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ABSTRACT 
Swedish music industry has, during the latest decades, been highly successful interna-
tionally. Export Music Sweden, ExMS was founded to support and market Swedish 
music abroad. ExMS Managing Director Christer Lundblad said in 2003 that the in-
come made from concerts is growing rapidly. The reason for that development might 
be that the illegal downloading of music leave people more money left to spend on 
concerts. Furthermore, the development might spawn from the fact that people value 
experiences higher than before. Moreover, when more money is spent on concerts the 
pricing becomes more important than ever. Concert tickets should, if seen in an eco-
nomical perspective, be priced to maximize revenue. One way of doing that is to price 
discriminate. We have, through a pre-study on the subject, established that concerts 
are not price discriminated as extensively as they could. That fact has made us curious 
as to why that is.  

In order to find out why concerts are not price discriminated more extensively we 
have interviewed seven people belonging to groups involved in the pricing process of 
concerts. These groups are artists, managers, concert arrangement agencies and record 
labels. Furthermore, we have studied literature on price discrimination and the concert 
industry.  

The thesis discusses the pricing of concerts; which people who is involved in the deci-
sions concerning the pricing of concerts and their views on the subject. In addition, 
the thesis also contains other factors influencing the pricing of concerts.   

In conclusion, we find that there are two reasons explaining why concerts are not 
price discriminated more extensively. One is practical and involves the fact that some 
concert venue attributes does not allow price discrimination, since the crowd cannot 
be divided into different sections. The other reason is the fact that concert arrange-
ment agencies are to comfortable to price discriminate, and that artists are unwilling 
to price discriminate for different reasons. Furthermore, the thesis’s results indicate 
that concerts will be price discriminated more extensively in the future.   



 
SAMMANFATTNING 
Svensk musikindustri har under de senaste årtiondena åtnjutit stora framgångar på den 
internationella marknaden. Export Music Sweden grundades för att stötta och mark-
nadsföra svensk populärmusik utomlands. VD Christer Lundblad sade 2003 att intäk-
ter från konserter ökar kraftigt. Anledningar till detta kan vara att den ökande illegala 
nedladdningen av musik ger ett ökat ekonomiskt utrymme för konserter, samt att 
människor idag värderar upplevelser högre än tidigare. Eftersom mer pengar spende-
ras på konserter blir prissättningen mer betydelsefull. Ur ett rent ekonomiskt perspek-
tiv borde konsertbiljetter prissättas för att maximera vinsten. Ett sätt att göra detta är 
att prisdiskriminera. Vi har funnit att detta inte görs i så stor utsträckning inom kon-
sertindustrin, vilket har lett oss till att ta reda på varför så inte är fallet.   

För att ta reda på varför inte prisdiskriminering sker i större utsträckning har vi inter-
vjuat sju personer inom de grupper, i konsertindustrin, som påverkar prissättningen. 
Dessa grupper är artister, management, turnéproduktionsbolag och skivbolag. Vi har 
även studerat litteratur rörande prisdiskriminering och konsertindustrin, i form av ve-
tenskapliga artiklar, böcker och rapporter.   

Uppsatsen diskuterar hur prisdiskriminering av konserter går till, vilka som är inblan-
dade i prissättningsbeslutet, samt deras syn på prisdiskriminering. Den tar även upp 
andra faktorer som påverkar prissättningen av konserter.   

I uppsatsen kommer vi fram till att det finns två anledningar till att konserter inte pris-
diskrimineras i större utsträckning. En anledning är praktisk och innebär att konsert-
platsens attribut inte tillåter platsindelning och således prisdiskriminering. Den andra 
anledningen bygger på konsertarrangörers lättja samt artisters invändningar mot pris-
diskriminering. Vi redogör även, utifrån undersökningens resultat, för att utvecklingen 
pekar på att konserter kommer att prisdiskrimineras i större utsträckning i framtiden. 
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1 INLEDNING 
Vi hoppas att med denna uppsats fånga musikindustrins intresse, den är således inte 
avsedd att stanna innanför universitetets väggar. Detta inledande kapitel beskriver 
bakgrunden till varför vi intresserat oss för ämnet. En problembakgrund återges ock-
så för att skapa en klar bild av vilket fenomen som undersöks, samt ett syfte.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har svensk musikindustri åtnjutit stora framgångar på 
den internationella marknaden (Swedish Trade, 2004). Svensk musikexport generera-
de nästan 7 000 miljoner kronor år 2003, vilket är en fördubbling gentemot år 1997, 
vilket visas i figur 1. 7 000 miljoner kronor är mycket pengar, men är trots det endast 
cirka 0,5 % av Sveriges totala export (Export Music Sweden, 2005).  
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När ABBA vann Eurovisionsschlagerfestivalen i Brighton 1976 var det startskottet för 
deras enorma framgångar. ABBA nådde stora försäljningsframgångar i hela världen 
och banade väg för exporten av svensk pop- och rockmusik. Efter en nedgång under 
mitten av 80-talet tog den svenska musikexporten åter fart med band som Europe, 
Roxette och Ace of Base. Sedan dess har svenska artisters framgångar utomlands ökat 
stadigt, vilket speglas i nutida flitigt utomlands exponerade band som The Hives.   

Även politiker har på senare år kommit att intressera sig för den svenska 
musikexporten. Detta kan bero på de stora goodwillvärden som uppstår för Sverige i 
samband med exporten. 1998 instiftade den dåvarande näringsministern Leif 
Pagrotsky musikexportpriset. När Roxette år 2001 fick ett specialpris för 
”utomordentliga insatser för svensk musikexport”, sade Pagrotsky:   

Figur 1 – Svensk musikexport  (Export Music Sweden, 2005) 
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Svensk musikindustri fortsätter att visa framfötterna och bidrar väsentligt 
till att Sverige syns och hörs. Att det som skapas här möts av sådan upp-
skattning utomlands påverkar hela bilden av Sverige (Rosander, 2003).  

Bert Karlsson, skivbolagsdirektör tycker dock inte att vi har någon musikexport att 
tala om och angående Pagrotskys instiftan av musikexportpriset säger han:  

De blandar ihop äpplen och päron hela tiden. Det är CD maskiner vi [i 
Sverige] har sålt som dom har blandat ihop med det, men det är ju inte så 
jävla roligt att dela ut pris för en CD maskin. Det är därför dom har hittat 
på det här med exportpriset.   

Export Music Sweden, ExMS, är en förening, vilken representerar skivbolag, musiker, 
artister, kompositörer och utgivare (Rosander, 2003). De grundades för att stötta och 
marknadsföra svensk populärmusik utomlands. ExMSs VD Christer Lundblad sade 
2003 att en ny trend inom musikbranschen är att intäkterna från konserter ökar kraftigt 
över hela världen (Rosander). Krueger (2005) menar att de ökade intäkterna inte beror 
på att fler människor går på konserter utan att det är ökande biljettpriser som genere-
rar de större intäkterna. En anledning kan vara att den ökade nedladdningen av musik 
ger ökat ekonomiskt utrymme för människor att spendera på konserter. Ytterligare en 
anledning kan vara att upplevelseindustrin ökar. Människor värderar idag minnesvär-
da upplevelser högre än tidigare (Pine & Gilmore, 1999).   

Då människor spenderar mer pengar på konserter blir prissättningsverktyget viktigare. 
I företagsekonomisk litteratur ges en bild av att rätt pris för en produkt eller tjänst är 
det pris som kunden är villig att betala, vilket resulterar i diskriminerande priser. Den-
na bild återspeglas inte inom konsertindustrin. Ett flertal konserter sker på idrottsare-
nor, så som Globen, Ullevi och Löfbergs Lila Arena. Vid idrottsevenemang är det all-
tid olika priser beroende på var du sitter i arenan, det samma gäller vid teater- och 
operabesök. På konserter är dock så inte fallet. Ibland är det prisdiskriminerat och 
ibland inte trots att det är samma arena som vid idrottsevenemang. Vi har gjort en 
förstudie (bilaga 1) av konsertindustrin och funnit att av 25 stycken aktuella konserter 
var endast 17 stycken prisdiskriminerade. Vi har inte sett något mönster i när och var 
konserter prisdiskrimineras. Det finns inga standardiserade prisintervall för varken 
arenor, storlek på artister eller musikgenre. Denna brist på mönster har fångat vårt in-
tresse.  

Det har skett en hel del forskning angående prissättning av teater- och operabiljetter, 
allt från Baumol och Bowens Performing Arts – The Economic Dilemma från 1966 till 
Leslies Price Discrimination in Broadway Theater från 2004. Det har dock tidigare 
funnits mycket lite forskning rörande prisdiskriminering av konserter. Under senare år 
har en del artiklar publicerats rörande ämnet. Under vårt arbetes gång publicerades en 
artikel, Kruegers The Economics of Real Superstars – The Market for Rock Concerts 
in the Material World, som tar upp och illustrerar många av konsertindustrins fråge-
ställningar. Forskningen inom upplevelseekonomin är fortfarande i sin linda, vi ser 
konsertindustrin som en del av denna ekonomi.  

1.2 Problemformulering 
Ur ett rent ekonomiskt perspektiv borde priserna för konsertbiljetterna sättas för att 
maximera vinsten för de inblandade aktörerna. Som vi utvunnit ur vår förstudie är det-
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ta dock inte fallet, vilket leder oss fram till frågan, varför prisdiskrimineras inte 
konserter i större utsträckning? Det finns många aktörer inom konsertindustrin, pu-
blik, artister, management, turnéproduktionsbolag, försäljare av komplementprodukter 
och en andrahandsmarknad som påverkar prissättningen av konserter. För att besvara 
vår fråga ämnar vi i processen ta reda på hur samspelet mellan dessa aktörer fungerar 
och hur de påverkar beslutet angående eventuell prisdiskriminering.   

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på varför inte konserter prisdiskrimineras i stör-
re utsträckning, genom att finna vilka aktörer som påverkar beslutet om prisdiskrimi-
nering.  
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2 METOD 
I metodavsnittet avser vi beskriva de teoretiska och praktiska tillvägagångssätt som 
använts när vi samlat in och analyserat informationen för att kunna svara på vår 
frågeställning. Vi försöker även att motivera de val som vi gjort. 

2.1 Val av metod 
Vårt mål med denna uppsats är att, genom att finna vilka aktörer som påverkar 
beslutet, förstå varför prisdiskriminering inte sker i större utsträckning. Utifrån detta 
syfte har vi funnit det lämpligt att under arbetets gång samla in och analysera 
information parallellt. Anledningen till detta är att vi har velat använda våra nyvunna 
kunskaper för att ytterligare utveckla uppsatsen. Ett exempel på detta är att vi dragit 
nytta av de kunskaper vi fått genom våra initiala intervjuer i senare intervjuer. Enligt 
Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2001) är därmed vår metod kvalitativ. De 
beskriver hur den kvalitativa metoden i början innehåller fokus på insamlingsarbetet 
men efter hand övertas av analysarbetet och i vissa avseenden även styr 
insamlingsarbetet.  

Vi har således valt att använda oss av en kvalitativ metod vilken främst fokuserar på 
helheten och det undersökta sammanhanget. Den huvudsakliga anledningen till att vi 
valt en kvalitativ metod är att den lämpar sig bäst för att förstå problem snarare än att 
kvantifiera problemet. En kvantitativ metod karakteriseras, till skillnad från en kvali-
tativ, av många uppgiftslämnare och kvantifierade data. Konsertindustrin innehåller 
endast ett fåtal stora aktörer, vilket försvårar användandet av en kvantitativ metod. 
Dessa fakta styrker oss ytterligare i vårt val av en kvalitativ metod. Vi har dock i vår 
förstudie använt oss av en kvantitativ metod för att få en överblick över i hur stor grad 
det prisdiskrimineras.   

