2005) bok Påverkan102. 
 
Människor använder sig ofta av enskilda kännetecken hos den information som är tillgänglig 
vid en viss situation för att fatta beslut. Dessa kännetecken utlöser något som kan liknas vid 
de automatiska beteendemönster som förekommer i djurvärlden. En kalkonmammas 
moderliga omsorg utlöses t.ex. nästan enbart av kycklingens �tjipp-tjipp�-ljud och inte av 

                                                
98 Hooper, et al., (1997) s 82. 
99 SOU 2005:57 s 357-360. 
100 SOU 2005:57 s 387-391. 
101 SOU 2005:57 s 521-522. 
102 Cialdini, s 1 ff. Framförallt har kapitel ett (Redskap för påverkan), tre (Förpliktele och konsekvens), fyra 
(Sociala bevis) fem (Sympati) och sju (Knapphet) använts. 
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andra igenkänningstecken såsom lukt, känsel eller utseende. På samma sätt kan en människa 
förknippa t.ex. dyrt med kvalitet, och ett högt pris blir då ett kännetecken som kan utlösa den 
automatiska instinkten att vilja ha någonting.  
 
En process där en person påverkas till att samtycka till någon annans begäran kallas för 
samtyckeprocess. Det automatiska beteende som är beskrivet ovan leder ibland till att vi 
samtycker till en begäran utan tillräcklig information. Fördelen med detta beteende är att det 
är ett effektivt sätt att agera. För att kunna hantera den komplexa och föränderliga värld vi 
lever i behöver vi genvägar. Det går inte att analysera varje situation vi hamnar i, utan vi 
måste använda oss av tumregler för att klassificera saker utifrån ett antal centrala 
kännetecken. Ibland leder detta till icke ändamålsenliga beslut, men utan dem skulle vi bli 
paralyserade.  
 
Det finns sex grundläggande psykologiska principer som skapar automatiskt och tanklöst 
samtycke hos människor. Dessa är reciprocitet, förpliktelse och konsistens, sociala bevis, 
sympati, auktoritet samt knapphet. Reciprocitet betyder att vi ger till dem som vi har fått 
något av för att inte vara i tacksamhetsskuld. Detta har inte direkt att göra med detta arbete 
och det kommer därför inte behandlas vidare. Detsamma gäller auktoriteter vilka påverkar 
människor att samtycka till en begäran via sin auktoritet. Nedan följer en genomgång av de 
resterande fyra psykologiska principerna. 

3.5.1 Påverkan genom förpliktelse och konsekvens 
Konsekvens är i de flesta sammanhang uppskattad eftersom det ofta förknippas med personlig 
och intellektuell styrka. Medan inkonsekvens allmänt anses som något icke önskvärt eftersom 
det förknippas med förvirrade och opålitliga personer.  
 
Eftersom vi har för vana att vara konsekventa kan det uppstå automatiskt även i situationer 
när det inte är önskvärt. Dels erbjuder konsekvens en genväg eftersom vi redan en gång 
tidigare har fattat ett beslut som vi då kan hålla oss till. Vi handlar då bara i konsekvens med 
vad vi tidigare har gjort och behöver inte fatta nya beslut. Dels skyddar det oss mot de 
oönskade och oroväckande svaren vi riskerar att få om vi tänker klart.  
 
Det som påverkar människor att handla på ett automatiskt konsekvent sätt är inre förpliktelse. 
När vi väl har tagit en ståndpunkt har vi en benägenhet att hålla fast vid denna eftersom vi vill 
uppfylla det som vi tidigare har förpliktat oss. 
 
Förpliktelser kan även utveckla egna �ben� att stå på. När väl personer ser sig som t.ex. 
AIK:are kommer de att vara mer öppna för argument som berör just AIK. De kommer p.g.a. 
sitt behov av att vara konsekvent i förhållande till sina värderingar intala sig själva att det är 
rätt att vara AIK:are. 

3.5.2 Påverkan genom sociala bevis 
Principen om sociala bevis säger att vi avgör vad som är rätt genom att ta reda på vad andra 
människor tycker är rätt. Marknadsförare använder detta knep t.ex. när de berättar för kunden 
att deras produkt är �marknadsledande�. De behöver då inte berätta hur bra den är, utan bara 
att alla andra köper den, för att få även dig att vilja ha den.  
 
Principen om sociala bevis fungerar bäst när vi iakttar beteende hos folk som liknar oss själva. 
Vi är mer benägna att följa någon som liknar oss, eftersom deras beteende ger bäst 
indikationer om vad som är rätt för oss. 
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Till en fotbollsmatch skulle t.ex. mycket publik locka ännu mer publik. En match som folk 
tror kommer att locka mycket folk kan på så sätt påverka personer som inte annars hade tänkt 
gå och se på matchen. På samma sätt kan personer i en umgängeskrets påverka varandra att gå 
på fler eller färre matcher.          

3.5.3 Påverkan genom sympati 
Vi har alla lättare att säga ja till en person som vi känner eftersom vi sympatiserar med dem. 
Men även personer som vi inte har träffat tidigare påverkar oss genom principen om sympati. 
Vi påverkas av sådant som fysisk attraktion, likhet, smicker, kontakt och samarbete. 
 
Personer eller saker som inte själva bär dessa egenskaper, men som på ett eller annat sätt är 
associerade med dem, drar även dem nytta av principen om sympati. Associering med bra 
eller dåliga saker påverkar hur andra människor uppfattar oss. De flesta vill t.ex. hellre lämna 
bra nyheter än dåliga, även om de inte är ansvariga för dem, eftersom de riskerar att bli 
associerade med nyheten.    
 
Associationsprincipen är påtaglig inom idrotten. Relationen mellan seriösa supporter och t.ex. 
ett fotbollslag kan vara allt annat än en lek. Det är en intensiv och högst personlig relation. 
Laget du håller på representerar dig och när ditt lag vinner är det du som vinner. Vi önskar 
alltså att det lag vi håller på ska vinna eftersom det bevisar vår överlägsenhet och ökar vårt 
anseende.  

3.5.4 Påverkan genom knapphet 
Möjligheter verkar mer värdefulla när de är mindre tillgängliga. Människor motiveras ibland 
mer av tanken att de kan förlora något än att de kan få något av motsvarande värde.  
 
Begränsat antal eller begränsad tid är kännetecken som kan få oss att agera automatiskt. 
Orsaken är att saker som är svåra att få tag på oftast är mer värdefulla. Vi går även miste om 
friheter om något blir mindre tillgängligt. Motreaktionen blir då att i vill ha dem ännu mer än 
tidigare. 
 
Knapphetsprincipen har tydligast påverkan på personer i tonåren eftersom de präglas av ett 
stort behov av integritet. De är därför särskilt känsliga för restriktioner i deras fri- och 
rättigheter. 

3.6 Prissättningsteorier 
Prissättning är ett fenomen som väcker intresse och flera studier har genomförts på området. 
Det som hittills bl.a. har kunnat konstateras är att priser inom Euroområdet skiftar i mindre 
utsträckning än i USA. Det har även konstaterats att priser på tjänster ändras mindre frekvent 
än andra varor.103 Det sker prishöjningar oftare än prissänkningar, vilket är speciellt 
framträdande i tjänsteföretag men storleken på prisförändringen är större vid en sänkning än 
vid en höjning.104 En studie över svenska företag har även visat att andelen trogna kunder har 
en påverkan på hur priskänsliga ett företags kunder är. När ett företag har en stor andel kunder 
(80 procent) som de har en långvarig relation till rör sig priset relativt trögt.105 
 

                                                
103 Dhyne et. al., (2005) s 30. 
104 Martins, (2004) s 1ff. 
105 Apel et al., (2005) s 332-333. 
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För att få en klarare överblick av olika prissättningsteorier har vi valt att dela in dem i två 
kategorier; kostnadsbaserade och marknadsbaserade106. Nedan följer en presentation av olika 
prissättningsteorier inom de två kategorierna.  

3.6.1 Kostnadsbaserad prissättning 
När ett företag ska ta ställning till priset på de varor och tjänster som bjuds ut på en marknad 
används olika underlag för beslutet. Ett sätt att få relevant underlag är att sammanställa 
intäkter och/eller kostnader förknippade med produkten. Denna typ av underlag kallas 
produktkalkyler.107 De svarar på frågor som t.ex. vilket pris som måste sättas för att 
kostnaderna ska täckas i det långa resp. korta loppet, eller om t.ex. ett priserbjudande från en 
kund ska accepteras.108 Kostnadsbaserad prissättning är effektivast när företagets kunder är 
priskänsliga, dvs. när priset är en viktig faktor i kundens köpbeslut. Företaget räknar då ut vad 
det lägsta priset är som de kan acceptera och hoppas att det priset är lågt nog för att locka till 
sig kunder. Risken att företaget sätter ett för lågt pris är inte speciellt överhängande eftersom 
priset blir en viktig konkurrensfaktor.109   
 
I praktiken finns det två grundläggande filosofier (synsätt) inom produktkalkylering. 
Skillnaden ligger i hur stor andel av kostnaderna som inkluderas i kalkylerna. 
Självkostnadskalkylen har en fullständig kostnadsfördelning medan bidragskalkylen endast 
tar med de kostnader som utgör särkostnader. De övriga kostnaderna beaktas genom ett krav 
på s.k. täckningsbidrag.110 I de två kommande avsnitten kommer de två metoderna behandlas 
separat. 