För att förstå prisdiskrimineringsproblematiken har vi försökt sätta oss in i hela kon-
sertbranschens nuvarande situation. Detta eftersom de olika delarna av industrin kan 
ge olika syn och således inte en konsekvent bild av prisdiskrimineringsproblematiken. 

2.2 Teoretisk informationsinsamling 
För att konstruera vårt teoriavsnitt har vi sökt finna det rätta ekonomiska begreppet för 
att beskriva vår problemställning. Efter studier av allmän marknadsföringslitteratur 
kom vi fram till att begreppet vi sökte kallades prisdiskriminering. Då dessa böcker 
inte innehöll någon specifik information om prisdiskriminering av upplevelser fick vi 
koncentrera oss på vetenskapliga artiklar. Tyvärr fann vi inte heller i dessa mycket 
skrivet om prisdiskriminering av upplevelser. På grund av detta fick vi komplettera de 
vetenskapliga artiklarna om upplevelser med artiklar om närliggande ämnen som vi 
kan relatera till vår problemställning. Eftersom det finns lite relevant forskning på 
ämnet rörande svenska förhållanden har vi fått använda oss av forskning av interna-
tionella förhållanden. Vi har placerat in dessa internationella teorier i ett svenskt per-
spektiv, vilket har varit problematiskt då det som prioriteras utomlands inte nödvän-
digtvis har samma prioritet i Sverige. Detta har inneburit att teorin blivit mer speglad 
av internationella förhållanden än vad vi från början hade önskat.   
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2.3 Empirisk informationsinsamling  
Insamling av information, vilken sker uttryckligt för undersökningen, direkt från 
personer eller grupper kallas primärdata. Motsatsen kallas sekundärdata och innebär 
att forskaren baserar sin undersökning på information insamlad, av andra personer, för 
ett annat ändamål (Jacobsen, 2002).  

Interndata är information som finns inom en organisation. Externdata är motsatsen 
och kan delas upp i två delar, publicerade och kommersiella källor. Kommersiella käl-
lor innebär marknadsundersökningar medan publicerade källor kan vara tidningar, 
tidskrifter och årsberättelser. I insamlandet av vår empiriska information har vi både 
använt oss av primär- och sekundär data.  

2.3.1 Förstudie 
Som vi nämnt i inledningen har vi gjort en förstudie av konsertindustrin. Syftet med 
förstudien var att få en överblick över i hur stor grad det prisdiskrimineras. Vi gjorde 
ett urval av aktuella konserter vilka baserades på samtliga bokningsbara konserter på 
Ticnet. Kriterierna för att inkluderas i vårt urval var att konserten skulle vara så stor 
att minst 3000 personer skulle kunna närvara. Konserten var även tvungen att hållas 
på en permanent spelplats. Dessa kriterier valde vi för att det skulle kunna vara prak-
tiskt möjligt att prisdiskriminera. Urvalet resulterade i 25 konserter varav 17 stycken 
prisdiskriminerade.  Förstudien återfinns i bilaga 1. 

2.3.2 Intervjuer 
Primärdata har vi samlat in genom intervjuer, vilka skett via telefon. En anledning till 
att vi valt telefon som medium är att det har varit lättare att få intervjupersoner att 
ställa upp på intervju via telefon än att få dem att avsätta tid för ett personligt möte. 
Detta passade oss bra då det varit svårt att resa runt och träffa alla. Några av våra in-
tervjupersoner har nämligen befunnit sig utomlands under tiden vi intervjuat dem. Det 
finns viss kritik mot att använda telefonintervjuer, som exempelvis att det är operson-
ligt och inte skapar en förtrolig stämning mellan intervjuaren och den intervjuade (Ja-
cobsen, 2002). Vi har dock inte märkt av dessa problem. En annan anledning till att vi 
valt att använda oss av telefonintervjuer är att vi ansåg det vara en personligare form 
av intervju än att låta intervjupersonen svara på frågor via e-post. En del potentiella 
intervjupersoner ville utföra intervjun via e-post. Denna form av intervju lever ej upp 
till våra krav på öppenhet och diskussion. En del av de tillfrågade gick med på att stäl-

Information
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Externdata

 

Interndata

 

Publicerade källor

 

Kommersiella källor

 

Figur 2 – Information uppdelad i primär- och sekundärdata (Christensen et al ,2001 s 87, 89)
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la upp på telefonintervjuer medan andra avböjde. Telefonintervjuerna spelade vi in, 
vilket senare hjälpte oss vid bearbetningen av materialet.   

Överlag har vi svårt att bedöma våra intervjupersoners trovärdighet då de är mer insat-
ta i branschen än vi. Deras uttryckta åsikter kan vi självklart inte ifrågasätta men en 
del av de faktauppgifter som de lämnat har vi ibland sett som tveksamt underbyggda. 
Intervjupersonernas självkritik kan ibland ifrågasättas, Bert Karlsson sade exempelvis:  

Tror? Jag tror aldrig någonting, jag VET! 

2.3.3 Urval av intervjupersoner 
Vid urvalet av respondenter för intervju har vi haft som mål att inkludera två från 
varje grupp av aktörer som har stort inflytande på prisdiskrimineringsbeslutet. Vilka 
grupper som har detta inflytande har vi dels tagit reda på genom våra initiala 
intervjuer och Engström och Hallencreutz (2003) undersökning av den svenska 
musikindustrin. De undersökta grupperna är artister, skivbolag, turnéproduktionsbolag 
och management. Anledningen till att vi valde två från varje grupp var att det i 
Sverige idag endast finns två stora turnéproduktionsbolag, EMA Telstar och United 
Stage (Engstöm & Hallencreutz, 2003). Vi hade som förhoppning att få intervjuer 
med ledande personer inom grupperna. Vi valde även att intervjua en person verksam 
inom festivalindustrin för att få ytterligare inblick i musikbranschen. Med bakgrund i 
detta valde vi att intervjua,   

 

Pier Schmid, artist, Da Buzz,  

 

Gerd Ekestubbe, medarbetare, Wells Music  

 

Bert Karlsson, VD och ägare, Marianne Records 

 

David Maloney, turnéproducent, EMA Telstar 

 

Lars Rixon, turnéproducent, United Stage 

 

Pontus Pålsson, manager, Backup Productions 

 

Christina Sjöberg, manager, United Stage 

 

Mikael Ivarsson, VD och ägare, Sweden Rock Festival  

Vi misslyckades med vårt mål att intervjua två från varje grupp, eftersom vi endast 
fick kontakt med ett skivbolag. Det var även svårt att få intervjuer med större etable-
rade aktörer inom artistgruppen. Vi anser dock att de personer vi intervjuat försett oss 
med tillräckligt empiriskt underlag.  

2.3.4 Intervjuguide 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av intervjuguider. I formulerandet av frågorna 
till intervjuguiderna har vi utgått från den teoretiska referensramen. Vi har formulerat 
frågor utifrån vårt teorikapitel för att i svaren se hur väl de valda teorierna stämmer 
överens med verkligheten. Frågorna kan därmed ses som teoridrivna. Vi konstruerade 
intervjuguider (bilaga 2-5) specifikt för varje grupp; artister, skivbolag, turnéproduk-
tionsbolag och management, vilka bestod av ett antal öppna frågor. Gemensamt för de 
olika intervjuguiderna var att de var utformade med ett grundläggande tema utan fast 
ordningsföljd för frågorna och med enbart öppna svar. Man kan således säga att vår 
struktur var semiöppen (Jacobsen, 2002). På grund av frågornas öppna natur ledde 
svaren ofta till följdfrågor vilka på förhand var svåra att förutse.  
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2.3.5 Publicerade källor 
Vi har även använt oss av en del information utöver primärdata då i form av sekun-
därdata. Denna form av data har vi använt oss av för att förtydliga övrig empirisk 
data. Den sekundärdata vi använt oss av är externdata i form av publicerade källor. Vi 
har hämtat information från rapporter och hemsidor som beskriver hur musikindustrin 
ser ut. Denna information har vi använt oss av då vi saknat primärdata eller för att för-
tydliga sammanhang och skapa förståelse för den oinsatte läsaren.   

2.3.6 Bearbetning och analys 
De genomförda intervjuerna har vi, vilket tidigare nämnts, spelat in. Inspelningarna 
har vi sedan avlyssnat och kategoriserat i synpunkter och citat, för att på så sätt få en 
överblick över materialet. Vi har sedan sorterat in varje intervjupersons synpunkter 
under specifika teoridrivna ämnen som fungerat som minsta gemensamma nämnare 
för dessa synpunkter. Den sekundärdata vi använt oss av har vi kategoriserat in under 
samma specifika teoridrivna ämnen som intervjuerna. Efter denna sortering och kate-
gorisering av empirisk data har vi utformat ett empiriavsnitt.  

I analysavsnittet har vi försökt att koppla samman teori och empiri. Vi har valt att 
göra detta steg för steg genom att använda oss av en, för teori och empiri, gemensam 
struktur. 

2.3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersöknings resultat kan upprepas om un-
dersökningen läggs upp på ett identiskt eller likartat sätt (Christensen et al, 2001). 
Undersökningen reflekterar dagens situation som kanske kommer att ändras i framti-
den, vilket innebär att det blir omöjligt att samla in identisk data vid ett senare tillfälle. 
Vi som intervjuare har även speglat de frågor som ställts till våra intervjupersoner och 
därmed de svar som de lämnat. Dessa faktorer försvårar möjligheten att mäta under-
sökningens reliabilitet.   

Forskning förlorar sitt syfte om det inte skapas en koppling mellan teori och empiri. 
Detta innebär att det är viktigt att det som avses mätas verkligen mätts, vilket Chris-
tensen et al. (2001) kallar validitet. Vi vill även framhålla att vi är medvetna om att 
vår analys egentligen endast gäller för den undersökta gruppen, men eftersom teorier 
finns som stöder analys och problemställning kan vi därigenom dra vissa slutsatser 
som gäller för fler än den undersökta gruppen.    

Vi har löpande under arbetets gång kritiserat våra källor, eftersom vi funnit det lättare 
än att ha en stor trovärdighetsdiskussion.   



 

13

 
3 TEORI 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vår em-
piriska undersökning. Vi börjar med att allmänt se på olika former av prissättning, 
för att sedan se mer specifikt på konserters prissättning.  

3.1 Priset: En funktion av kvalitet 
Priset är ofta intimt förknippat med produktens eller tjänstens kvalitet. Många produk-
ter och tjänster har en hög- och en lågkvalitetsvariant, där kostnaderna för att produce-
ra dem inte reflekterar skillnaden i pris. Bornstein och Rose (1994) skriver om detta 
faktum i sin undersökning av flygindustrin. Flygresande delas in i två klasser, affärs- 
och turistflygande. Skillnaden i kostnader hänförliga till affärsresande gentemot turist-
resande reflekterar inte skillnaden i pris de två klasserna emellan. Shepard (1991) de-
lar, i sin undersökning av bensinstationer, in bensinförsäljningen i två olika klasser: 
fullservice och självservice. Hon redogör vidare för det faktum att bensinstationer, vid 
tidpunkten för hennes undersökning, tjänade på att ha både själv- och fullservice. Det-
ta eftersom om kunden inte är villig att betala för fullservicetankning, byter till själv-
servicetankning på samma station. Bensinstationen får då behålla kunden, i kontrast 
till en station med endast full- eller självservice.   

Jules Dupuit diskuterade redan på 1800-talet skillnaden mellan hög och låg kvalitet. 
Dupuit menade att dåtidens järnvägsbolag medvetet ökade skillnaden i service mellan 
klasser för att hindra rika att köpa biljetter till de lägre klasserna. Tredjeklassens över-
fulla, obekväma förhållanden till skillnad mot förstaklassen extravaganta lyx förstärk-
tes för att skrämma de rika från att köpa billigare biljetter.   

Having deprived the poor of what is necessary, first class customers are 
given what is superfluous (Dupuit, 1934 genom Eklund, 1970 refererad i 
Rosen & Rosenfield s. 367).   

Att öka kvalitetsskillnaden mellan klasserna begränsar motivationen att byta ner sig 
till en lägre klass. Det innebär också en möjlighet att ta ut högre priser för kunder med 
högre betalningsvilja (Rosen & Rosenfield, 1997). 

3.2 Prissättning: Kundens betalningsvilja eller producentens 
kostnader 
Ett företag sätter olika pris på produkter och tjänster som nästan är identiska av två 
orsaker. Den första orsaken är kostnadsrelaterad och prissättningen utgår från tillverk-
ningskostnader. Kostnadsrelaterade prisskillnader reflekteras av olika kostnader i 
framställningen av produkter eller tjänster. Dessa kostnader kan vara löneskillnader 
mellan olika länder eller skillnad i materialinköpskostnader, det är till exempel dyrare 
att köpa en Coca-Cola i Sverige än i Turkiet. Den andra orsaken är efterfrågerelaterad. 
Efterfrågerelaterade prisskillnader är beroende av kunders villighet att betala för pro-
dukten eller tjänsten.  

3.3 Prisdiskriminering: Olika priser till olika kunder 
Prisdiskriminering delar in kunder med olika preferenser i grupper (Rosen & Rosenfi-
eld, 1997). Konsumenter av en viss produkt eller tjänst har olika inkomster. Högin-
komsttagare har en lägre marginalnytta av inkomst därför har de en högre villighet att 
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betala ett högre pris än låginkomsttagare (Volpano, 2002). Detta samband beskriver 
även Baumol och Bowen (1966) i en undersökning gjord i USA. De beskriver hur en 
familjs inkomst speglar betalningsvilligheten; ju lägre inkomst desto lägre betalnings-
villighet. Det enda sättet att lösa detta dilemma är att erbjuda varor och tjänster i olika 
prisklasser, prisdiskriminering.   

När ett företag säljer en vara eller tjänst till två eller flera olika priser, vilka inte re-
flekterar en jämförbar skillnad i kostnader, uppstår prisdiskriminering (Kotler, 2000). 
Exempel på prisdiskriminering är studentrabatter och sista minuten biljetter.  

Shepard (1991) skiljer på horisontell och vertikal differentiering av priser. Horisontell 
betyder differentiering genom plats och märke, med vilket menas att om service och 
pris hålls konstant väljer kunden det närmsta servicestället. Ett exempel på horisontell 
differentiering är om en likvärdig konsert arrangeras i Stockholm respektive Göte-
borg. I ett sådant fall kommer en Jönköpingsbo att välja konserten i Göteborg, efter-
som Göteborg ligger närmre Jönköping. Skulle det däremot finnas skillnader i arran-
gemangen, exempelvis pris, förband och så vidare, spelar även de in i valet av resmål.   

Vertikal differentiering är när det finns olika kvaliteter, på samma plats, att välja mel-
lan. Leslie (2004) undersöker detta fenomen i sin artikel om Broadway teatern. Han 
kommer fram till att olika platser på en teater uppfattas som olika bra och redogör för 
skillnaden mellan fullpris- och rabatterade biljetter. Fullprisbiljetter erbjuds samtliga 
köpare och är specificerade platser på teatern, vilka delas in i olika kvalitetsklasser. 
Kvalitetsklasserna bestäms av plats samt sikt. Rabatterade priser erbjuds inte samtliga 
köpare, utan vissa krav eller uppoffringar krävs av teaterbesökaren. Krav kan vara 
medlemskap, två-för-en-kuponger eller grupptillhörighet till exempel student- och 
pensionärsrabatter. Leslie jämför vidare rabatterade biljetter med ”skadat gods” i en-
lighet med Deneckere och McAfee (1996). De hävdade att producenter medvetet ska-
dade en del av produkterna för att kunna prisdiskriminera, och på så vis maximera sin 
vinst.   

3.4 Prissättning av konsertbiljetter 
Generellt så skulle en ekonomisk analys av konsertbiljettspriser handla om helt vanli-
ga ekonomiska verktyg. Biljetter borde ur ett rent ekonomiskt perspektiv prissättas så 
vinsten maximeras. Idealet är att ta utgångspunkt i efterfrågan (Volpano, 2002). Detta 
rimmar bra med faktumet att det inte finns några rörliga kostnader vilka kan vara en 
utgångspunkt vid normal prissättning. Tidigare forskning visar dock att det finns 
andra faktorer och omständigheter än de ekonomiska som påverkar prissättningen av 
konsertbiljetter.  

3.4.1 Konserter som upplevelser 
Viktigt att klargöra när det gäller konserter är att besökaren köper rätten till att höra 
musiken live. Med andra ord, de köper en upplevelse. Inträdet till konserten kan inte 
ses som en upplevelse i sig utan endast en förutsättning för att få tillgång till den verk-
liga upplevelsen. Ingen hade betalt inträde om inget uppträdande hade skett (Marbur-
ger, 1997). Det som skiljer upplevelser och tjänster åt är deras karaktäristika. Tjänster 
beskrivs som abstrakta och de bedöms utifrån de fördelar de förmedlar. Upplevelser 
beskrivs emellertid som minnesvärda och ses som evenemang, vilka engagerar indivi-
der på ett inre personligt sätt. Trots att den direkta upplevelsen försvinner vid upphö-
randet av förmedlingen, dröjer sig värdet av upplevelsen kvar i minnet (Pine & Gil-
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more, 1999). Konserter är enligt Krueger (2005) en upplevelsevara. Han menar att 
nyttan en konsert ger en köpare är för denne okänd innan konserten ägt rum. Ett resul-
tat av detta är att rykte och image är väldigt viktiga för artisten. Precis som människor 
tidigare dragit ner på inköpen av varor och istället spenderat mer pengar på tjänster, 
flyttas nu budgeten mot mer minnesvärda och högre värderade upplevelser (Pine & 
Gilmore, 1999).    

Upplevelser blir mer betydelsefulla inom musikindustrin på bekostnad av skivförsälj-
ning. Tidigare har större publiktillströmning lett till ökad skivförsäljning. Artister har 
då haft ett intresse av att locka publik till sina spelningar. Artister har därför haft in-
tresse i att hålla låga biljettpriser, för att därigenom tjäna pengar på den ökade skivför-
säljningen. Ny teknologi, i form av nedladdningsprogram som Napster, Kazaa och 
DC++ har fått till följd att skivförsäljningen minskat. Detta har i sin tur lett till att 
kopplingen mellan konsertbesök och ökad skivförsäljning i det närmaste försvunnit. 
Därför blir nu konserter prissatta utan hänsyn till ökad vinst genom skivförsäljning. 
Krueger (2005) kallar detta fenomen ”The Bowie Theory” på grund av vad artisten 
David Bowie förutspådde i en intervju (Pareles, 2002):  

Music itself is going to become like running water or electricity. 
--- 
You’d better be prepared for doing a lot of touring because that’s really 
the only unique situation that’s going to be left.     

3.4.2 Kostnader i samband med konserter 
Vid tillverkning av en produkt eller tjänst finns både fasta och rörliga kostnader. Vid 
konserter finns i princip inga rörliga kostnader. Redan 1912 skrev Dibblee angående 
teateruppträdanden:   

There is very little difference between the cost of production of a stall at 
7s.6d or a seat in the pit at 2s.6d. What is sold is an opportunity of seeing 
an expensive performance on the other side of the footlights (Dibblee, 
1912, s.68).   

Vad Dibblee ville säga med detta var att kostnaden för att bygga olika platser på en 
teater var lika och således inte speglade de stora biljettprisskillnaderna. Orsaken till att 
vissa platser hade högre priser var att de helt enkelt förhöjde upplevelsen och av 
tradition var dyrare. Marburger (1997) skriver att då antalet platser vid ett evenemang 
är fast är de rörliga kostnader, vilka kan kopplas till antal sålda biljetter, i princip noll. 
Vad Marburger tidigare skrivit styrks av Leslie (2004). Han skriver att prisskillnader 
på ett givet framförande inte kan förklaras av olika kostnader, utan att 
marginalkostnaden för varje såld biljett i princip är noll. Vidare tycker Leslie att 
kapaciteten på en arena utgör en form av begränsning, vilken han kallar en rörlig 
skuggkostnad. Leslie menar att marginalkostnaden för varje såld plats är noll fram till 
dess att arenan är utsåld. Skall ytterliggare biljetter säljas måste evenemanget flyttas 
till en större arena, vilket kan medföra extra kostnader. Dessa kostnader kan ses som 
kopplade till antalet sålda biljetter och därmed så kallade semirörliga. Ett bra exempel 
på detta är från sommaren 2004, då Gyllene Tider var inbokade för att spela på 
Slottskogsvallen i Göteborg. Efterfrågan på biljetter till denna konsert var så stor att 
arrangören valde att flytta spelningen till Ullevi där de sålde nästan 59 000 biljetter 
(Got Event, 2005).  
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3.4.3 Aktörernas inverkan på prissättningen av konsertbiljetter 
Det finns ett antal aktörer på marknaden för konserter som påverkar prissättningen av 
biljetter. Dessa är publiken, arrangörer, försäljare av komplementprodukter, artister 
och dess företrädare och andrahandsmarknaden.   

Publikens inverkan på prissättning 
Huntington (1993) gör gällande att till följd av att det finns fler låginkomsttagare än 
höginkomsttagare i samhället, är efterfrågan av de billigare biljetterna till ett evene-
mang större än för de dyrare. Detta gäller dock inte de absolut billigaste biljetterna, 
vilka ses som mindre attraktiva. Sambandet visas i figur 3, vilken visar vår tolkning 
av teorin.    

Billiga biljettpriser attraherar en ung publik. En höjning av biljettpriser leder nästan 
uteslutande till en högre genomsnittsålder hos publiken (Baumol & Bowen, 1966). 
Krueger (2005) påpekar att till skillnad från yngre artister lockar äldre artister i större 
utsträckning både yngre och äldre fans till konserter. Eftersom de har en bred skara 
fans, samt kanske mindre motivation att skapa goodwill inför framtiden, prisdiskrimi-
nerar de i större omfattning än yngre band.      

Prisdiskriminering delar in kunder med olika preferenser i grupper (Rosen & Rosenfi-
eld, 1997). Krueger (2005) skriver att varje artist har en form av monopolställning på 
grund av dess unika musik och stil. Bornstein och Rose (1994) skriver att det enda 
som begränsar prisdiskrimineringen på monopolmarknaden är spridning av efterfrå-
gan hos kunderna samt företagets möjlighet att segmentera efterfrågan. Bornstein och 
Rose fortsätter sitt resonemang kring monopolmarknader genom att skriva att de 
kommer att innehålla det största prisspannet gentemot andra marknader. På en perfekt 
marknad kan inte prisdiskriminering upprätthållas då priset är i jämvikt, vilket även 
bekräftas av Shepard (1991).  

Det finns två olika sorters köpare, de som har möjlighet att planera i förväg och de 
som inte kan planera i förväg. Den första gruppen kallar Courty (2003) för diehard 
fans vilka planerar sitt övriga liv runt konserten. Den andra gruppen kallas för busy 
professionals, de har inte möjlighet att planera livet utifrån konserten utan de går på 
konserten ifall det finns möjlighet. Dessa två kategorier av köpare har olika möjlighet 
att köpa biljetter och dras således till olika försäljningsmarknader. Busy professionals 

E
fterfrågan

 

Pris 
Figur 3 - Efterfrågan av konsertbiljetter (Hungtington, 1993) 
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har lägre betalningsvilja än diehard fans innan de bestämt sig för att gå på konserten. 
Detta kan jämföras med Becker (1991) som skriver om restaurangbranschen där vissa 
personer bokar bord långt i förväg medan andra bestämmer sig samma kväll, och mu-
tar hovmästaren för att få ett bord. Courty skriver vidare att när busy professionals väl 
har valt att gå har de en större betalningsvilja än diehard fans, de kan då köpa biljetter 
av brokers och scalpers1 trots att de gör ett pålägg på det ursprungliga biljettpriset. 
Detta innebär dock inte att de olika grupperna får mer eller mindre ut av konserten, 
endast att deras möjlighet att planera sitt sociala liv skiljer sig åt.  