3.6.1.1 Självkostnadsmetoden 
Självkostnadskalkylen är dominerande inom svenskt näringsliv. I en studie från 1990-talet 
framgår det att 90 procent av alla företag inom verkstadsindustrin använder kalkyler av 
självkostnadstyp.111 Grundprincipen med självkostnadskalkylen är att samtliga kostnader som 
normalt är förknippade med verksamheten ska fördelas på de varor och tjänster som säljs. För 
en tjänst innebär detta att självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för tjänsten till 
dess att den är utförd och betald. Även sådana kostnader som t.ex. garantier reparationer och 
uppdateringar ska tas med. Orsaken till att samtliga kostnader inkluderas är att det är viktigt 
att priset som tas ut på lång sikt täcker samtliga kostnader.112  
 
Det finns två grundläggande metoder för självkostnadskalkylering; periodkalkylering och 
orderkalkylering. Periodkalkylering innebär att självkostnaden beräknas periodvis (år, halvår, 
månad etc.). Den används vanligtvis i företag som erbjuder endast en eller likartade tjänster, 
ofta massproducerade. Vid orderkalkylering beräknas självkostnaden separat för varje tjänst 
och är således oberoende av tidsaspekten. Företag som använder orderkalkylering erbjuder 
ofta tjänster som väsentligt skiljer sig från varandra och försäljningen sker ofta till specifika 
kunder.113 

                                                
106 För indelning av prissättning av tjänster i kostnadsbaserade och marknadsbaserade se även Gabor, s. 191-195.  
107 Ax, (2002) s 165. 
108 Ax, (2002) s 167. 
109 Rosvall, (2000) s 13. 
110 Ax, (2002) s 193. 
111 Ax, (2002) s 198. 
112 Ax, (2002) s 198. 
113 Ax, (2002) s 202. 
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3.6.1.2 Bidragskalkylering 
Grundprincipen med bidragskalkylering är att endast inkludera de kostnader som orsakats av 
kalkylobjektet, de s.k. särkostnaderna. Både fasta och rörliga särkostnader ska beaktas. De 
kostnader som inte faller bort när en tjänst inte längre erbjuds betraktas som samkostnader 
och tas inte med i kalkylen. En fördel med att inte fördela samkostnaderna är att 
godtyckligheten i kalkyleringen försvinner; det kan vara svårt att fördela samkostnader på ett 
rättvisande sätt. En annan fördel är att endast de kostnader som kan påverkas på kort sikt tas 
med i kalkylen, dvs. särkostnaderna.114 
 
Resultatet i bidragskalkylering räknas fram enligt följande:  
Särintäkter � Särkostnader = Täckningsbidrag 
Totalt täckningsbidrag � Samkostnader = Resultat 
 
Problemet med bidragskalkylen är att täckningsbidraget inte säger någonting om hur lönsamt 
en tjänst är. Ett positivt täckningsbidrag kanske inte är tillräckligt stort i förhållande till 
företagets lönsamhetskrav.115 
 
Även bidragskalkyleringen kan delas in i period- och orderkalkylering. Periodkalkylering 
används framförallt när en tjänst eller flera tjänster som är lika resurskrävande förekommer. 
Normalmetoden utgör inte en metod inom bidragskalkyleringen. Detta p.g.a. att de fasta 
kostnader som orsakar den icke önskvärda sysselsättningseffekten inte inkluderas i kalkyler 
av bidragstyp.116  

3.6.2 Marknadsbaserad prissättning 
Det finns en uppsjö olika prissättningsmetoder som grundar sig på den marknad ett företag 
befinner sig i. Bland några kan nämnas Value Pricing, där ett företag tar ett relativt lågt pris 
för en kvalitetsprodukt och Sealed-Bid Pricing, där företag ger offerter och baserar sina priser 
på förväntningar om konkurrenternas priser.117 Nedan kommer två metoder som är relevanta 
för det här arbetet tas upp. Dessa är konkurrentprissättning och kundvärdebaserad 
prissättning. 

3.6.2.1 Konkurrentprissättning 
Ett företag kan välja att basera sina priser på konkurrenternas prissättning. Företaget sätter då 
ett pris som mer eller mindre motsvarar huvudkonkurrenternas priser. I vissa marknader kan 
det finnas några få företag som dominerar marknaden och sätter priserna (oligopolmarknad). 
De mindre företagen i marknaden följer då ofta de större företagens prissättning och ändrar 
sina priser när marknadsledarna ändrar sina. Även om ett företag väljer att lägga sig lite under 
eller över konkurrenternas priser håller de oftast samma relativa skillnad i priset. 
Konkurrentprissättning är ett bra alternativ när det är svårt att uppskatta kostnaderna 
förknippade med t.ex. en tjänst eller när det är oklart hur konkurrenterna kommer att reagera 
på en prisförändring.118 Ofta präglas etablerade marknader av konkurrentprissättning eftersom 
det då blir viktigt för företagen att följa marknadsutvecklingen och notera när allvarlig 
konkurrens hotar.119   

                                                
114 Ax, (2002) s 288-289. 
115 Ax, (2002) s 291. 
116 Ax, (2002) s 294-95. 
117 Kotler, (2001) s 221-225. 
118 Kotler, (2001) s 224. 
119 Schäder, (1995) s 60-61. 
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3.6.2.2 Kundvärdebaserad prissättning 
Kundvärdebaserad prissättning utgår ifrån vad kunden är beredd att betala för t.ex. en tjänst 
som företaget erbjuder. Det är alltså hur kunden uppfattar tjänstens värde som ligger i fokus. 
Framställningskostnaden används endast för att se huruvida tjänsten kommer att generera 
tillräckligt med vinst och om det för företaget är värt att erbjuda denna tjänst på en marknad. 
Nyckeln i kundvärdebaserad prissättning är att ta reda på marknadens uppfattning om värdet 
av tjänsten. Det krävs därför att företaget genomför marknadsundersökningar för att få en 
riktlinje för effektiv prissättning.120 Kundvärdebaserad prissättning är effektivast när 
företagets kunder efterfrågar t.ex. det bästa och snabbaste istället för det billigaste. Priset är då 
en mindre framträdande konkurrensfördel och kostnaden för att ligga för lågt i pris blir 
högre.121    
 
Även inom kundvärdebaserad prissättning kan företaget sätta priser efter konkurrenternas 
priser. Företaget utgår då ifrån konkurrenternas priser och listar sedan de mervärden deras 
tjänst erbjuder i förhållande till konkurrenternas tjänster. Mervärdet prissätts sedan utifrån 
kundens perspektiv och företaget erhåller på så vis ett lämpligt pris på tjänsten.122 
 
Produktdifferentiering, dvs. att en produkt säljs i mer eller mindre utbyggt utförande beroende 
på kundbehov (jmf. diskussionen ovan om prissättning av mervärden), är en alternativ strategi 
i oligopolmarknader där marknaden består av ett fåtal aktörer med nära identiska produkter. I 
det jämviktsläge som råder är marknaden känslig för prisförändringar och företaget kan då 
välja att konkurrera med hjälp av produktdifferentiering istället för med priset.123   

3.7 Fakta om Råsunda stadion och AIK 
Råsunda stadion byggdes 1910 av svenska fotbollförbundet och har sedan dess varit Sveriges 
nationalarena. Den byggdes med en kapacitet för c:a 12 000 åskådare. Stadion ligger i 
Råsunda i Solna utanför Stockholm. Det ansågs för långt att ta sig ut till Råsunda och därför 
hade Råsunda en publikkris under de första åren. Trots att toppmatcher och landskamper 
spelades på stadion, hade Råsunda ekonomiska problem. 1921 gick AIK in och hyrde stadion 
för 4000 kr om året och räddade genom detta Råsunda från konkurs. AIK bidrog även 
ekonomiskt till en ny modern anläggning som invigdes 1937. Råsunda var då nordens största 
och modernaste fotbollsanläggning med en kapacitet på 40 000 åskådare. I början av 1980-
talet skedde en upprustning av Råsunda som idag tar drygt 37 000 åskådare.124 
 
 
 

                                                
120 Kotler, (2001) s 223. 
121 Rosvall, (2000) s 14. 
122 Rosvall, (2000) s 61-85 
123 Schäder, (1995) s 61-62. 
124 Svenska fotbollförbundet; www.svenskfotboll.se 



 

31 

 
 
 
1 = Bästa Plats 
2 = Östra Övre 
3 = Västra 
4 = Östra Nedre 
5 = Norra 
6 = Familj 
7 = Läktare för motståndarsupportrar  
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Råsunda Stadion. Figuren beskriver Råsunda stadions läktarsektioner. 

Råsunda har 7 läktarsektioner, Bästa Plats, Östra Övre, Västra, Östra Nedre, Norra, Familj 
och en för motståndarklacken. AIK:s publiksnitt på Råsunda 2004 var 13 881 vilket var bland 
de högsta i Allsvenska det året. Detta kan jämföras med hela Allsvenskans snitt på 9 768 
åskådare.125 När säsongen var slut 2004 låg AIK på 13 plats vilket innebar att de fick spela i 
den näst högsta serien (Superettan) säsongen 2005.126 
 

                                                
125 AIK; www.aik.se 
126 Svenska fotbollförbundet; www.svenskfotboll.se 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras data från de undersökningar som har genomförts. Först återges 
intervjun med publik- och arrangemangsansvarig på AIK och därefter det samtal som 
genomfördes med en skattejurist på Ernst & Young i Stockholm. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av det data som hämtades från AIK:s redovisning och den genomförda 
internetenkäten. 
 
 

4.1 Intervju med publik- och arrangemangsansvarig på AIK 
Lasse Pettersson är publik- och arrangemangsansvarig på AIK och intervjun genomfördes på 
AIK:s kansli i Råsunda, Solna.  
 
Beskriv hur prissättning går till på AIK Fotboll AB? 
På 90-talet började AIK tänka mer kring prissättning. Målet var att maximera publik och 
intäkter. Publikvolymen och ekonomi skulle stå i centrum.  
 
Råsunda är en speciell arena som rymmer kring 35 000 åskådare, vilket gör att det blir lättare 
att differentiera priserna (olika priser för olika läktare, egen anmärkning). I början av 90-talet 
fanns det många lediga platser och det var aldrig svårt att få tag i biljetter för supportrarna. 
Alla kunde köpa biljetter direkt på arenan vilket gjorde att årskortförsäljningen var väldigt 
låg; c:a 400st och snittet per match låg kring 4 000 personer. 
 
I och med fotbolls VM -94 ökade fotbollsintresset generellt i Sverige. 1997 spelade AIK mot 
Barcelona i �cupvinnarcuppen� och Råsunda var för första gången på länge fullsatt, vilket 
hade setts som en omöjlighet bara några år tidigare. Med fler personer på läktarna blev 
prisdifferentiering ännu viktigare. Det blev viktigt att hitta rätt pris. Läktarsektionen Bästa 
Plats är 900 sittplatser och i priset på 3 400 kr ingår kaffe och matchprogram. På långsidorna 
(Bästa Plats, Östra Övre och Västra samt Östra Nedre, egen anmärkning) styr åskådarnas 
ekonomi prissättningen i hög grad. I klacksektionen (Norra läktarsektionen, egen anmärkning) 
är supportrarna priskänsliga och vikten av att sälja mycket säsongskort är därför stor. Detta är 
även viktigt eftersom det är en mycket lojal grupp.  
 