Arrangörens inverkan på prissättning 
Arrangörer delar ofta in arenan i olika sektioner. Sektionerna, vilka skiljer sig åt i pris, 
motsvarar olika kvalitet vad avser sikt och plats. Shepards (1991) undersökning av 
bensinstationer visar att när både hög och låg kvalitet är tillgängligt till samma pris 
kommer kunden alltid att välja den högre kvaliteten. Det är således villigheten att be-
tala som avgör vilken nivå kunden väljer.      

Rosen och Rosenfield (1997) har utvecklat en modell, vilken delar in en arenas 
sittplatser i endast två klasser, hög (H) respektive låg kvalitet (L). Betalningsviljan 
skiljer sig för de två klasserna. rh och rl visar betalningsviljan för högkvalitets- 
respektive lågkvalitetsbiljetten hos olika människor. Ph respektive Pl visar biljettpriset 
för respektive kvalitet (se figur 4). De hävdar, precis som Shepard (1991), att alla 
föredrar en högre kvalitet framför en lägre när priset är detsamma. Rosen och 
Rosenfield menar även att det är den upplevda nyttan som styr betalningsviljan. 

                                                

 

1 Se förklaring under ”Andrahandsmarknaden: ett ofrånkomligt ont?” s 20 
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Figur 4 – Kunders betalningsvilja för hög respektive låg kvalitet (Rosen & Rosenfield, 1997, s 354)
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Figur 5 visar hur förändrade priser av de olika klasserna ändrar fördelningen av köpta 
biljetter. Ponera att priset Ph höjs till P1

h. Detta medför att en del människor, vilkas 
betalningsvilja för hög kvalitet (rh) överskrids, inte köper någon biljett alls och således 
hamnar i area 1. Andra människor väljer istället att köpa en lågkvalitetsbiljett då 
prisskillnaden nu inte motsvarar skillnaden i nytta, vilket betyder att de hamnar i area 
2 (Rosen & Rosenfield, 1997). I Marburgers (1997) forskning om baseballbiljetter 
kommer han fram till samma slutsats; om priserna för högkvalitetsbiljetter stiger, 
byter vissa biljettköpare till en billigare sektion medan andra istället byter till 
substitutprodukter. Höjs istället priset på låg kvalitet från Pl till P1

l kommer en del 
människor att inte köpa någon biljett alls, area 4, om deras betalningsvilja för låg 
kvalitet (rl) överskrids, medan övriga istället köper en högkvalitetsbiljett, area 3. 
Anledningen till att övriga köper en högkvalitetsbiljett är att då Ph = P1

l kommer 
människor alltid att välja hög kvalitet framför låg kvalitet. Skillnaden i pris måste 
reflektera skillnaden i nytta mellan klasserna. Därför måste, om en av klassernas pris 
ändras, även den andra klassens pris ändras. Annars rubbas balansen mellan klasserna 
(Rose & Rosenfield, 1997).  

Försäljningen av komplementprodukters inverkan på prissättning  
En annan sak som måste tas hänsyn till vid prissättning och prisdiskriminering är för-
säljning av komplementprodukter. Vanligtvis överlåter arrangören ansvaret för för-
säljning av komplementprodukter på en utomstående aktör mot en avgift, eller så skö-
ter arenan försäljningen. Komplementprodukter är produkter som endast kan säljas i 
samband med evenemanget, detta kan till exempel vara mat, dryck, parkeringsavgifter 
och merchandise2 (Rosen & Rosenfield, 1997). Kreuger (2005) tar även skivor som 
exempel på komplementprodukter, vilket säger emot Rosen och Rosenfields defini-
tion där dessa inte nödvändigtvis behöver säljas i samband med en konsert. Genom att 
sänka biljettprisnivån ökar den potentiella markanden för komplementprodukter. Det 
optimala vinstmaximeringspriset för ett evenemang är det som även tar hänsyn till 
försäljningen av komplementprodukter och inte endast biljettförsäljningen. Detta re-
sonemang bygger dock på förutsättningen att biljettköpare inte tar hänsyn till eventu-
ella köp av komplementprodukter när de bestämmer huruvida de ska köpa biljett till 

                                                

 

2 Merchandise är en artists profilprodukter, så som T-shirts och kepsar. 
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Figur 5 - Kunders betalningsvilja för hög respektive låg kvalitet  vid prisförändring (Rosen & Rosen-
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evenemanget. Biljettpriser bestämmer dock storleken på den potentiella marknaden 
för komplementprodukter (Marburger, 1997). 

Artistens inverkan på prissättning: Är det Rock & Roll att prisdiskriminera? 
Krueger (2005) skriver att många artister har ädlare mål än vinstmaximering. Prisdis-
kriminering och VIP-arrangemang är sätt att maximera vinsten. Tom Petty har angå-
ende VIP-arrangemang sagt:   

I don’t see how carving out the best seats and charging a lot more for 
them has anything to do with Rock & Roll (Krueger, 2005, s.3).  

Många artister är väldigt hängivna sin uppgift som artister och ser som sitt mål att 
sprida sitt budskap till så många som möjligt. Att då vinstmaximera genom att höja 
biljettpriserna hämmar spridningen av det artistiska budskapet och kan strida mot ar-
tistens moraliska övertygelse (Baumol & Bowen, 1966). Ändå påverkas både Tom 
Petty och andra artister av fundamentala ekonomiska krafter. Det är talande att Tom 
Petty, trots sin övertygelse, mer än dubblerat sina biljettpriser sedan tidigt 1990-tal 
(Krueger, 2005). Utbud och efterfrågan, marknadsstruktur och teknologi formar mu-
sikindustrin skriver Krueger. Redan på 1960-talet sågs musikbranschen som vilken 
industri som helst. Popikonerna Paul McCartney och John Lennon sade uttryckligen 
att låtskrivandet var ett sätt att tjäna pengar (Krueger, 2005). 

Andrahandsmarknaden: Ett ofrånkomligt ont? 
Andrahandsmarknaden är ingen egentlig aktör i ordets rätta bemärkelse. Courty 
(2003) skriver att underprissättning lägger grund för en andrahandsmarknad. Eftersom 
denna faktor präglar konsertindustrin i stor utsträckning kan vi inte förbise andra-
handsmarknadens betydelse, då vinsten från andrahandsmarknaden inte hamnar hos 
arrangören. Att endast se underprissättning som orsak till andrahandsförsäljning stöter 
dock på flera problem. Bristen på återköpsmöjligheter av biljetter är till exempel en 
annan orsak. Konsertpriser har enligt både Krueger (2005) och Courty ökat under se-
nare år och problemet med underprissättning har därför minskat, däremot har inte and-
rahandsmarknaden minskat i samma omfattning.     

Artist/Arrangör/Arena 

Biljettombud 

 

Biljettkontor/ Biljettlucka 

Konsument 

Avgift 

Brokers/Scalpers 

Pålägg 

Figur 6 – En sammanställning av marknaden för konsertbiljetter (Courty, 2003, s. 87) 
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Figur 6 söker förklara hur förstahandsmarknaden och andrahandsmarknaden hänger 
ihop, där den gråa rutan representerar andrahandsmarknaden. Artist/Arrangör/Arena 
säljer biljetter till konsumenter via antingen officiella biljettombud, exempelvis ATG 
och Ticnet, alternativt genom biljettkontor eller biljettlucka, exempelvis Globens bil-
jettkassa. Dessa biljetter säljs till ett bestämt pris satt av artisten och arrangören, bil-
jettombud lägger därtill på en serviceavgift.   

Courty talar om två aktörer inom andrahandsmarknaden, scalpers och brokers3. Scal-
pers är privatpersoner som handlar med biljetter, de kan sälja via annonser eller vid 
arenorna. Brokers är företag som säljer biljetter via kontor eller internetsidor. Ett 
svenskt exempel på en broker är företaget Biljett.nu som handlar med evenemangsbil-
jetter via Internet. Dessa aktörer köper in sina biljetter antingen via biljettombud, bil-
jettkontor eller av konsumenter. Förutom priset bestämt av arrangören och artisten 
lägger de till ett pålägg. Detta pålägg är beroende av hur efterfrågan på biljetter ser ut 
för tillfället. Courty skriver att på andrahandsmarknaden justeras priserna ända fram 
till sista minuten, det är också fler klasser av biljettpriser. Där en arrangör har en sek-
tion delar en andrahandsförsäljare in sektionen i flera undersektioner.  

Courty skriver att andra industrier, exempelvis flygindustrin, vilka använder sig av 
biljettförsäljning lättare kan hindra andrahandsförsäljning än konsertindustrin. Inom 
flygindustrin är biljetter personliga och biljettinnehavarens identitet kontrolleras mot 
namnet på biljetten innan ombordstigning. Är en flygresande intresserad av att avboka 
sin resa är enda möjligheten att flygbolaget återlöser biljetten. Courtys två klasser, 
busy professionals och diehard fans kan jämföras med Bornstein och Rose (1994) 
dito, affärs- och turistresenärer. Turistresenärer bokar resa i god tid och anpassar sig 
efter den, medan affärsresenärer däremot bestämmer senare och har större betalnings-
villighet.  

3.4.4 Flexibel prissättning 
En rad variabler styr, som tidigare nämnts, prissättningen av konsertbiljetter. Skulle 
ett flexibelt prissättningssystem, där efterfrågan styr priserna, kunna göra alla inblan-
dade aktörer nöjda?   

Volpano (2002) har utvecklat en prisdiskrimineringsmodell, i fyra faser, med mål att 
maximera vinsten vid konserter samt eliminera andrahandsmarknaden. Han tar ut-
gångspunkt i det faktum att biljettpriser för konserter inte är optimala då det finns 
både andrahandsförsäljning och tomma platser. Volpanos lösning på problemet är att 
prisdiskriminera i större utsträckning än vad som görs idag. Huntington (1993) under-
sökning visar att prisdiskriminering är lönsam. Han hävdar dock att prisdiskriminering 
inte är den enda eller den mest betydelsefulla faktorn för att vinstmaximera.   

Den första fasen i Volpanos modell bygger på att identifiera arenans olika attribut, 
vilka kan vara akustik och avstånd mellan scen och platser. Den första fasen behand-
lar också artistens attraktivitet, vilket mäts genom faktorer som sålda skivor sedan se-
naste uppträdandet samt aktuell publicitet och så vidare. Genomsnittliga kundattribut, 
inkomst, utbildningsnivå och dylikt behandlas även i fas ett. I den andra fasen test-
marknadsförs evenemanget i syfte att finna data om betalningsvilja samt intresse hos 
potentiella köpare. Sådana tester kräver att marknaden segmenteras, där kvaliteten på 

                                                

 

3  Vi har valt att behålla dessa benämningar då vi ej funnit några bra svenska översättningar.  
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platserna delar in kunderna i olika segment. För att bestämma kvaliteten på de olika 
platserna i arenan används data från fas ett.  Den tredje fasen innebär bestämmande av 
vinstmaximerande biljettpriser. För att göra detta på ett bra sätt uppskattas efterfrågan 
för varje marknadssegment med hjälp av data från fas två. I den fjärde fasen testas 
och modifieras den nya prisstrategin. Resultatet av Volpanos forskning är en ekono-
misk modell, vilken tillåter priserna att reflekteras av efterfrågan över tid. Den tillåter 
även återkoppling i realtid, vilket innebär att priser kan justeras allt eftersom omstän-
digheter ändras. Ett exempel på detta kan vara om efterfrågan på biljetter är större än 
förväntat, kan priserna höjas på alla platser.    