Årskort är i det stora hela mycket viktigt för AIK eftersom det ger en ökad trygghet och ett 
välkommet likviditetstillskott under vintermånaderna när klubben inte har några andra stora 
intäktsposter.  
 
För 10 år sedan var södra läktaren stängd men idag har den gjorts om till en familjeläktare. 
Det är en grupp AIK egentligen förlorar rent ekonomiskt på, eftersom biljetterna har så lågt 
pris, men det är viktigt för AIK att det kommer yngre personer till matcherna. Dessa personer 
köper biljetter när de blir lite äldre i t.ex. klacken och går sedan över till långsidan när de 
tjänare mer pengar. Styckpriset på biljetter ska vara lite dyrare eftersom det ska löna sig att 
köpa årskort. De som köper årskort till AIK:s matcher får även förtur nästa år till samma 
platser. 
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AIK har i samband med matcher också en hel del kostnader förknippade med 
matchintäkterna, t.ex. matchannonser och kostnaderna för årskort. Arrendet för Råsunda är en 
annan kostnad som är väldigt viktigt för AIK att hålla nere. Den förhandlas vart annat år men 
omförhandlades eftersom AIK åkte ner i Superettan (näst högsta serien i fotboll i Sverige) till 
säsongen 2005. Arrendet baseras på en fast del och en rörlig del och den stora frågan är om 
man ska ha en stor fast eller en stor rörlig del. Om man vet att man kommer ha en stor publik 
är det bra att ha en hög fast avgift och en låg rörlig, vilket kommer vara fallet nu när AIK gått 
upp i Allsvenska igen och räknar med ett snitt på 15-16000 åskådare.   
 
Tar ni hänsyn till AIK:s totala kostnader när ni sätter priser? 
Det kan vara väldigt farligt att tänka på kostnaderna när man sätter priser. Man tar då inte 
hänsyn till vad supportrarna kan eller är villiga att betala. Det är dock viktigt att AIK har en 
bra budget, den budgeten som antas ska vara rimlig och helst ligga lite i underkant. Om det 
sedan går över förväntan och intäkterna överstiger de budgeterade intäkterna ska det ses som 
en bonus. Men det är viktigt att inte hamna under budget. 
 
2004 hade AIK drygt 9000 säsongskortsköpare och 2005 låg den siffran på drygt 7000, vilket 
är en väldigt hög siffra för Superettan. AIK har troligtvis den trognaste publiken både i 
Allsvenska och Superettan. 
 
Tar ni någon hänsyn till hur andra fotbollsklubbar sätter priser? 
Eftersom Djurgården kommer spela derbyn på Råsunda nästa år är det viktigt med priset på 
AIK:s derbymatcher. Hammarby kan ha väldigt höga priser eftersom de har en liten stadion. 
Där måste man i princip ha årskort för att få se matcherna. Det är viktigt att AIK inte är 
marknadsledande när det gäller priser (att AIK inte har de dyraste biljettpriserna, egen 
anmärkning).  
 
Kommer en eventuell momshöjning att påverka priset på AIK:s biljetter? 
För AIK är det viktigt att hitta rätt nivå på priset. När det infördes moms på biljetterna i och 
med att AIK bildade ett aktiebolag höjde AIK inte priset. En momshöjning kommer troligtvis 
inte leda till att AIK höjer priserna.  

4.2 Samtal med skattejurist från Ernst & Young 
Royne Schiess är skattejurist på Ernst & Young och har jobbat med momsfrågor under många 
år, bl.a. på Ernst & Young och på Skatteverket. Ett samtal med Schiess genomfördes på Ernst 
& Youngs huvudkontor i Stockholm. 
 
Samtalet började med en diskussion om det sjätte EG-direktivet om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter. EG har under många år utarbetat 
harmoniseringslinjer för medlemsstaterna. Denna harmonisering syftar till att 
medlemsstaterna ska ha så lika momssatser som möjligt. Då det inte har varit möjligt att strikt 
införa samma momssatser för alla medlemsstater har EG arbetat fram tre intervaller där de 
anger den lägsta momssats ett land får ha. Den generella momssatsen får inte understiga 15 
procent. Därefter får ett land ha två subventionerade momssatser, varav en på lägst 5 procent 
för varor och tjänster av social eller kulturell karaktär och en på lägst 12 procent för bl.a. 
livsmedel.127 Schiess menade att detta direktiv är bindande till sitt syfte, dvs. den gäller över 
Sveriges lagstiftning. Detta betyder att om svensk lag inte är kompatibel med EG-direktivet så 
gäller EG-direktivet. Det svenska rättssamhället är dock inte så flitigt på att be om 

                                                
127 Europa; www.europa.eu.int 
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förhandsavgörande från EG (Sverige är ett av de sämsta länderna, vilket i slutändan kan leda 
till böter), men det finns exempel där privatpersoner och företag har tagit vägen genom EG-
rätten och vunnit över staten. Ett exempel på detta är golfklubben Lindöpark AB som fick rätt 
mot staten vad gäller moms på uthyrning av fastighet i samband med sport- eller 
idrottsutövning. 
 
Schiess menade att momsen är beteendepåverkande i den mening att om skatten sänks på 
vissa varor så ökar konsumtionen (t.ex. böcker och idrott) eller om skatten höjs så minskar 
konsumtionen (t.ex. alkohol och tobak). Detta var en av orsakerna till varför det idag är sex 
procent moms på böcker och idrott. Det anses alltså bra att vi läser och idrottar. Om en 
enhetlig skatt införs på 21,7 procent så innebär detta att de varor som idag beskattas med 25 
procent, dvs. de flesta varorna som normalt konsumeras, skulle få en lägre skattesats. 
Förutsätt att denna nya skattesats skulle gälla fullt ut, dvs. priset skulle förändras pga. den 
ändrade skattesatsen, så skulle normalomsättningen sjunka med 4,9 procent. Detta beror på att 
de flesta varor vi konsumerar skulle få en lägre skattesats, förutom livsmedel som idag har en 
skattesats på tolv procent. Hur skulle vi välja att konsumera dessa pengar, skulle vi lägga dem 
på böcker och konsumera lika många böcker som idag fast till ett högre pris? En förändrad 
skattesats får makroekonomiska konsekvenser vilket gör ämnet mycket komplext och 
omfattande. 
 
En enhetlig moms på 21,7 procent skulle innebära en höjd moms på livsmedel och därmed 
troligtvis ett höjt pris. Detta skulle främst påverka de som inte har så mycket pengar och som 
inte konsumerar så mycket av de varor som idag har en skattesats på 25 procent. Men det 
finns många gränsdragningsproblem med dagens skattesatser som kostar samhället och 
företagen mycket pengar, så frågan är om inte vinsten från en enklare moms kommer att vinna 
över nackdelarna för konsumtionen med en enhetlig moms? 

4.3 Information om AIK:s publiksiffror 
För att kunna analysera de ekonomiska konsekvenserna för AIK av en momshöjning från sex 
till 21,7 procent, har AIK:s bokföring och redovisning analyserats. Nedan redovisas de 
viktigaste siffrorna som har använts i analysen och/eller slutsatserna. 
 
Publik 2004 
Totalt   180 447 åskådare 
Snitt     13 881 åskådare 
(Publiksnittet för 2004 grundar sig på 12 matcher eftersom en match spelades utan åskådare) 
 
AIK � Landskrona 23/8 2004 
För att kunna uppskatta hur många som köper enstaka biljetter till varje läktare granskades 
matchen mellan AIK och Landskrona. Valet att granska just denna match var för att 
publiksiffran låg närmast publiksnittet under året. Publiksiffran för matchen AIK � 
Landskrona var 13 747. 
  
Biljettförsäljning: 
Läktare:  Åskådare: 
Östra Övre/Västra  1 570  
Östra Nedre   1 503  
Norra   1 484  
Familj      584  
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4.4 Sammanställning av internetenkäten 
Enkäten skickades ut till 1 170 respondenter varav 499 svarade (43 procent). Av dessa var 
knappt nio procent kvinnor. Det var 165 respondenter som uppgav att de kommer att köpa 
årskort för säsongen 2006 (se Diagram 4.1) och 293 som tänkte köpa enstaka biljetter. Av 
dem som tänkt köpa årskort uppgav 144 att de även skulle köpa årskort om priset höjdes och 
av dem som tänkte köpa biljetter skulle 201 även göra det om priset höjdes, (till samma eller 
en annan läktare). Större delen (65 procent) av de respondenter som tänkt köpa årskort uppgav 
att den främsta anledningen var bekvämlighetsskäl. Därefter var det mest frekventa svaret (21 
procent) det ekonomiska stödet för AIK under vintermånaderna.  
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Diagram 4.1 Årskortförsäljning 2006. Diagrammet visar utfallet av hur många som tänkt köpa 
årskort till säsongen 2006. Övervägande del uppgav att de inte ska köpa årskort, de flesta 
av dessa kommer dock att gå på enstaka matcher. 
 
Den största anledningen till att inte köpa årskort var enligt undersökningen bristen på tid eller 
möjlighet, vilket 68 procent av respondenterna svarade. Drygt 8 procent uppgav att det var av 
kostnadsskäl som de tänkt köpa årskort. Över 90 procent av dem som inte tänkt köpa årskort 
har dock tänkt gå på någon match under säsongen.  
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Diagram 4.2 Åldersfördelning över årskortsköpare och biljettköpare. Diagrammet visar åldersfördelningen 
över de respondenter som tänkte köpa årskort för 2006 resp. de som tänkte köpa biljetter till enstaka matcher. 
Diagrammet visar att åldersspridningen är relativt lika mellan dessa grupper. 

 
Det var en relativt stor åldersspridning mellan respondenterna där de äldsta var födda 1931 
och de yngsta 1991 (se Diagram 4.2). Flest respondenter var födda mellan 1965 och 1975. Det 
var även en relativt jämn spridning mellan valda läktare bland respondenterna. Både bland 
dem som tänkt köpa årskort och de som tänkt köpa styckbiljetter uppgav något fler att de 
kommer att sitta på Östra Övre eller Västra läktarsektionen.  
 
Den främsta anledningen till val av läktare varierade mellan de olika läktarsektionerna. På 
långsidorna, dvs. Bästa Plats, Östra Övre och Västra samt Östra Nedre, uppgav en majoritet 
av respondenterna att det var servicen, läget och överblicken som var den främsta anledningen 
till deras val. På Norra läktarsektionen var stämningen och gemenskapen den främsta 
anledningen medan priset påverkade valet till familjeläktaren främst. Samma tendens syntes 
även bland dem som tänkt köpa biljetter till enstaka matcher med den skillnaden att 
säkerheten och lugnet på Familjeläktaren även var en framträdande orsak till valet. 
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På frågorna om hur många matcher respondenterna skulle gå på beroende på vilken 
tabellposition AIK hade fanns en tydlig minskning ju längre ner i serien AIK skulle ligga. Av 
de respondenter som tänkt köpa årskort svarade ungefär fem procent att de skulle avstå från 
detta helt om det blev en prishöjning. Motsvarande siffra för biljetter till enstaka matcher var 
c:a två procent. Det var dock 22 procent av dem som tänkt köpa biljetter som svarade att de 
skulle gå till samma läktare men se färre matcher. De flesta respondenterna, 70 procent, ansåg 
att AIK:s priser generellt sett är ganska bra, 16 procent uppgav att de anser att de är för höga 
och fyra procent ville se en höjning av priserna. 
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5 Analys 
 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vad en momshöjning skulle innebära för ett 
idrottsaktiebolags ekonomi och hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar 
besökarnas köpbeteende. I detta kapitel analyseras först hur en prishöjning av AIK:s biljetter 
skulle påverka supportrarnas köpbeteende, och sedan de ekonomiska konsekvenserna för AIK 
till följd av en momshöjning. 
 

5.1 Konsekvenser för supportrarnas köpbeteende 
En analys av hur en prishöjning av AIK:s årskort och biljetter skulle påverka supportrarnas 
köpbeteende har gjorts utifrån ovan nämnda teorier om påverkan. I avsnitt 5.1.1 analyseras 
påverkan på efterfrågan av biljetter och årskort utifrån den förpliktelse som köpet ger upphov 
till. I avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 analyseras den påverkan sociala bevis resp. sympati har på köpet. 
Till sist analyseras hur knapphet påverkar efterfrågan av biljetter och årskort i avsnitt 5.1.4.    

5.1.1 Påverkan genom förpliktelse och konsekvens 
Om principen om förpliktelse och konsekvens appliceras på fotbollsevenemang skulle en 
supporter som känner en inre förpliktelse när de köper biljetter eller årskort till AIK:s matcher 
påverkas i mindre utsträckning av priset än en supporter som inte känner en inre förpliktelse.  
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Diagram 5.1 Årskortförsäljning 2006. Diagrammet visar till vilka läktare respondenterna tänkt köpa årskort, 
före och efter en prishöjning. De staplar som är delade av en svart linje, har fått fler respondenter efter en 
prishöjning. 

Om en supporter som köpt årskort till AIK:s matcher i fotboll har en starkare inre förpliktelse 
än de supportrar som köper biljetter till enstaka matcher, kan det förväntas att dessa även är 
mindre priskänsliga. 
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Diagram 5.2 Biljettförsäljning 2006. Diagrammet visar till vilka läktare respondenterna väljer att köpa 
enstaka biljetter, före och efter en momshöjning. De staplar som är delade av en svart linje, har fått fler 
respondenter efter en prishöjning. 

 
Resultatet av den genomförda internetenkäten var att de respondenter som skulle köpa årskort 
generellt var mindre priskänsliga än de som skulle köpa biljetter till enstaka matcher, se 
Diagram 5.1 och 5.2. En mer detaljerad analys visade även att de respondenter som väljer att 
inte köpa årskort efter en prishöjning, generellt sett väljer att se färre matcher på samma 
läktare än att se lika många matcher på en annan läktare. Detta kan alltså bero på att det 
uppstår en starkare inre förpliktelse vid köp av årskort än vid köp av biljetter till enstaka 
matcher. 

5.1.2 Påverkan genom sociala bevis 
Principen om sociala bevis betyder att det finns benägenhet att handla i likhet med personer 
som liknar oss själva. Om denna princip gäller för supportrarna skulle de vara benägna att 
handla i likhet med sina vänner eller andra som sitter på samma läktare. De supportrar som 
väljer läktarsektion efter gemenskap och stämning skulle sålunda vara mindre priskänsliga, 
eftersom deras köp till större delen kan tänkas påverkas av personer i deras omgivning än 
supportrar som väljer läktarsektion efter t.ex. pris eller service.  
 
Vid en analys av respondenternas svar, går det inte att se något direkt samband mellan låg 
priskänslighet och de som svarat att den främsta anledningen att de väljer en specifik läktare 
är stämning eller gemenskap. 
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Diagram 5.3 Stämning och gemenskap. Diagrammet visar de som valt att stämning och gemenskap var den 
främsta anledningen till deras val av läktare. 

En djupare analys som inkluderar både årskort och biljetter till enstaka matcher visar dock att 
de som väljer läktare framförallt efter stämning och gemenskap, till större delen köper 
biljetter till Norra läktaren (se Diagram 5.3). Bland dessa är det endast tolv respondenter som 
skulle se färre eller inga matcher på Norra läktaren efter en prishöjning, vilket motsvarar 
ungefär 15 procent. Antal respondenter som skulle välja Norra läktarsektionen främst pga. 
service, läge och överblick är för få till antalet för att de ska kunna analyseras.  
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Diagram 5.4 Service, läge och överblick. Diagrammet visar de som valt att service, läge och överblick var de 
främsta anledningarna till deras val av läktare 

De som vill ha bra service, läge och överblick väljer till övervägande del Östra Övre eller 
Västra läktaren (se Diagram 5.4). Bland dessa är det 39 respondenter, eller 40 procent, som 
skulle se färre eller inga matcher på Östra Övre eller Västra läktaren efter en prishöjning 
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(alltså en betydligt högre siffra). Detta kan även jämföras med dem som väljer Östra Övre 
eller Västra läktaren främst pga. av stämning och gemenskap där 17 procent skulle se färre 
eller inga matcher på samma läktare. Det tyder på att de som sitter på Norra läktaren har en 
större benägenhet att sitta kvar på samma läktare än de som sitter på Östra Övre och Västra 
läktaren. Detta beror på att de till större delen valt läktare p.g.a. stämningen och gemenskapen 
vilket leder till att de vill sitta kvar på samma läktare. En annan förklaring kan vara att norra 
är den billigaste läktaren (bortsätt från dem som kan sitta på Familjeläktaren) och att valet 
därför står mellan att inte besöka matchen eller att fortsätta besöka samma läktarsektion. 
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Diagram 5.5 Främsta anledningen till val av Östra Övre och Västra läktarsektionen. Diagrammet visar att 
de respondenter som sitter på Östra Övre och Västra läktarlektionen främst väljer att köpa årskort pga. 
bekvämlighet. 

En anledning till att respondenterna som skulle välja Östra Övre eller Västra läktarsektionerna 
är mer priskänsliga kan vara att dessa är mer bekväma av sig än övriga respondenter. De som 
tänkt köpa årskort till denna läktare gör detta till övervägande del pga. bekvämlighetsskäl till 
skillnad från övriga respondenter, vilket framgår av Diagram 5.8. 
 

5.1.3 Påverkan genom sympati 
En analys av respondenternas svar visar att det finns ett tydligt samband mellan tabellposition 
och antal respondenter som tänkt köpa biljetter till matcherna (se Diagram 5.6). Enligt 
principen om sympati kommer fler åskådare till matcherna när det går bra för laget p.g.a. 
associationsprincipen, eftersom de vill bli förknippade med den framgång som fotbollslaget 
uppnår. 
 
Även bland de respondenter som inte är priskänsliga, dvs. de som skulle besöka lika många 
matcher till samma läktarsektion efter en prishöjning, fanns det ett samband mellan 
tabellposition och hur många matcher de tänkt besöka. Principen om sympati kan alltså sägas 
ha en generell inverkan på AIK:s supportrar.  
 
Påverkan skiljer sig dock något åt mellan de olika läktarna. På långsidorna (Östra Övre/Västra 
och Östra Nedre) har principen störst påverkan på de respondenter som hade tänkt besöka de 
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flesta matcherna under säsongen (åtta till 13 matcher). Bland respondenterna på kortsidorna 
(Norra och Familj) hade principen ingen nämnvärd påverkan på de respondenter som hade 
tänkt besöka de flesta matcherna. Påverkan finns däremot bland de respondenter som hade 
tänkt gå på färre matcher (fyra till sju matcher).     
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Diagram 5.6 Biljettförsäljning vid olika tabellpositioner. Diagrammet visar hur många matcher responden-
terna väljer att se beroende på vilken tabellposition AIK har. 

 
En koppling mellan lagets tabellposition och konjunktursvängningar är möjlig. När laget 
ligger i de lägre delarna av tabellen kommer färre åskådare och det råder �lågkonjunktur� på 
biljetter. Det motsatta gäller om laget ligger högre upp i tabellen. I en lågkonjunktur får en 
momshöjning liten effekt på priserna och det motsatta gäller i en högkonjunktur. Tabell-
position kan därför tänkas påverka om en prishöjning skulle ske eller inte. En hög placering i 
tabellen skulle leda till höjda priser vilket kan få en generell negativ påverkan på 
åskådarantalet. En hög tabellposition leder dock som tidigare kunnat konstateras till att fler 
åskådare kommer till matcherna pga. associationsprincipen vilket kan få en motverkande 
effekt. Tabellposition kan därför ha både en positiv och en negativ inverkan på åskådarantalet 
vid en momshöjning.   

5.1.4 Påverkan genom knapphet 
Knapphet sporrar begäret. Om det uppstår knapphet om platser på en läktarsektion säger 
principen om knapphet att åskådarna ännu mer än tidigare vill ha just den platsen. Principen 
har tydligast påverkan på tonåringar, men har även en generell inverkan på de flest personer.  
 