Många evenemang höjer inte priserna trots en stor efterfrågan på biljetter, i kontrast 
till Volpanos teori. Becker (1991) förklarar detta genom att prishöjningar kan uppfat-
tas som orättvisa och leda till att kunder avstår från att köpa biljetter. En individuell 
kunds efterfrågan styrs av andra kunders efterfrågan, vilket kan förklara varför en 
kunds val att inte köpa biljett kan utlösa en kedjereaktion bland andra potentiella kun-
der. En följd kan bli att inte priser höjs trots att det finns en mycket stor efterfrågan på 
biljetter. Detta kan exemplifieras med sommaren 2005s två konserter på Ullevi med 
Iron Maiden och U2. Dessa två konserter var mycket efterfrågade vilket tog sig ut-
tryck i att det såldes över 50 000 biljetter till dem vardera på endast ett fåtal timmar. 
Trots denna stora efterfrågan höjdes inte priserna. Ett mer ekonomiskt perspektiv pre-
senterar Felton (1992), och skriver att så länge den procentuella höjningen av biljett-
priset överstiger den procentuella minskningen av konsertbesökare kommer vinsten 
för konserten att öka.   
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4 EMPIRI 
Empiriavsnittet innehåller information vi samlat från intervjuer och dokumentunder-
sökningar. Avsnittet handlar till stor del om hur olika aktörer påverkar prissättningen 
av konserter, hur de ser på prissättning och prisdiskriminering. Vi har valt att använ-
da oss av faktarutor, vilka erbjuder basfakta kring artister, skivbolag, turnéproduk-
tionsbolag och management. Detta för att hjälpa den oinsatte läsaren genom att er-
bjuda fakta runt dessa grundläggande aktörer.   

 

Som vi redan nämnt i teorin borde en ekonomisk analys av konsertbiljetter handla om 
helt vanliga ekonomiska verktyg. Efter ett flertal intervjuer med aktörer i musikindu-
strin har vi sett att det finns andra faktorer och omständigheter än de ekonomiska, vil-
ket påverkar prissättningen av konsertbiljetter. Pontus Pålsson, en av våra intervjuper-
soner, säger att:  

Vi jobbar väldigt gärna gratis bara för att det är någon som står där och 
vill lyssna på reggae.  

Detta är ett exempel på hur långt en del kan gå för att nå ut med sitt budskap. Samti-
digt finns det en del som enbart tänker på att vinstmaximera. Pier Schmid, en annan 
av våra intervjupersoner berättar:  

Det är fåtal, det kanske finns en 4 kanske 3 som inte gör det för pengar 
överhuvudtaget. 

4.1 Konserter som upplevelser: Köp inte skivan, köp ett minne 
Konserter är ingen vara utan ett minnesskapande evenemang. Artisten Pier Schmid är 
medlem i popgruppen Da Buzz. Gruppen är från Karlstad och slog år 2000 igenom 
med singeln ”Do you want me” som sålde Platina4 (Da Buzz, 2005). Pier säger att 
folk går på liveframträdande för att få den där omedelbara känslan, upplevelsen.   

                                                

 

4 Platina är ett mått på antal sålda skivor och är för närvarande 20 000st sålda för singlar (IFPI, 2005). 

FAKTA: ARTIST 
En artist har som regel tre huvudintäkter. Den första är skivroyalties, vilket innebär att artisten får en procentsats 
av intäkten av skivförsäljningen (Engström & Hallencreutz, 2003). Oftast räknas royaltyersättningen fram efter att 
diverse avdrag gjorts för exempelvis, skivinspelning, videoproduktion, promotion. För att artisten ska ha något att 
leva av innan ersättningen börjar betalas ut ges ibland ett förskott på royaltyn, detta kan då ses som ett lån 
(Thall, 2002). Enligt en undersökning som Engström och Hallencreutz gjort består cirka en tredjedel av en artist 
intäkter av skivroyalties. Självklart skiljer sig denna siffra åt mellan olika artister och ska endast ses som en väg-
ledning.  

Den andra är upphovsmannaintäkter och innebär intäkter artisten får in som en följd att han/hon själv skrivit 
låtar. Upphovsrätten gäller för musik precis så som den exempelvis gör för böcker. Den första upphovsrättslagen 
kom i Frankrike efter revolutionen 1791. Lagen ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över sina verk. 
Detta medför även en ekonomisk rätt. När ett verk framförs offentligt eller mångfaldigas är upphovsmannen 
berättigad till ersättning. I Sverige är det STIM som ansvarar för utföranderättigheter, offentligt framförande. De 
mekaniska rättigheterna, så som skivutgivningsersättning ansvarar n©b för (Ohlin & Wennman, 1996).  

Intäkter från konserter är den tredje inkomstkällan (Engström & Hallencreutz, 2003). Beroende av vem som står 
som arrangör finns många olika upplägg av betalning. Artisten själv kan arrangera en konsert och står då för 
samtliga utgifter och hoppas att konserten kommer att generera en vinst. En utomstående konsertarrangör kan 
stå för ansvaret och betalar då artisten en fast summa oberoende hur välbesökt konserten är. Ytterligare ett 
alternativ är att artisten får en procentsats av biljettintäkterna (Ohlin & Wennman, 1996). 
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Pier säger vidare att den ökande nedladdningen av musik via Internet gör livescenen 
extra viktig. Denna ökade nedladdningen har lett till att konsertpriserna blivit dyrare. 
Pier tror dock att skivförsäljningen kommer att öka igen. Skivförsäljning och konser-
ter har alltid gått hand i hand. En annan följd av den ökade nedladdningen är att kon-
serter nu för tiden måste gå runt ekonomiskt utan stöd från ökade skivförsäljningsin-
täkter. För tio år sedan sågs konserter som ett medel för att marknadsföra skivan me-
dan de idag ses som en fristående industri. Pier säger att:  

Nu måste man gå runt på konserter eftersom det är så svårt att sälja ski-
vor.  

Detta håller skivbolagsgurun Bert Karlsson med om. Bert Karlsson är VD och ägare 
till skivbolaget Mariann Records i Skara. Mariann Records är, enligt Berts egen utsa-
ga, Sveriges största oberoende skivbolag. Han driver även den framgångsrika talang-
skolan ”Fame Factory” som sänds i TV3.   

Bert säger att fler skivor inte säljs på grund av konserter idag, det sambandet var dock 
starkt innan nedladdningen kom in i bilden. Bert återger vidare att skivbolagen gene-
rerar framgång för artister och därmed är roten till konsertindustrin.   

Det är klart att förutsättningen är skivbranschen annars kan du aldrig 
göra konserter. Det är vi som skapar framgångar och någon annan som 
tar över.  

Eftersom nedladdningen minskar skivbolagens inkomster tvingas de snart ta del av 
konsertindustrin intäkter. Bert säger att musikindustrin går en mörk framtid till mötes. 
På frågan om hur han ser på musikindustrins framtid svarar han:  

Ja det går åt helvete, självklart går det åt skogen, vad tror du? Det finns 
ett svenskt skivbolag kvar det säger väl allt!  

Bert ser ingen lösning på problemet med nedladdningen utan hjälp från politiker och 
lagstiftning. Lars Rixon på United Stage håller med Bert om att skivindustrin driver 
konsertindustrin.  

För att sälja konsertbiljetter som artist, så måste du sälja skivor. 
--- 
För rock- och popartister så kommer konsertintäkter efter skivförsäljning 
i näringskedjan.  

Han påpekar dock att det inte finns någon forskning inom området och att det därför 
är svårt att säga något definitivt. Rixon är konsertarrangör på United Stage. United 
Stage grundades i Malmö 1984. Verksamheten var till en börjad koncentrerad till 
Malmöregionen, men har sedan stegvis flyttats till Stockholm. United Stage har idag 
23 heltidsanställda och omsätter 168 miljoner kronor. Bolaget har 4 olika verksam-

FAKTA: SKIVBOLAG 
Ett skivbolags huvudsakliga uppgift är att lansera artister till skillnad mot ett musikförlag som lanserar upphovs-
män. I samband med marknadsföring av artister ansvarar skivbolagen traditionsenligt för både kostnader och 
arbete. Att upptäcka och producera artister är också skivbolagens ansvar. Skivbolagens huvudintäkter kommer 
ifrån skivförsäljning men intäkter kan även genereras genom distribution.  
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hetsområden, vilka innefattar turné- och agentverksamhet, event- och produktions-
uppdrag, konsertverksamhet och artistmanagement. United Stage har bland annat an-
ordnat turnéer för Kent, Lars Winnerbäck och Timbuktu (United Stage, 2005).  

Rixon hävdar dock, i kontrast till Bert, att den renodlade konsertsidan går bra. Med 
den renodlade konsertsidan menar han konserter utan kringevenemang, det vill säga 
att konsertbesökare går till konserten, lyssnar på musiken och sedan går hem efteråt. 
Mikael Ivarsson VD på Sweden Rock säger dock att även festivaler går bra för tillfäl-
let. Sweden Rock Festival är en tredagars festival som äger rum i Blekinge varje år. 
Han hävdar att den nedåtgående skivförsäljningen inte påverkar liveindustrin i negativ 
bemärkelse. Gerd Ekestubbe på Wells Music är inne på samma linje som Ivarsson, 
och berättar att för Robert Wells del så hänger skivförsäljning och konserter inte ihop. 
Det kan däremot vara så att inför en turné så släpps en skiva, men då är det turnén 
som gör att skivan släpps och inte tvärtom. Gerd arbetar som sekreterare på Wells 
Music, vilket är Robert Wells egna bolag. Wells har gjort känd sig genom otaliga 
Rhapsody in Rock turnéer, samt sin medverkan i tv-programmet Så ska det låta.  

Som vi tidigare nämnde ansåg Pier i Da Buzz att konsertsidan blivit viktigare nu när 
skivindustrin minskar. Pontus Pålsson håller med Pier då man idag inte säljer några 
skivor blir konserter viktigare och viktigare. Pontus driver managementbolaget Back-
up Productions som mest inriktar sig på reggae artister. Han representerar bland annat 
Daddy Boastin och Lady Saw. Idag finns inget samband mellan konserter och ökad 
skivförsäljning. Pontus säger:  

Idag säljer man inga skivor, extra nedladdning blir det.    

FAKTA: MANAGEMENT 
Management är ett bolag eller en enskild manager som har till uppgift att företräda en artist. Detta gör de genom 
att, i samarbete med artisten, bygga upp ett nätverk av samarbetspartners och säkerställa att kontrakt med mera 
är optimalt utformade. En artists management företräder sin klient i strategiska frågor, såväl artistiska som eko-
nomiska. Värt att nämna är att det i slutändan är artisten och ingen annan som ansvarar för de beslut som tas 
(Thall, 2002). Internationellt är det vanligt att en artist arbetar med olika managers och managementbolag för 
spridda delar av sin verksamhet. Managementbolag tar i regel 15-20 % av artistens samtliga inkomster som 
betalning för sina tjänster (Engström & Hallencreutz, 2003). Detta upplägg gör att en manager är osäker över 
vad för inkomster hans/hennes tjänster kommer att generera. 

FAKTA: TURNÉPRODUKTIONSBOLAG 
Turnéproduktionsbolagen arbetade länge endast med att boka spelningar åt artister. Idag arbetar bolagen inom 
ett bredare fält av områden och utöver större svenska artisters turnéer arbetar de med utländska artistbesök, 
musikal- och teateruppsättningar, företagsevents och olika typer av specialarrangemang. En del av turnéproduk-
tionsbolagen har även managementavdelningar, vilka erbjuder managementtjänster till sina kontrakterade artis-
ter.   

Det är idag vanligt att artisten anförtror turnéproduktionsbolaget med att sköta samtliga delar av artistens turnéer 
eller spelningar. Även om en del artister fortfarande endast låter turnéproduktionsbolaget boka dennes spelning-
ar blir det allt vanligare med helhetslösningar.   

Turnéproduktionsbolag och skivbolag samarbetar ofta tätt ihop för att samordna turnéer och skivutgivningar. Ett 
sätt för turnéproduktionsbolag att generera ytterligare inkomster till turnéer är att inkludera en eller flera sponso-
rer. Detta är ett fenomen som blir allt vanligare och ibland läggs arbetet med att jaga sponsorer ut på en extern 
part. Turnéproduktionsbolagen arbetar ibland också ihop med kommersiella radiostationer med att marknadsföra 
konserter och turnéer (Engström & Hallencreutz, 2003). 
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4.2 Kostnader i samband med konserter 
En viktig del att ta hänsyn till vid prissättningen av en konsert är kostnader. Pier 
Schmid säger att olika tillställningar förknippas med olika kostnader. En ishall gene-
rerar till exempel extra kostnader i form av scenbygge. Han hävdar således att vissa 
arrangemang prisdiskrimineras primärt för att få in mer pengar, täcka kostnaderna och 
därmed få arrangemanget att gå ihop.   

Pontus Pålsson säger angående prissättning att han tar utgångspunkt i kostnaderna och 
sedan lägger på ett rimligt påslag. Han berättar vidare att han och hans artister inte vill 
sätta ett för högt pris och utnyttja konsertbesökaren, som andra artister gör.   

Du kan ju fråga vad Charlotte, vad fan heter hon nu, Perrelli vad hon tar 
om hon kan, då dammar hon ju lätt till med det dubbla!  

David Maloney konsertarrangör på EMA Telstar berättar om två grundläggande fak-
torer vid prissättning. Han ser dels till vad konsertens målgrupp är villig att betala 
samt vad artisten har för omkostnader för sin turné. EMA Telstar grundades för drygt 
30 år sedan och är nordens största nöjesbolag. Verksamheten består av fyra områden: 
Internationella artister, vilket innebär arbete med internationella artister som bedriver 
turnéer i Sverige samt svenska artister som turnerar utomlands. Nationella artister, 
vilket innefattar arrangerandet av svenska artisters turnéer i Sverige. Event, en avdel-
ning som producerar skräddarsydda upplevelser för företag samt Cirkus vilken är en 
av Sveriges modernaste teater- och konsertlokaler. EMA Telstar ingår sedan 1999 i 
Clear Channel Entertainment, vilket i sin tur är en del av Clear Channel World Wide. 
Clear Channel är ett av världens största mediebolag med en omsättning på 8 miljarder 
dollar år 2000 och en verksamhet i 64 länder. EMA Telstar har anordnat turnéer i Sve-
rige för bland annat U2, Metallica och Gyllene Tider (EMA Telstar, 2005).   

Christina Sjöberg, manager på United Stage för bland andra Meja, berättar att turné-
produktionsbolaget i samverkan med artisten och dennes management utformar en 
budget för artistens turné. Kostnaderna i budgeten ligger sedan till grund för prissätt-
ningen av turnéns konserter.  

4.3 Aktörernas inverkan på prissättningen av konsertbiljetter 
Lars Rixon berättar att pris- och diskrimineringsbeslut vanligtvis ligger hos turnépro-
duktionsbolaget. Management och artister är också med och bestämmer, detta är dock 
mer ovanligt på mindre konserter. De tre aktörerna bestämmer dock, vilket tidigare 
nämnts, ramarna för turnébudgeten. I budgetförhandlingarna runt turnén diskuterar 
artisten och dennes management tillsammans med turnéproduktionsbolaget förutsätt-
ningarna för turnén. Följande aktörer påverkar prissättningen av konsertbiljetter: 

4.3.1 Publikens inverkan på prissättning 
Publiken har en stark inverkan på prissättningen av konserter. Olika kunder har olika 
köpkraft och därmed olika stor betalningsvilja. David Maloney berättar att en besöka-
re till en Rod Stewart konsert i allmänhet är äldre och därmed har mer köpkraft. Den-
na äldre publik är även van vid att betala för dyra teaterbesök och liknande till skill-
nad från en yngre publik.    
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Gerd Ekestubbe tycker att det är bra att kunna erbjuda olika priser för att på så sätt 
locka en publik med olika inkomster. Gerd berättar vidare att hon tror att man genom 
denna prisdiskriminering drar mer publik till konserter.   

Christina Sjöberg stödjer vad Gerd säger och menar att prisdiskriminering erbjuder 
fler folk möjlighet att gå på konserter än vad konserter med en prisklass gör, genom 
att även erbjuda billigare biljetter. Hon uttryckte sig så här på frågan om det ska före-
komma en eller flera prisklasser på en konsert:  

Det känns viktigare att så många som möjligt får komma på konserten.   

Christina menar att konserter där det bara förekommer en prisklass inte erbjuder bil-
jetter som representerar låginkomsttagares betalningsförmåga.  

4.3.2 Arrangörens inverkan på prissättning 
Vid prisdiskriminering måste arrangören ta hänsyn till de olika platsernas kvalitet och 
den aktuella konkurrenssituationen.   

Kvalitet är enligt Nationalencyklopedin (2005) Grad av goda egenskaper särskilt hos 
en handelsvara. Kvalitetsbegreppet är svårt att applicera på musik industrin. Vilken 
kvalitet en viss musikstil håller är subjektivt. Vad publiken uppfattar som god plats-
kvalitet på en konsert är även det svårt att fastställa. Enligt Rixon så är det ljud och 
sikt som generellt avgör vad som är hög respektive låg kvalitet. Vad som är hög och 
låg kvalitet är dock olika för olika personer.   

Kvalitet för en som står längst fram är ju inte kvalitet för en annan  

Efterfrågan styr vilka platser som representerar hög kvalitet på den aktuella konserten.   

Generellt så är det dyrare att sitta nära scenen och det är för att de [plat-
serna, författarnas anm.] är mer efterfrågade  

Rixon säger vidare att högre kvalitet alltid är lika med ett högre pris. Maloney är inne 
på samma linje då han säger att kriterierna för diskriminerande prissättning är dels 
artistens inställning till olika prisklasser och dels de olika platsernas sikt.   

Maloney tar upp att en förutsättning för prisdiskriminering är att platserna på arenan 
går att klassificera. Globen har en naturlig fallenhet med dess olika etager, Scandina-
vium är däremot mer problematiskt att klassindela då det endast finns två naturliga 
kategorier, parkett och sittplats. Enligt Rixon använder sig United Stage av prisdis-
kriminering om arenans attribut tillåter det. Även Pier Schmid stöder detta och menar 
att möjligheten att prisdiskriminera beror mycket på hur arenan ser ut.  

Angående horisontell differentiering av konsertpriserna återger Gerd att det inte är 
aktuellt att ha olika priser på olika spelplatser i Sverige. Det kan dock skilja lite men 
då är det beroende på arenan. Maloney vill inte heller konkurrera med sig själv och 
erbjuda olika priser i olika städer under en turné. Han ser en fara i att erbjuda en kon-
sert billigare i en större stad än i en mindre stad. Det drar då folk från den mindre sta-
dens konsert och folk passar på att gå på konsert och besöka en storstad över en helg.  
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Arrangören kan välja att inte konkurrera med sig själv genom horisontell prisdifferen-
tiering. De kan dock inte hindra konkurrensen från substitutprodukter. Höjs priset på 
konsertbiljetter väljer en del personer att fortfarande köpa den dyrare biljetten. En del 
väljer dock att istället köpa en billigare biljett medan andra väljer att lägga sina peng-
ar på en substitutprodukt, en konkurrerande vara eller tjänst. Pier berättar att TV, 
skolavslutningar och andra evenemang så som VM i fotboll är konkurrenter till kon-
serter. Christina säger att konkurrenter till konsertindustin är andra evenemang och 
annan upplevelseindustri.   

För många, många, många år sedan, när videon kom, då var den en kon-
kurrent mot konserter, men i dagsläget känns det inte alls på det sättet. 
Folk vill verkligen höra livemusik. Det är andra aktiviteter som konkurre-
rar.  

Pontus Pålsson har samma uppfattning som Christina och berättar att musikvideon för 
10 år sedan var en konkurrent. Då MTV och ZTV bredde ut sig i Sverige blev det tyd-
ligt att folk nöjde sig med att se artisten tre minuter på TV och gick således inte på 
konserten när artisten kom till Sverige på turné.  

Den tekniska utvecklingen har lett till att fler och fler artister ger ut konserter på 
DVD. Rixon hävdar att dessa inte är konkurrenter till konserter. Bert Karlsson hävdar 
dock att musik DVD:s är konkurrenter till inte bara konsertindustrin utan även skiv-
branschen. Som vi tidigare nämnt anser både Rixon eller Bert att skivförsäljningen 
driver konsertindustrin och är således ingen konkurrent utan ett komplement, vilket 
även stöds av Christina.   

En avslutande kommentar angående varför arrangörer inte prisdiskriminerar konserter 
i större utsträckning är Rixons:  

Jag ska säga att det finns en gnutta lättja med i det också, att det liksom 
inte är någon som tar tag i det och bryr sig. 

4.3.3 Försäljningen av komplementprodukters inverkan på pris-
sättning 
Som vi nämnt tidigare i teorin spelar försäljningen av komplementprodukter in på 
prissättningen av konsertbiljetter. Komplementprodukter anser vi vara dels merchan-
dise, där en artists eller bands image förmedlas, och dels kringförsäljning av varor och 
tjänster icke hänförliga till artisten.  

Rixon berättar att det finns en massa olika varianter på avtal mellan merchandiseföre-
tag och artister. Han berättar vidare att även vissa arenor vill ha del vinsten och tar ut 
hyra för försäljningsplatsen inne på arenan. I USA är detta fenomen mycket vanligt, 
Madison Square Garden i New York tar exempelvis ut cirka 40 % av bruttointäkterna 
vid merchandiseförsäljning (Thall, 2002). Rixon berättar att United Stage som turné-
produktionsbolag undantagsvis är inblandade men som managementbolag ibland in-
volverade och har en del av intäkterna. Angående lönsamheten i merchandiseförsälj-
ning säger Rixon:  
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Det är så med merchandise att det är en ganska hög brytpunkt innan det 
blir lönsamt. Det är många artister som säljer merchandise även fast det 
inte finns någon ekonomisk bärighet i det. Man ser det som någon sorts 
promotionverktyg.   

Försäljningen av merchandise är väldigt genrebetonad, Rixon säger att hårdrockspu-
bliken köper mycket mer merchandise än övrig publik.  

När det gäller kringförsäljning av varor och tjänster finns det en rad olika avtalsvari-
anter. I exempelvis Globen ansvarar arenan själv för kringförsäljning vid konserter. 
Detta gäller generellt för arenor. Vid sommarturnéer utomhus är det dock vanligare att 
turnéproduktionsbolag är inblandade i kringförsäljningen. Rixon berättar att United 
Stage vanligtvis säljer försäljningsrättigheterna, för den aktuella konserten, till en ut-
omstående aktör.  

Genom att lägga artistframträdanden på klubbar ökar en specifik del av kringförsälj-
ningen, alkoholförsäljningen. Sjöberg berättar att för att nå ut till alla som vill lyssna 
på musiken, försöker de få klubbägarna att avgränsa baren så att även minderåriga kan 
få se framträdandet. En annan möjlighet är att istället erbjuda matinéföreställningar 
utan alkoholförsäljning.  