De läktare som är numrerade (dvs. det är endast möjligt att sitta på den plats du har köpt 
biljett till) bör till en större del vara utsatt för knapphetsprincipen än de läktare som är 
onumrerade (dvs. det krävs endast en biljett till läktaren och åskådaren kan sedan sätta sig på 
vilken plats som helst). De som köper årskort till en läktare som är numrerad får förtur att 
köpa årskort till samma plats nästa säsong. Någon liknande princip finns inte för enstaka 
biljetter, dvs. att du skulle få förtur till samma plats nästa match. Knapphetsprincipen kan 
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därför sägas vara någonting som främst gäller årskort till de numrerade läktarna. De 
numrerade läktarsektionerna är Bästa Plats, Östra Övre och Västra samt Östra Nedre. 
 
Undersökningen innefattade inte tillräckligt många respondenter i tonåren för att kunna 
analysera denna grupp specifikt. Däremot gick det att se om skillnaden var större mellan de 
som skulle köpa årskort och de som skulle köpa enstaka biljetter på olika läktare. Eftersom 
knapphetsprincipen borde ha störst inverkan på de respondenter som tänkt köpa årskort till de 
numrerade läktarna borde skillnaden i priskänsligheten mellan de som tänkt köpa årskort och 
de som tänkt köpa enstaka biljetter vara förhållandevis större på de numrerade 
läktarsektionerna än de onumrerade. 
 
På de numrerade läktarsektionerna tänkte sammanlagt 80 procent av respondenterna köpa 
årskort även efter en prishöjning. För biljetter var motsvarande siffra 66 procent. Det var 
alltså 17 procent fler respondenter som inte påverkades av priset bland dem som tänkt köpa 
årskort jämfört med dem som tänkt köpa biljetter. På Norra läktaren (onumrerad) var samma 
siffra 15 procent. Det finns alltså ingen nämnvärd skillnad mellan dessa läktare och 
knapphetsprincipen kan inte sägas ha någon större inverkan.  
 
Det finns emellertid en annan aspekt att ta hänsyn till. Det finns ingen möjlighet att köpa 
enstaka biljetter till Bästa Plats. Det går därför att argumentera för att dessa ska exkluderas 
vid beräkningen av priskänsligheten för årskort till de numrerade läktarna. Detta för att göra 
siffrorna mer jämförbara. Den justerade andelen icke priskänsliga respondenter är då 87 
procent. Skillnaden mellan biljetter och årskort är då 24 procent. Utifrån de justerade siffrorna 
skulle alltså knapphetsprincip trots allt ha en påverkan på respondenterna. Detta skulle kunna 
förklaras med att Bästa Plats, till skillnad från övriga numrerade årskortsplatser inte påverkas 
av knapphetsprincipen. Det kan även förklara den relativt höga priskänsligheten för Bästa 
Plats, se Diagram 5.1.  

5.2 Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av en momshöjning för ett idrottsaktiebolag blir olika 
beroende på om klubben väljer att �vältra� över momsen på supportern eller inte. Om klubben 
tidigare sålt årskort till sina evenemang för 1 060 kr inklusive moms måste de sälja samma 
årskort för 1217 kr inklusive moms för att intäkterna per årskort ska bli lika stora. En analys 
av hur supportrarnas priskänslighet påverkar efterfrågan måste därför göras. Om klubben 
istället väljer att sälja årskortet för samma pris, dvs. 1 060 kr, kommer intäkten exklusive 
moms endast bli 871 kr istället för 1 000 kr per årskort. Även detta påverkar klubbens 
ekonomi på så sätt att intäkterna per årskort blir lägre. Samma resonemang gäller även för 
biljettförsäljning till matcherna. 
 
För att de ekonomiska konsekvenserna för AIK ska kunna analyseras har först AIK:s 
prissättningsmetod analyserats. Därpå följer en analys av de ekonomiska konsekvenserna för 
både idrottsaktiebolag med marknadsbaserad resp. kostnadsbaserad prissättning.  

5.2.1 AIK:s prissättningsmetod 
AIK tar hänsyn till vad supportrarna kan eller är villiga att betala när de sätter priser. De sätter 
olika priser på olika läktare beroende på supportrarnas förmåga och vilja att betala. På 
familjeläktare kan de till och med tänka sig att kortsiktigt gå med förlust för att få 
barnfamiljer att komma till matcherna. På lång sikt förväntas detta generera vinst eftersom det 
ökar intresset för AIK bland yngre personer. Budgeterade kostnader påverkar inte priset på 
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biljetterna eller årskorten utan används enbart för att se om budgeten är i balans. AIK 
använder sig alltså till stora delar av kundvärdebaserad prissättning. 
 
AIK:s matcher kan även ses som en extrem form av produktdifferentiering, något som är 
vanligt i en marknad som domineras av ett fåtal aktörer. Fotbollsmatcher kan visserligen ses 
som mycket lika på det sättet att regler och motståndare är lika för alla lagen i en serie. Trots 
detta är supportrarna mycket lojala och de som har valt att stödja ett lag håller sig oftast till 
det laget. Priset blir därför inte avgörande för valet av match.        
 
AIK har även inslag av konkurrentprissättning. Det är framförallt lag som spelar matcher på 
samma stadion och priserna sätts då inte högre än konkurrenten. Deras priser kan alltså 
betraktas som ett tak för de priser AIK tar ut för motsvarande matcher.     
 
En momshöjning kommer troligtvis inte leda till en prishöjning på AIK:s biljetter eller 
årskort. Detta stämmer överens med tidigare studier som visar att en momsförändring inte får 
fullt utslag på priset (sänkning av bokmomsen). Vidare har det visats att storleken på 
prisförändringar är större vid en sänkning än vid en höjning och att priser på tjänster ändras 
mindre frekvent än andra varor. Detta förstärker antagandet att AIK faktiskt inte kommer att 
genomföra en prishöjning till följd av en momshöjning. En lite mer långsökt samband är att 
priser inom Euroområdet skiftar i mindre utsträckning än i USA. Om Sverige kan antas ha en 
större ekonomisk anknytning till Euroområdet än till USA så är detta i varje fall inte till 
nackdel för ovan förda resonemang.  

5.2.2 Marknadsbaserad prissättning 
Kundvärdebaserad prissättning är den teori som bäst stämmer överens med vad AIK idag 
använder. Prissättningen baseras enligt teorin enbart på vad kunden kan eller är villig att 
betala. En momshöjning skulle inte ha någon effekt på priset eftersom företaget redan satt ett 
pris som motsvarar det kunden förväntas vara villig att betala. Det som skulle kunna påverka 
priset är om en konkurrent sänker priserna (konkurrentprissättning), vilket inte är en trolig 
följd av en momshöjning.  
Tabell 5.1 Ekonomiska konsekvenser vid en momshöjning till 21,7 procent på årskort enligt marknads-
baserad prissättning. Tabellen visar intäkterna från årskortförsäljning enligt marknadsbaserad prissättning 
före och efter en momsförändring till 21,7 procent. Siffrorna är angivna i kronor där inget annat anges. 

  
I Tabell 5.1 och 5.2 framgår de ekonomiska konsekvenserna för AIK vid en momshöjning 
från 6 till 21,7 procent. Eftersom priset inte höjs trots den höjda momsen blir intäkterna 
inklusive moms lika stora vid en momssats på 6 resp. 21,7 procent. Den del av intäkterna som 
utgör moms är dock större om momsen är 21,7 procent. Resultatet är minskade intäkter 
(exklusive moms) för årskortsförsäljning med drygt 2 000 000 kr vilket framgår av Tabell 5.1. 

Årskort Bästa 
Plats 

Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj Summa 

Antal årskort 2004  
(verkliga) (st) 676 4 145 645 2 542 501  

Priser 2006 
(verkliga) (st) 3 400 2 400 1 900 1 200 800   

Intäkter  
(inklusive moms) 2 298 400 9 948 000 1 225 500 3 050 400 400 800 16 923 100 

Intäkter  
(exklusive 21,7% moms)           13 905 588 

Intäkter  
(exklusive 6% moms)           15 965 189 
 

Intäktsförändring           -2 059 601 
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Detta är en minskning med 13 procent. Antal sålda årskort är baserade på 2004 års verkliga 
försäljning och priserna baseras på 2006 års priser. 
Tabell 5.2 Ekonomiska konsekvenser vid en momshöjning till 21,7 procent på biljetter enligt marknads-
baserad prissättning. Tabellen visar intäkterna frånbiljettförsäljning enligt marknadsbaserad prissättning 
efter en momsförändring till 21,7 procent. Alla siffror är angivna i kronor där inget annat anges 

 
I tabell 5.2 framgår det att intäkter från biljettförsäljning minskar med drygt 1 200 000 kr. 
Även dessa minskar alltså med 13 procent vilket är naturligt då momshöjningen är 
procentuellt sett lika stor för biljetter som för årskort. Antal biljetter som såldes till de olika 
läktarna 2004 är en uppskattning då denna information inte fanns att tillgå. De grundar sig 
dock på verkligt antal åskådare som såg AIK:s matcher under 2004 men fördelningen på de 
olika läktarsektionerna grundar sig på matchen mellan AIK och Landskrona BoIS som 
spelades den 23 augusti (uträkningen finns i Bilaga 3). Matchen besöktes av 13 747 åskådare 
att jämföra med genomsnittligt antal åskådare på 13 881 för hela säsongen 2004.   

5.2.3 Kostnadsbaserad prissättning 
Ren kostnadsbaserad prissättning tar ingen hänsyn till vad konsumenten kan eller vill betala. 
Utgångspunkten är kostnaderna och priset sätts tillräckligt högt för att dessa ska täckas på 
lång eller kort sikt.  
 
En momshöjning skulle sålunda leda till en prishöjning som motsvarar den högre momsen 
förutsatt att kostnaderna är oförändrade. Det beror på att företaget ska få full täckning för den 
högre momsen så att intäkterna per såld vara eller tjänst blir lika stor. Momsen �vältras� alltså 
över fullt ut på konsumenten.  
 
Trots att AIK inte använder kostnadsbaserad prissättning har vi ansett det finns ett allmänt 
intresse att se vilka konsekvenser en momshöjning skulle få för klubben om så var fallet. I 
tabell 5.3 framgår AIK:s intäkter från årskortsförsäljning före och efter en momshöjning 
förutsatt att klubben använder kostnadsbaserad prissättning. Antal sålda årskort är baserade på 
2004 års verkliga försäljning. Antal årskort efter en prishöjning är baserad på respondenternas 
priskänslighet för 2006 års priser. Resultatet är att intäkterna från årskortsförsäljning även i 
detta fall skulle minska med drygt 2 000 000 kr.  