4.3.4 Artistens inverkan på prissättning 
Olika artister väljer att engagera sig olika mycket i prissättningsbeslutet för en kon-
sert. Att ha olika prisnivåer vid en konsert kan ske antingen genom prisdiskriminering 
eller också VIP-arrangemang. Var gränsen går för prisdiskriminering kontra VIP-
arrangemang är problematisk att fastställa och i hög grad individuellt för vem som får 
frågan. Rixon gör dock en klar skillnad på de båda. Han berättar att artister generellt 
förstår att bättre biljetter ska vara dyrare och tvärtom. Tas dyrare priser ut för konsert-
biljetter får artister chansen att göra större scenshower och dylikt. VIP-arrangemang 
innebär något utöver platsen vilket sedan speglas i priset.  

Pier hävdar att genre kan vara en förklaring till varför artister prisdiskriminerar eller 
inte. Han påpekar specifikt att vissa artister inte vill prisdiskriminera på grund av en 
övertygelse eller ideologi. Pier hävdar dock att beslutet angående prisdiskriminering 
är en fråga om bedömning för arrangören. Angående prisdiskriminering som ett sätt 
att vinstmaximera säger Pier att:  

Det handlar om ju om att överleva. För 97 % av alla artister så är det ett 
jobb.    

Piers band Da Buzz är inte inblandade i prissättningen, det sköter ett turnéproduk-
tionsbolag.  

För en del andra artister är det dock väldigt viktigt att vara delaktig i prissättningsbe-
slutet. Maloney berättar att en del artisters trovärdighet hänger mycket på hur de sätter 
priser. Vissa artister motsätter sig kommersialisering av konserten. Som exempel 
nämner han Rage Against the Machine. Under deras senaste turné fick inte biljetterna 
kosta mer än $ 20 i lokal valuta. Rammstein är ett annat band som inte ville ha spons-
ring av sin turné fast de säkert skulle kunna få det, detta då det inte går ihop med den 
image de vill förmedla. Destinys Child däremot har inget emot att sponsras, under de-
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ras senaste turné var McDonalds huvudsponsor. De har inte heller satt sig emot dis-
kriminerande priser, under senaste Globen spelningen hade de fyra olika prisklasser 
(bilaga 1).  

Pontus Pålsson säger att turnéproduktionsbolaget lägger upp en budget för turnén och 
det är i stort sett upp till dem om de vill ta ut billigare priser en dag och dyrare en an-
nan. En artist är dock mån om hur hon eller han uppfattas så det gäller att vara försik-
tig vid prissättning.  

Han är ju mån om att inte folk ska bli arga på honom, han vill ju inte att 
det ska vara just så här att man hugger där man kan.  

Pontus menar att artisten inte vill verka girig eller få negativ publicitet. Han nämner 
också att det är upp till managern att skydda artisten från detta. Just för reggaeartister 
är det intresset för musiken som driver dem att hålla på och inte pengaintressen enligt 
Pontus. Det är viktigt för hans artister att synas i rätt sammanhang för upprätthållande 
av sin image. Reggae är inte folkligt och Pontus menar att exempelvis melodifestiva-
len inte är ett lämpligt forum.   

Enligt Rixon så, trots att beslutet vanligtvis ligger hos turnéproduktionsbolaget, disku-
teras prisdiskriminering med den aktuella artisten vid större arrangemang.  

När du kommer upp på Ullevi-nivå, då är det diskuterat, då har man i 
samförstånd med artisten bestämt på antingen det ena eller det andra sät-
tet - och varför man beslutar det vet inte jag, du får väl ringa Bono [sång-
are i U2, författarnas anm.] och fråga.  

Användandet av VIP-arrangemang är enligt Rixon väldigt genre betonat. Han tar ope-
ratenoren Luciano Pavarotti som ett exempel på en artist som använder sig av VIP-
arrangemang i samband med sina konserter. Angående en eventuell ökning av VIP- 
arrangemang säger Rixon:  

Det där kommer nog att styras av artisterna i stor utsträckning, jag tror 
att artisterna av moraliska skäl kommer att sätta p.  

Maloney säger att på grund av att det finns ett större befolkningsunderlag i USA än i 
Sverige finns det där större möjligheter till att erbjuda VIP-arrangemang. Det erbjuds 
speciella så kallade Golden Circle platser närmast scenen, vilka marknadsförs speci-
ellt.   

Christina berättar att när det gäller VIP i Sverige så ligger fokus på företagsevents. 
Hon tror dock inte att detta segment kommer att öka speciellt mycket beroende på att 
vi inte har så stora företag i Sverige och att vi inte heller köper status på samma sätt 
som i USA. Pier Schmid tror dock att det kan bli mer och mer så att det bara är före-
tag som hyr in artister för att bjuda sina anställda på företagsevents.  

Gerd berättar att Robert Wells också lägger speciellt fokus på företag. Detta görs an-
tingen genom speciella VIP-tält i samband med vanliga konserter, eller företagsspel-
ningar. När det gäller VIP-tälten så går ibland Wells dit innan konsertens början för 
att förhöja upplevelsen för de besökande. 
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Mikael Ivarsson säger angående VIP-arrangemang:  

Självklart fungerar det i arenor, sen om det är bra eller dåligt det kan 
man väl alltid diskutera… 

4.3.5 Andrahandsmarknaden: Ett ofrånkomligt ont? 
Rixon återger att han inte vet om andrahandsmarknaden ökar. Han berättar dock att 
den definitivt påverkar turnéproduktionsbolagen och är ett problem.  

Det är klart att det är ett problem men samtidigt så, om vi jämför med 
skivbolagssidan, det är ju ett mycket mindre problem än nedladdningar-
na.  

När vi talar om åtgärder för att stoppa andrahandsmarknaden berättar han att han inte 
vet något om några förhindrande åtgärder. Angående införandet av personliga biljetter 
och id-kontroller säger han:  

Jag tror att det skulle finnas ett enormt motstånd mot det, alltså ett integ-
ritetsmotstånd.   

Rixon berättar vidare att han tror att det skulle finnas ett branschmotstånd mot id-
kontroller samt att beslutet i så fall skulle behöva vara konsumentdrivet. Han säger 
även att han tror att det skulle vara svårt att bilda opinion för frågan.  

Maloney tror inte att prisdiskriminering är en lösning för att stävja andrahandsmark-
naden. Dels sätter sig artisterna emot prisdiskriminering, och dels kommer det alltid 
att finnas folk som är beredda att betala väldigt mycket pengar för att se sitt favorit-
band. 

4.4 Flexibel prissättning 
Ett flexibelt prissättningssystem, där efterfrågan styr priserna, skulle kunna vara lös-
ningen på många av turnéproduktionsbolagens problem. Andrahandsmarknaden skul-
le bland annat kunna elimineras. Dessutom skulle turnéproduktionsbolagen lättare 
kunna utgå från vinstmaximeringsprincipen.   

Lars Rixon säger att ett flexibelt prissättningssystem aldrig skulle kunna fungera lo-
gistikmässigt, vilket han inte utvecklar vidare. Däremot tror han att konserters efter-
frågan kan höjas genom mervärdeskampanjer.  

Konserter som inte säljer så bra kan man aktivera genom sådana här 
mervärdeskampanjer. Köp tre biljetter och få en skördetröska, och två be-
talar för en och så.   
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Till en del konserter i USA auktioneras ibland de mest efterfrågade platserna ut. 
Initiativtagare till detta system var Ticketmaster, vilka äger den svenska biljett-
distributören Ticnet. Ticketmasters CEO och president John Pleasants, sa i en 
intervju med New York Times (“Ticketmaster Auction,” 2003):  

The tickets are worth what they're worth. If somebody wants to charge 
$50 for a ticket, but it's actually worth $1,000 on eBay5, the ticket's worth 
$1,000.   

                                                

 

5 eBay är en stor amerikansk auktionssite där scalpers och brokers auktionerar ut biljetter av alla de 
slag. 
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5 ANALYS 
I detta avsnitt försöker vi koppla samman teorierna presenterade i uppsatsen med de 
empiriska data vi presenterat. Vi följer teori- och empiristrukturen och analyserar 
steg för steg konserter som upplevelser, kostnader i samband med konserter, aktörer-
nas inverkan på prissättning av konsertbiljetter och till slut flexibel prissättning. 

 

Biljetter borde, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, prisdiskrimineras för att på så 
vis maximera vinsten. Detta görs inte fullt ut inom konsertindustrin, vilket påpekas av 
bland annat Pontus Pålsson. Han sa i vår intervju att han ibland jobbar gratis för att ge 
publiken chans att lyssna på reggaemusik och få ut sitt budskap. Pontus kanske är en 
av de 3-4 personerna, vilka Pier Schmid nämner, som inte sysslar med musik för 
pengarnas skull. Det verkar dock otroligt att endast ett sådant fåtal drivs av andra in-
tressen än pengar, eftersom vi funnit att många människor intresserar sig för musice-
rande på ideell basis. Inkomster är dock en förutsättning för att kunna ha musik som 
levebröd. 

5.1 Konserter som upplevelser 
Pine och Gilmore (1999) beskriver upplevelser som minnesvärda evenemang vilka 
engagerar individer på ett inre personligt sätt. Konserter är ett sådant evenemang, vil-
ket stöds av Pier som säger att människor går på liveframträdande för att få den ome-
delbara känslan, upplevelsen. Enligt Pine och Gilmore spenderar människor mindre 
pengar på varor och mer pengar på minnesvärda upplevelser. Vi har även märkt av 
detta ökande intresse då vi sett litteraturen rörande upplevelseekonomin öka kraftigt.  

Tidigare fanns ett samband mellan skivförsäljning och konserter. Konserter sågs som 
medel för att marknadsföra skivan, vilket innebar att skivan uppfattades som en förut-
sättning för konserten. Ny teknologi, i form av nedladdningsprogram, har lett till att 
detta samband minskat. Bert Karlsson och Pontus Pålsson stödjer detta och berättar att 
fler skivor inte säljs på grund av marknadsföring genom konserter idag. Gerd Ekes-
tubbe berättar att för Robert Wells del så har ett samband mellan konserter och skiv-
försäljning aldrig funnits. Lars Rixon påstår dock, tvärtemot Gerd, att en artist måste 
sälja skivor för att kunna sälja konsertbiljetter. Vi ifrågasätter dock hur väl resone-
manget är hänförligt till Robert Wells eftersom han enbart framför andra artisters mu-
sik.   

Då konserter idag inte genererar ökad skivförsäljning blir de prissatta utan hänsyn till 
den vinst som tidigare genererats genom skivförsäljning (Krueger, 2005). Konsertin-
dustrin ses därför idag som oavhängig från skivindustrin, vilket stöds av Pier som sä-
ger att artister idag måste gå runt på konserter eftersom det är så svårt att sälja skivor. 
Krueger kallar, som vi tidigare nämnt, detta fenomen ”The Bowie Theory”.  

Det faktum att människor är villiga att spendera mer pengar på upplevelser ihop med 
den ökade nedladdningen har inneburit ett uppsving för konsertindustrin, på bekost-
nad av skivindustrin. Om inte skivindustrin lyckas stävja den illegala nedladdningen 
av musik tror vi att skivbolagen definitivt kommer att tvingas finna nya inkomstkällor. 
En sådan källa kan vara att ta del av konsertindustrins inkomster. Resultatet av vår 
undersökning tyder på att detta kan komma att leda till högre konsertpriser, eftersom 
fler aktörer tvingas dela på samma inkomstkälla. 
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5.2 Kostnader i samband med konserter 
De olika intervjupersonerna har lite olika infallsvinklar rörande kostnadernas betydel-
se vid prissättning av konserter. Pontus tar utgångspunkt i kostnaderna för att sedan 
lägga på ett rimligt påslag.  Christina Sjöberg återger att hon tillsammans med artisten 
och turnéproduktionsbolaget utformar en budget för artistens turné. Denna budget lig-
ger sedan till grund för prissättningen av turnéns konserter. Maloney ser däremot 
främst till vad publiken är villig att betala samt att detta täcker artistens omkostnader. 
Dibblee (1912) skriver att kostnader inte är anledningen till att vissa platser har högre 
priser utan snarare att platserna av tradition är dyrare och förhöjer upplevelsen.   