Biljetter  Östra 
Övre/Västra Östra Nedre Norra Familj Summa 

Antal biljetter 2004 (st) 20 608 19 728 19 479 7 665  
Priser 2006 (verkliga) 180 150 120 150   
Intäkter inklusive moms 3 709 440 2 959 200 2 337 480 1 149 750 10 155 870 
Intäkter exklusive 21,7% moms         8 345 004 
Intäkter exklusive 6% moms         9 581 009 
Intäktsförändring         -1 236 005 
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Tabell 5.3 Intäkter från årskort enligt kostnadsbaserad prissättning.  Tabellen visar intäkterna från 
årskortsförsäljning enligt kostnadsbaserad prissättning före och efter en momsförändring till 21,7 procent. 
Antal årskort efter en prishöjning är baserad på respondenternas priskänslighet som framgår högst upp i 
tabellen. Respondenter som tänkt köpa årskort innan resp. efter nyår har slagits samman till en post. 
Siffrorna är angivna i kronor där inget annat anges. 

 
Intäkterna från biljettförsäljning påverkas till skillnad från årskort även av hur fotbollslaget 
presterar under säsongen. Om laget ligger på plats ett till fyra i Allsvenskan kommer fler 
åskådare än om laget ligger på plats fem till tio. Minst antal åskådare kommer om laget ligger 
på plats 11 till 14. I analysen måste därför hänsyn tas till supportrarnas priskänslighet vid de 
olika tabellplaceringarna. 
 

Årskort Bästa Plats Östra 
Övre/Västra Östra Nedre Norra Familj Summa 

 
Antal respondenter (st) 31 58 13 49 14 165 

Antal respondenter 
efter prishöjning (st) 20 51 11 49 12 143 

Andel respondenter 
efter prishöjning 65% 88% 85% 100% 86% 87% 

              
Antal årskort 2004 
(verkliga) (st) 676 4 145 645 2 542 501 8 509 

Antal årskort efter 
prishöjning (st) 436 3 645 546 2 542 429 7 598 

              
 
Priser (verkliga) 3 400 2 400 1 900 1 200 800   

 
Priser efter prishöjning 3 900 2 760 2 180 1 380 1 140   

              

Intäkter (inklusive 6% 
moms) 2 298 400 9 948 000 1 225 500 3 050 400 400 800 16 923 100 

Intäkter efter 
prishöjning (inklusive 
21,7% moms) 1 700 903 10 059 486 1 189 777 3 507 960 489 549 16 947 675 

Intäkter (exklusive 6% 
moms)           15 965 189 

Intäkter efter 
prishöjning (exklusive 
21,7% moms)           13 925 781 

 
Intäktsförändring           -2 039 408 
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Tabell 5.4 Intäkter från biljetter enligt kostnadsbaserad prissättning. Tabellen visar intäkterna från 
biljettförsäljning enligt kostnadsbaserad prissättning efter en momsförändring till 21,7 procent. Tabellen är 
även korrigerad för hur många matcher respondenterna angivit att de ska gå på beroende av vilken 
tabellposition AIK har (uträkning finns i Bilaga 3). Antal åskådare grundar sig på verkligt antal åskådare 
2004 medan antal åskådare efter en prishöjning grundar sig på respondenternas priskänslighet för 2006 års 
priser. Siffrorna är angivna i kronor där inget annat anges. 

 
Intäkterna från biljettförsäljning framgår av Tabell 5.4. Tabellen visar att det skulle ske en 
intäktsminskning från biljettförsäljningen på ungefär 2 000 000 kr. Det går inte att se något 
direkt samband mellan tabellposition och priskänslighet. Åskådarantalet påverkas fortfarande 
av tabellpositionen. Det är endast priskänsligheten förutsatt ett visst antal åskådare som inte 
förändras vid de olika tabellpositionerna.  
 
Totalt skulle intäktsminskningen bli ungefär 4 000 000 kr. Denna intäktsminskning kommer 
av flera olika anledningar. Vissa respondenter som köper årskort angav att de skulle köpa ett 
årskort till en billigare läktarsektion, andra menade att de istället skulle köpa enstaka biljetter. 
Vad gäller biljettförsäljningen kommer även den påverkas av att vissa respondenter hellre 
köper billigare biljetter än att avstå från att se matchen, medan andra skulle sitta kvar på 

Plats 1 till 4  
I Allsvenskan               

Läktare Åskådare 
(st) Pris Intäkt  Andel efter 

prishöjning 
Åskådare efter 
prishöjning (st) Pris Intäkt Intäkts-

förändring 
           

Östra Övre/ 
Västra 20 608 180 3 709 440 58% 11 953 210 2 510 054   

Östra Nedre 19 728 150 2 959 200 92% 18 150 170 3 085 459   
Norra 19 479 120 2 337 480 96% 18 700 140 2 617 978   
Familj 7 665 150 1 149 750 78% 5 979 170 1 016 379   
           
Totalt (inklusive moms)  10 155 870    9 229 870  
Totalt (exklusive moms)   9 581 009       7 584 117 -1 996 893 
Plats 5 till 10  
i Allsvenskan               
           
Östra Övre/ 
Västra 20 608 180 3 709 440 57% 11 747 210 2 466 778   
Östra Nedre 19 728 150 2 959 200 90% 17 755 170 3 018 384   
Norra 19 479 120 2 337 480 96% 18 700 140 2 617 978   
Familj 7 665 150 1 149 750 78% 5 979 170 1 016 379   
           
Totalt (inklusive moms)  10 155 870    9 119 518  
Totalt (exklusive moms)   9 581 009       7 493 441 -2 087 568 
Plats 11 till 14  
i Allsvenskan               
           
Östra Övre/ 
Västra 20 608 180 3 709 440 56% 11 540 210 2 423 501   
Östra Nedre 19 728 150 2 959 200 92% 18 150 170 3 085 459   
Norra 19 479 120 2 337 480 98% 19 089 140 2 672 519   
Familj 7 665 150 1 149 750 80% 6 132 170 1 042 440   
           
Totalt (inklusive moms)  10 155 870    9 223 919  
Totalt (exklusive moms)   9 581 009       7 579 227 -2 001 783 
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samma läktare men gå på färre matcher. Antal matcher som de skulle se, påverkades även av 
vilken tabellposition som AIK har. De siffror som bäst passar in på AIK är de som baseras på 
tabellplacering 11 till 14 eftersom klubben slutade på en 13:de plats i Allsvenskan 2004.  
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6 Resultat och slutdiskussion 
 
I detta kapitel redogörs för resultat av empirin och analysen. Vidare förs en mer generell 
diskussion kring resultatet av undersökningen och några förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Resultat 
Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för vad en momshöjning skulle innebära för ett 
idrottsaktiebolags ekonomi och hur en eventuell prishöjning av evenemangsbiljetter påverkar 
besökarnas köpbeteende. De problemfrågor som ställdes i inledningen var: 
 
Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för ett idrottsaktiebolag, av en momshöjning från 6 
procent till 21,7 procent på idrottsevenemang? 
 
Hur påverkas idrottskonsumenterna av en eventuell prishöjning? 
 
De åskådare som tänkt köpa årskort kan utifrån sina svar bedömas som mindre priskänsliga än 
de som tänkt köpa biljetter. En prishöjning bedöms därför ha större inverkan på antal biljetter 
som säljs till matcherna. 
 
De åskådare som tänkt köpa biljetter och årskort till de största läktarsektionerna på arenans 
långsidor (Östra Övre och Västra läktaren) bedöms mer priskänsliga och en prishöjning antas 
ha större inverkan på antal biljetter och årskort som säljs till dessa läktarsektioner. 
 
Tabellposition kan ha både en negativ och en positiv inverkan på åskådarantalet vid en 
momshöjning. En hög tabellposition har en positiv påverkan på åskådarantalet och motverkar 
därför de negativa effekterna av en prishöjning. Undersökningen visade att de åskådare som 
inte är priskänsliga fortfarande påverkas av tabellpositionen. Detta tyder på att tabellposition 
kan ha en starkare inverkan på åskådarantalet än en prishöjning. 
 
Om AIK inte skulle höja priserna vid en momshöjning, kan intäkterna sjunka med ungefär 13 
procent eller 2 000 000 kr från årskortsförsäljningen samt 1 200 000 från biljettförsäljningen. 
En momshöjning skulle kunna innebära att intäkterna från årskortsförsäljningen skulle sjunka 
med ungefär 13 procent eller 2 000 000 om idrottsaktiebolaget använder en kostnadsbaserad 
prissättning. Intäkterna från biljettförsäljning skulle även de sjunka med ungefär 2 000 000 kr 
eller 21 procent i detta fall. Skillnaden mellan kostnadsbaserad och marknadsbaserad 
prissättning bedöms framförallt vara att intäkterna från biljettförsäljningen skulle minska i 
större utsträckning vid kostnadsbaserad än vid marknadsbaserad prissättning. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för ett idrottsaktiebolag bedöms alltså bli minskade intäkter. 
Denna intäktsminskning kan bestå i minskad biljettförsäljning om priserna höjs eller det 
belopp som motsvarar momshöjningen om idrottsaktiebolaget avstår från att höja priserna.   

6.2 Generaliserbarhet 
De slutsatser som har dragits kan inte helt utan vidare generaliseras till vilket idrottsaktiebolag 
som helst. Undersökningen som har genomförts är en fallstudie på AIK. Frågan är därför om 
slutsatserna gäller även för andra idrottsaktiebolag och om dem kan sägas ha giltighet även 
framåt i tiden? Analysen grundar sig i stora delar på antalet åskådare som såg AIK:s matcher i 
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Allsvenskan 2004, då klubben slutade på en 13:de plats (av 14). Eftersom antal åskådare 
påverkas av tabellposition är det inte troligt att AIK har samma publiksiffror framöver om de 
ligger högre upp i tabellen. Ökade publiksiffror betyder ökade intäkter och de ekonomiska 
konsekvenserna av en momshöjning blir därför större. Men det är enbart den absoluta 
intäktsminskningen som blir större. Eftersom priskänsligheten hos olika typer av åskådare inte 
skiljer sig mellan de olika tabellpositionerna, bedöms den relativa intäktsminskningen bli 
densamma för AIK. Även andelen åskådare som väljer att inte besöka matcherna efter en 
prishöjning borde vara ungefär samma oavsett tabellposition.  
 
Om resultatet ska kunna generaliseras till andra idrottsaktiebolag bör dessa ha en liknande 
publikstruktur som AIK hade 2004. De bör alltså ha en liknande fördelning av åskådarna 
mellan olika läktarsektioner och prissättningen av årskort och biljetter får inte skilja sig 
nämnvärt. Vidare bör en ganska stor andel av åskådarna vara trogna på så sätt att de ser 
matcher även när det går dåligt för laget. Om idrottsaktiebolaget har betydligt fler eller färre 
åskådare än AIK är det framförallt de relativa siffrorna som går att generalisera. 
 
Vidare gäller de slutsatser som är dragna enbart på kort sikt. De intäktsminskningar som en 
höjd moms ger upphov till måste på lång sikt täckas. Om inte kostnaderna minskas i samma 
utsträckning kan klubben bli tvungen att höja priserna ännu mer. 

6.3 Slutdiskussion och vidare forskning 
Enligt finansdepartementet motiveras en enhetlig moms bl.a. med att den administrativa 
kostnaden för företagen skulle sjunka. Som framgår av undersökningen bedöms förslaget ge 
minskade intäkter för idrottsaktiebolag. Frågan är om dem minskade administrativa kostnaden 
kan motivera den intäktsminskning som drabbar företag som idag har en momssats på 6 eller 
12 procent. För AIK:s del verkar inte detta troligt då intäktsminskningen ligger på mellan tre 
och fyra miljoner kronor (exklusive derbymatcher). Detta innebära förutom en försämrad 
ekonomi, även en risk för brist på likvida medel under vinterhalvåret då intäkterna från 
årskorten är de stora inbetalningarna. Den försämrade ekonomin ger även sämre 
förutsättningar för klubbarna att värva nya spelare.  
 
Eftersom moms är tänkt att belasta konsumenten (idrottsåskådaren), är syftet med en 
reducerad momssats att stimulera konsumtionen (antalet matcher). För AIK betyder detta ett 
ökat besökarantal på klubbens matcher. Om det allmänt kan anses som gynnsamt att folk 
besöker denna sorts idrottsevenemang motverkar en momshöjning detta syfte. AIK bedöms 
att i det längsta undvika att höja priserna till följd av en momshöjning och konsumtionen 
påverkas på så sätt inte. Något som kan få AIK att trots allt höja priserna skulle kunna vara 
om klubben ligger högt upp i Allsvenskan och det råder gynnsamma förhållanden övrigt i 
ekonomin. Det höjda priset skulle dock inte behöva påverka konsumtionen nämnvärt då en 
hög tabellposition bedöms leder till en ökad konsumtion. Om momsen höjs när AIK ligger 
långt ner i tabellen finns det risk för att klubben får bära hela kostnaden själv. 
 
En momshöjning som följs av en prishöjning påverkar konsumtionen negativt. Men det är inte 
säkert att det bara är de som har ont om pengar som väljer att inte gå på matcherna utan det 
kan även finns andra anledningar till att åskådare är priskänsliga. De som inte har ett så starkt 
intresse, s.k. marginalsupportrar, väljer kanske att stanna hemma istället för att gå på en match 
när priset höjs. Det är just dessa personer som en subventionerad moms är bra för, eftersom 
det ger en bredare publik och ett allmänt ökat intresse för idrott. De åskådare som i AIK:s fall 
köpte årskort till Östra Övre och Västra läktarsektionerna gjorde detta framförallt av 
bekvämlighetsskäl. Dessa personer var även generellt sett mer priskänsliga. Det kan därför 
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vara möjligt att personer som är mer bekväma, väljer att stanna hemma i större utsträckning 
än andra. 
 
Några slutgiltiga ord om valet att genomföra en enkätundersökning. Målet var att kartlägga 
olika faktorer, inte minst ekonomiskt beteenderelaterade, vid ett visst tillfälle för att skapa en 
bild av bl.a. priskänslighet i samband med momsändring. Denna typ av tvärsnittsansats är i sig 
intressant även i ett långsiktigt perspektiv, dvs. enkäten kan ses som ett instrument som kan 
användas vid upprepade tillfällen för att ge klubben information om ändringar i priskänslighet 
m.m. Detta kan i sig vara av stort värde dels för klubbens egna beslut, dels för klubbens 
trovärdighet gentemot aktiemarknaden. Det kan ju vara en rimlig bedömning om klubben, i 
sin årsberättelse eller i samband med en allmän diskussion om momsfrågan, kan framhålla att 
de har en policy för hur de tänkt ändra biljettpriserna och att detta grundar sig på en bra 
information om faktiska förhållanden. Instrumentet (enkäten) kan ju även kommat att 
användas i andra sammanhang och av andra klubbar. Det skulle alltså vara av intresse att 
vidareutveckla detta instrument till en generell metod. 
 
Det skulle vara intressant att i en utvidgad undersökning se hur derbymatcher påverkar de 
ekonomiska konsekvenserna och besökarnas köpbeteende vid en momshöjning. Ett annat 
område som bör studeras ytterligare är hur åskådarnas inkomst och ekonomi påverkar 
priskänsligheten och hur detta i slutändan påverkar konsumtionen av biljetter och årskort.  
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7 Källkritik 
 
I detta kapitel görs en kritisk granskning av de skriftliga och muntliga källorna som har 
använts i denna undersökning. 
 
 
En forskare undersöker i regel verkligheten genom olika källor vilket ger upphov till det 
treledade förhållandet verklighet-källa-forskare. Källor är vägen mellan forskaren och 
verkligheten och på denna väg kan mycket hända.128 De källor som har använts i detta arbete 
är berättande källor vilket innebär att de har passerat genom ett subjektivt medium 
(författarna) och därför är utsatta för förskevningsrisker. I fråga om äkthet är dessa mindre 
värda än källor som inte har passerat genom ett subjektivt medium (kvarlevor) även om de är 
värdefulla på så sätt att de innehåller mer information.129   
 
De ekonomiska siffror som har hämtats från AIK:s bokföring och årsredovisning bedöms ha 
en hög reliabilitet eftersom de har varit föremål för granskning från företagets revisorer. Även 
publiksiffrorna bedöms ha en hög reliabilitet eftersom det är viktigt för AIK att dessa stämmer 
då de ligger till grund för det ekonomiska utbytet mellan AIK och dess biljettåterförsäljare 
samt arenaarrendator. När det gäller den intervjun som genomfördes med publik- och 
arrangemangsansvarig på AIK och den enkät som skickades kan det vara befogat att ta upp 
tendenskritiken. En källa är mindre värd om den kan tänkas ha påverkats av 
uppgiftslämnarens bakomliggande situation.130 En person som är ansvarig för en 
fotbollsklubbs arrangemang kan t.ex. försköna klubbens prissättningsmetod för att själv 
framstå i bättre dager. Vi har dock inte lagt märke till någonting som skulle tyda på att så 
skulle vara fallet och de svar som har erhållits har inte på något sätt varit framtvingad.  
 
De respondenter som har svarat på enkäten kan ha påverkats av det faktum att de stödjer AIK 
och gärna ser att klubben lyckas, både ekonomiskt och sportsligt. Om resultatet av 
undersökningen är att supportrarna har låg priskänslighet kan det leda till att AIK höjer 
priserna. Supportrarna kan då svara så att de framstår som priskänsliga för att motverka detta. 
Vi har varit medvetna om problemet och på olika sätt försökt motverka detta genom att t.ex. 
inte använda värdeladdade frågor, tona ned prissättningsproblematiken och istället framhäva 
att det handlar om en undersökning av hur en momsförändring påverkar AIK. Risken för detta 
kan dock inte uteslutas. 
 
Källkritik innefattar även två andra aspekter, beroende- och avståndskritik. En källa är mindre 
värd ju fler led informationen måste passera innan den kommer till den aktuella källan 
(beroende). Källan är även mindre värd ju längre i tid den befinner sig från den aktuella 
händelsen (avstånd).131 De källor som är använda i detta arbete är inte beroende av någon 
andra part utan informationen kommer direkt från källorna. Däremot har respondenterna i 
enkäten fått ta ställning till hur de har tänkt handla framåt i tiden (om de tänkt köpa biljetter 
eller årskort till AIK:s matcher i fotboll 2006). De som har tänkt köpa årskort gör troligtvis 
detta innan den första matchen spelas i april. Deras köp ligger alltså på sin höjd endast några 

                                                
128 Alvesson, et al., s. 123 
129 Alvesson, et al., s. 124 
130 Alvesson, et al., s. 125 
131 Alvesson, et al., s. 125 
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månader fram i tiden. De som däremot har svarat att de tänkt köpa enstaka biljetter kommer 
troligtvis att göra detta utspritt över hela 2006 och avståndet är då lite längre. Dessa källor har 
därför bedömts ha något lägre värde.    
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 
 
Följebrev 
 

  

 
   Momsenkät  

 
  

  

Enkät om 
momsförändring 
AIK Fotboll har beslutat sig för att i 
samarbete med företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet, 
genomför en undersökning om hur en 
eventuell momsförändring skulle 
påverka klubben. 

Du har nu blivit utvald av AIK som 
vill veta just DIN åsikt. Det skulle 
vara av stor vikt för klubben om just 
Du kan medverka i denna 
enkätundersökning. Undersökningen 
beräknas ta 1-5 minuter. Enkäten 
ligger på en hemsida så du behöver 
inte ladda ner någon fil för att 
besvara den. För att komma till 
enkäten klickar du på länken: 

http://AIK.stockholmekonomi.se   

  

Om du av någon anledning inte får 
upp enkätsidan när du klickar på 
länken kan du kopiera in adressen 
direkt i webbläsaren.  

   

  

  

Ditt svar vill vi gärna ha senast den 24 
november 2005 

Tack för Din medverkan 

Har du några frågor är du välkommen 
att höra av dig till:  

  

Christian Hampf 0737-XXXXX            

christian.hampf@aik.se         

  

Vilhelmina Hellström 0736-XXXX 

vilhelmina@stockholmekonomi.se 
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Officiellt brev från Allmänna Idrottsklubben  

Solnavägen 45, 171 27 Solna | info@aik.se | www.aik.se  
Copyright © Allmänna Idrottsklubben, 2005  

Skickat med Paloma nyhetsbrevsmotor från Webbkraft 
Skickat med Paloma nyhetsbrevsmotor från Webbkraft 
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9.2 Bilaga 2 
 
 
 

Enkätundersökning  
 

Enkäten består av kryssfrågor som behandlar besök på AIK:s herrmatcher i fotboll 
under säsong 2006. Alla svar kommer att behandlas anonymt och inga obehöriga 
kommer att få ta del av svaren.  
 
Efter att du svarat på frågorna skickar du iväg svaren genom att klicka på (Skicka) 
längst ner på sidan.  
 
Var vänlig ange den e-postadress du fick utskicket till (detta är viktigt för att du 

inte skall få en påminnelse vid uteblivet svar), email:  
 

 

 

1. Vilket år är du född? 
 
 

 
 
 

             2. Kön? 
 

Kvinna 

Man 
 

 
Följande frågor handlar om den kommande säsongen i Allsvenskan 2006. 
 

3. Har du tänkt köpa årskort för 
säsongen 2006? 
 

Ja 

Nej - (Gå vidare till fråga 8) 

Vet ej - (Gå vidare till fråga 8) 
 
 
 

             4. Vad är den främsta anledningen till att du 
valt att köpa årskort? 
 

Det är billigare än att köpa enstaka biljetter 

Det är bekvämt att inte behöva köpa biljetter 
till matcherna 

Det innebär en viss status i min 
umgängeskrets 

För att stödja AIK ekonomiskt under 
vintermånaderna 

Annat 
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5. Till vilken läktarsektion har du 
tänkt köpa årskort? 
 

Bästa plats, 3400 kr 

Östra övre eller Västra, 2400 kr 

Östra nedre, 1900 kr 

Norra, 1200 kr 

Norra innan nyår, 990 kr  

Södra, familj (föräldrar och barn), 
800 kr 

Vet ej 
 
 
 

              

 

6. Vad är den främsta anledningen till att 
du väljer just denna läktarsektion?  
 

Pris 

Stämning/gemenskap 

Säkerhet/lugn 

Status 

Service/läge/överblick  

Annat 
 
 
 

 

7. Om priset istället skulle vara 
enligt följande, vilken läktarsektion 
kommer du då att välja? 
 

Bästa plats, 3900 kr - (Gå vidare till 
fråga 16) 

Östra övre eller Västra, 2760 kr - 
(Gå vidare till fråga 16) 

Östra nedre, 2180 kr - (Gå vidare till 
fråga 16) 

Norra, 1380 kr - (Gå vidare till fråga 
16) 

Norra innan nyår, 1140 kr - (Gå 
vidare till fråga 16) 

Södra, familj (föräldrar och barn), 
920 kr - (Gå vidare till fråga 16) 

Kommer inte att köpa något årskort 
- (Gå vidare till fråga 9) 

Vet ej - (Gå vidare till fråga 9) 
 
 

             8. Vad är främsta anledningen till att du 
inte kommer att köpa årskort? 
 

Pris 

Tid/möjlighet 

Intresse 

Annat 
 
 
 

9. Har du tänkt gå på någon av AIKs 
seriematcher i fotboll?  
 

Ja 

Nej - (Gå vidare till fråga 16) 

Vet ej - (Gå vidare till fråga 16) 
 
 
 

             10. Hur många matcher har du tänkt gå på 
om AIK ligger på plats 1 � 4 i Allsvenskan?
 

0 

1-3 

4-7 

8-13 

Vet ej 
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11. Hur många matcher har du tänkt gå på 
om AIK ligger på plats 5 � 10 i Allsvenskan?
 

0 

1-3 

4-7 

8-13 

Vet ej 
 
 
 
 

              

 

12. Hur många matcher har du 
tänkt gå på om AIK ligger på plats 
11 � 14 i Allsvenskan? 
 

0 

1-3 

4-7 

8-13 

Vet ej 
 
 
 

13. Vilken läktarsektion kommer merparten 
av dina besök troligtvis vara på? (I 
dagsläget är inte priserna på enstaka 
biljetter fastställda och angivna priser är 
därför cirkapriser)  
 

Östra övre eller Västra, 180 kr 

Östra nedre, 150 kr 

Norra, 120 kr  

Södra, familj (föräldrar och barn), 150 kr 

Vet ej 
 
 

             14. Vad är den främsta anledningen 
till att du väljer just denna 
läktarsektion?  
 

Pris 

Stämning/gemenskap 

Säkerhet/lugn 

Status 

Service/läge/överblick 

Annat  
 

15. Om priset istället skulle vara enligt 
följande, vilken läktarsektion kommer du då 
att välja?  
 

Östra övre eller Västra, 210 kr 

Östra nedre, 170 kr 

Norra, 140 kr 

Södra, familj (föräldrar och barn), 170 kr 

Jag kommer fortsätta gå till samma 
läktarsektion, men gå på färre matcher 

Jag kommer inte att gå på någon match 

Vet ej 
 
 

             16. Vad är din generella 
uppfattning om priserna på AIK:s 
hemmamatcher? 
 

För låga 

Varken för höga eller för låga  

För höga 

Har ingen uppfattning/vet ej 
 
 
 

Skicka!
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9.3 Bilaga 3 
 
Tabell 9.1 Respondenter som tänkt köpa biljetter till AIK:s matcher 2006. Tabellen visar antal respondenter som 
tänkt köpa enstaka biljetter till de olika läktarsektionerna. De som svarat att de tänkt gå på färre matcher efter 
en prishöjning har flyttats en steg uppåt. De  respondenter som svarat att de tänkt gå på 8-13 matcher och sedan 
svarat att de tänkt gå på färre matcher har alltså placerats bland de som tänkt gå på 4-7 matcher. Antal matcher 
har sedan räknats om till ett snitt. 
      
Plats 1-4           

Antal biljetter 2006 vid 6%moms 
Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj   

1 till 3 matcher 14 15 15 17   
4 till 7 matcher 38 11 28 28   
8 till 13 matcher 37 20 24 17   
        
Omräknat till 2 matcher 28 30 30 34   
Omräknat till 5.5 matcher 209 60.5 154 154   
Omräknat till 10.5 matcher 388.5 210 252 178.5   
Totalt antal biljetter 625.5 300.5 436 366.5 1728.5
        
Antal biljetter 2006 vid 21,7% 
moms 

Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj Summa 

Vet ej 6 3 2 4   
0 matcher 2 0 2 0   
1 match 2 5 1 3   
1 till 3 matcher 18 9 18 17   
4 till 7 matcher 35 20 35 27   
8 till 13 matcher 13 14 18 10   
        
Omräknat till 1 match 2 5 1 3   
Omräknat till 2 matcher 36 18 36 34   
Omräknat till 5.5 matcher 192.5 110 192.5 148.5   
Omräknat till 10.5 matcher 136.5 147 189 105   
Totalt antal biljetter 365 275 417.5 287.5 1345
Andel biljetter efter momshöjning 58% 92% 96% 78% 78%

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Plats 5-10           

Antal biljetter 2006 vid 6%moms 
Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj Summa 

1 till 3 matcher 18 17 19 22   
4 till 7 matcher 38 13 24 30   
8 till 13 matcher 32 16 24 11   
        
Omräknat till 2 matcher 36 34 38 44 152
Omräknat till 5.5 matcher 209 71.5 132 165 577.5
Omräknat till 10.5 matcher 336 168 252 115.5 871.5
Totalt antal biljetter 581 273.5 422 324.5 1601
        
Antal biljetter 2006 vid 21,7% 
moms 

Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj Summa 

Vet ej 6 3 2 4   
0 matcher 2 0 2 0   
1 match 2 5 1 5   
1 till 3 matcher 23 14 21 22   
4 till 7 matcher 31 17 32 23   
8 till 13 matcher 11 12 18 8   
        
Omräknat till 1 match 2 5 1 5   
Omräknat till 2 matcher 46 28 42 44   
Omräknat till 5.5 matcher 170.5 93.5 176 126.5   
Omräknat till 10.5 matcher 115.5 126 189 84   
Totalt antal biljetter 332 247.5 407 254.5 1241
Andel biljetter efter momshöjning 57% 90% 96% 78% 78%
Plats 11-14           

Antal biljetter 2006 vid 6%moms 
Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj Summa 

1 till 3 matcher 19 19 24 27   
4 till 7 matcher 39 13 22 22   
8 till 13 matcher 27 13 20 12   
        
Omräknat till 2 matcher 38 38 48 54 178
Omräknat till 5.5 matcher 214.5 71.5 121 121 528
Omräknat till 10.5 matcher 283.5 136.5 210 126 756
Totalt antal biljetter 536 246 379 301 1462
        
Antal biljetter 2006 vid 21,7% 
moms 

Östra 
Övre/Västra 

Östra 
Nedre Norra Familj Summa 

Vet ej 6 3 2 4   
0 matcher 2 0 2 0   
1 match 2 6 1 9   
1 till 3 matcher 25 14 28 18   
4 till 7 matcher 28 17 25 20   
8 till 13 matcher 9 10 17 9   
        
Omräknat till 1 match 2 6 1 9   
Omräknat till 2 matcher 50 28 56 36   
Omräknat till 5.5 matcher 154 93.5 137.5 110   
Omräknat till 10.5 matcher 94.5 105 178.5 94.5   
Totalt antal biljetter 298.5 226.5 372 240.5 1137.5
Andel biljetter efter momshöjning 56% 92% 98% 80% 78%
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Tabell 9.2 Antal åskådare på AIK:s matcher 2004. Tabellen visar antal åskådare på AIK:s match mot 
Landskrona (vänster). Fördelningen på de olika läktarna ligger till grund för bedömningen av  totalt antal 
åskådare på de olika läktarna (höger). 
 
 
   

Läktare 
Åskådare 
(st) 

      
Östra 
Övre/Västra 1570 
Östra Nedre 1503 
Norra 1484 
Familj 584 
Årskort (restpost) 8606 
    
Totalt  13747 

 

 
Läktare 

Åskådare 
(st) Pris Intäkt 

      
Östra 
Övre/Västra 20,608 180 3,709,487
Östra Nedre 19,729 150 2,959,320
Norra 19,479 120 2,337,528
Familj 7,666 150 1,149,862
Årskort (restpost) 112,965 0 0
      
Totalt 180,447   10,156,198