Pier menar att det är olika arenor snarare än olika publikplatser som förknippas med 
olika kostnader. I teorin stöds detta av Leslie (2004) som skriver att marginalkostna-
den för varje såld plats är noll till dess att arenan är utsåld. Skulle evenemanget flyttas 
till en annan arena skulle detta medföra en annan kostnadsbild.   

Gemensamt för teori och empiri är uppfattningen att olika platser inte kan förknippas 
med olika kostnader, vilket visar på att det är andra orsaker än kostnadsmässiga som 
styr prissättningen av de olika platserna vid en konsert.  

5.3 Aktörernas inverkan på prissättning av konsertbiljetter 
Som vi tidigare skrivit i både teori- och empirikapitlen påverkar har en rad olika aktö-
rer prissättningen av konsertbiljetter. Dessa aktörer är artister och dess företrädare, 
arrangörer, andrahandsmarknaden, försäljare av komplementprodukter och publiken. 

5.3.1 Publikens inverkan på prissättning 
Eftersom det finns både låg- och höginkomsttagare kan det göras gällande att diskri-
minerande priser erbjuder båda dessa klasser biljetter utifrån deras betalningsförmåga. 
Christina hävdar att konserter med endast en prisklass inte erbjuder biljetter vilka re-
presenterar låginkomsttagares betalningsförmåga. Hon menar således att prisdiskrimi-
nering erbjuder fler människor möjligheten att gå på konserter än vad konserter med 
en prisklass gör. Gerd håller med Christina om detta och berättar vidare att man ge-
nom prisdiskriminering kan dra mer publik till konserter.   

I teorin återgav vi hur billiga biljettpriser attraherar en ung publik, samt att en höjning 
av biljettpriser i princip alltid leder till en högre genomsnittsålder hos publiken. Detta 
faktum stöds av Maloney som säger att en besökare till en Rod Stewart konsert i all-
mänhet är äldre och innehar en större köpkraft än yngre konsertbesökare.   

Courty (2003) beskriver i sin teori skillnaden på fans som har möjlighet att planera i 
förväg, diehard fans, och de som inte har möjlighet att planera i förväg, busy profes-
sionals. Courtys teori tar verklighetens konsertarrangörer inte alltid hänsyn till. Ett 
sätt att ta hänsyn till detta vore att sälja ett begränsat antal biljetter till ett dyrare pris i 
anslutning till konserten. Detta för att även erbjuda busy professionals möjlighet att 
köpa konsertbiljetter, samtidigt som arrangören skulle behålla vinsten. Om denna hän-
syn skulle tagas till Courtys teori skulle det innebära att konsertarrangörer prisdiskri-
minerar i större utsträckning, erbjuder fler segment möjlighet att gå på konserter samt 
minskar möjligheten för andrahandsmarknaden.  
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Bornstein och Rose (1994) skriver att monopolmarknader generellt sett innehar den 
största graden av prisdiskriminering gentemot icke monopolmarknader. Trots detta 
har vi, i vår förstudie (bilaga 1), funnit att det prisdiskrimineras förvånansvärt lite på 
konsertmarknaden.   

Vår studie indikerar att äldre artister, vilka drar både äldre och yngre konsertbesökare 
med olika betalningsförmåga, innehar en större grad av prisdiskriminering på sina 
konserter. Krueger (2005) skriver att detta beror på att de äldre artisterna har en bred 
skara fans samt mindre motivation att skapa goodwill inför framtiden.     

5.3.2 Arrangörens inverkan på prissättningen 
I teorin återgav vi Rosen och Rosenfields (1997) prisdiskrimineringsmodell, där alla 
föredrar hög framför låg kvalitet. Vi har dock funnit att det på konserter är svårt att 
definiera vad som är hög respektive låg kvalitet. Rixon berättar att vad som är kvalitet 
för en konsertbesökare inte är kvalitet för en annan. Denna implikation gör det svårt 
att, fullt ut, applicera Rosen och Rosenfields modell på konsertindustrin. Vi vill dock 
nämna att, som Rixon säger, högre kvalitet alltid är lika med högre pris. Eftersom de 
mest efterfrågade, och således dyraste, biljetterna är de närmast scen betraktas de ge-
nerellt som de platser med högst kvalitet.  

En annan förutsättning för att kunna applicera Rosen och Rosenfields modell är att 
arenans attribut tillåter platsindelning och således prisdiskriminering. Rixon och Pier 
håller med om detta och berättar att möjligheten att prisdiskriminera beror mycket på 
hur arenan ser ut.   

I Rosen och Rosenfields modell visar de att om priserna för biljetter ändras, köper vis-
sa istället en biljett till en annan sektion medan andra väljer att köpa en substitutpro-
dukt. Vad som anses vara en substitutprodukt varierar mellan våra intervjupersoner. 
Christina och Pier ser andra evenemang och annan upplevelseindustri som substitut-
produkter. Tidigare sågs musikvideon som en konkurrent till konsertindustrin, detta 
gäller inte längre eftersom människor vill se och höra musik live. Bert berättar att han 
ser musik DVD:s inte bara som konkurrenter till skivindustrin, utan även till konsert-
industrin.   

Vi har funnit att problemen med prisdiskriminering, för arrangören, bland annat är 
svårigheten att definiera kvaliteten på de olika platserna på arenan och om arenans 
attribut tillåter prisdiskriminering. Hänsyn måste även tagas till substitutprodukters 
attraktivitet vid prissättning. Dessa problem tillsammans med det faktum att det inom 
branschen finns en del lättja kan vara bakomliggande faktorer till att det inte prisdis-
krimineras i större utsträckning.  

5.3.3 Försäljningen av komplementprodukters inverkan på pris-
sättningen 
Vid prissättning och prisdiskriminering av konserter måste hänsyn tas till försäljning-
en av komplementprodukter eftersom intäkter därifrån påverkas konsertens budget. 
Det ska även påpekas att den potentiella marknaden för komplementprodukter ökar 
när biljettprisnivån sänks och publiken ökar (Marburger, 1997). Vi har dock funnit att 
olika konserter har olika avtal vad gäller intäkterna från komplementprodukter. För-
säljningen är även, enligt Rixon, väldigt genrebetonad.   
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Teoretiskt ses det optimala vinstmaximeringspriset som det pris som även tar hänsyn 
till försäljningen av komplementprodukter och inte endast biljettförsäljningen. Vi har 
dock funnit att det, på grund av ovanstående faktorer, är svårt att ta hänsyn till försälj-
ningen av komplementprodukter. Vi vill även framhäva att vår undersökning pekar på 
att försäljningen av komplementprodukter inte påverkar graden av prisdiskriminering 
negativt. Den indikerar snarare på att om en konsert prisdiskrimineras så påverkas för-
säljningen av komplementprodukter positivt.   

5.3.4 Artistens inverkan på prissättningen 
Shepard (1991) skriver att differentiering av priser kan ske antingen horisontellt eller 
vertikalt. Horisontell betyder differentiering genom spelplats och märke, medan verti-
kal differentiering innebär att det finns olika kvaliteter, på samma plats, att välja mel-
lan. Då Pontus berättar om differentiering av priser talar han snarare om horisontell än 
vertikal differentiering. Även företagsevents, vilka Christina och Pier talar om, är en 
form av horisontell differentiering. Vi har valt att fokusera på vertikal differentiering 
eftersom prisdiskriminering är en form av vertikal differentiering.  

Baumol och Bowen skrev redan 1966 om att artister motsätter sig vinstmaximering, 
eftersom det kan hämma spridningen av det artistiska budskapet och strida mot artis-
tens moraliska övertygelse. Pier stödjer Baumol och Bowens teori och berättar att vis-
sa artister inte vill vinstmaximera på grund av en övertygelse eller ideologi. Maloney 
berättar hur han har stött på band som motsätter sig kommersialisering av sina konser-
ter på grund av deras ideologi. Pontus återger att en del artister motsätter sig prisdis-
kriminering då de inte vill verka giriga och få negativ publicitet.   

Pier berättar också att han tror att graden av prisdiskriminering kan vara genrebeto-
nad. Rixon hävdar att även användandet av VIP-arrangemang kan vara genrebetonat. 
Han berättar vidare om hur han tror att en eventuell ökning av VIP-arrangemang 
kommer att styras av artister, vilka av moraliska skäl kan välja att motsätta sig dessa 
arrangemang.   

Trots att en del artister motsätter sig vinstmaximering i form av prisdiskriminering 
och VIP-arrangemang pekar mycket på att det kommer att bli svårt att undvika i fram-
tiden. Detta eftersom konsertindustrin ses som vilken industri som helst (Krueger, 
2005). Pier är inne på samma linje då han berättar att för 97 % av alla artister så är 
musiken ett jobb. Rixon uppger att beslut om prisdiskriminering diskuteras mer med 
artisten ju större arrangemanget är, vilket vår studie stöder.  

5.3.5 Andrahandsmarknaden 
Turnéproduktionsbolagen ser, enligt Rixon, andrahandsmarknaden som ett problem. 
Detta problem bottnar i att andramarknaden tar del av turnéproduktionsbolagens vinst 
utan att tillföra något extra värde för arrangören. Courty (2003) skriver att bakomlig-
gande faktorer till att en andrahandsmarknad uppstår är underprissättning och brist på 
flexibilitet. Turnéproduktionsbolagen skulle kunna lösa detta problem genom att höja 
priserna, samt dela in konserten i fler klasser. Detta stöter dock på svårigheter då artis-
terna önskar att inte framstå som giriga, samt att arenors attribut inte tillåter detta.   

Eftersom ovanstående faktorer är svåra att ändra måste turnéproduktionsbolagen leta 
andra lösningar för att eliminera andrahandsmarknaden. Courty skriver att andra indu-
strier lättare kan hindra andrahandsförsäljning genom personliga biljetter och möjlig-
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heter till återköp. Rixon tror dock inte att personliga biljetter är en möjlighet inom 
konsertindustrin, eftersom det skulle finnas ett enormt branschmotstånd mot detta. 
Maloney återger att han tror att det alltid kommer att finnas en andrahandsmarknad, 
eftersom att det alltid kommer att finnas människor som är beredda att betala väldigt 
mycket för att få se sitt favoritband.   

Maloney hävdar att det kommer att bli mycket svårt att eliminera andrahandsmarkna-
den för konsertbiljetter. Däremot visar vår undersökning att det går att minska omfatt-
ningen på den, genom personliga biljetter och flexibla prissättningssystem.  

5.4 Flexibel prissättning 
Volpanos (2002) prisdiskrimineringsmodell fungerar som ett flexibelt prissättningssy-
stem. Det skulle, enligt Volpano, innebära slutet för andrahandsmarknaden samt max-
imerad vinst för konsertarrangören. Rixon hävdar dock att ett flexibelt prissättnings-
system inte skulle kunna fungera logistikmässigt. Han tror emellertid att viss flexibili-
tet kan innehas, exempelvis vid införande av mervärdeskampanjer.   

Vissa försök till implementerandet av ett flexibelt prissättningssystem har gjorts i 
USA av Ticketmaster. Där auktioneras, på vissa utvalda konserter, de mest efterfråga-
de platserna ut. Då Ticketmaster äger den svenska biljettdistributören Ticnet återstår 
det att se om detta system kommer till Sverige.  

Vår undersökning indikerar att det skulle vara oerhört svårt att införa ett väl fungeran-
de flexibelt prissättningssystem, enligt Volpanos modell, i konsertindustrin. Anled-
ningar till detta är att arenornas attribut inte tillåter ett så stort antal klasser som Vol-
pano propagerar för, speciellt på konserter med ståplats. Dessutom tyder våra resultat 
på att ett flexibelt prissättningssystem, där priset stiger med efterfrågan, skulle kunna 
uppfattas som orättvist och leda till att kunder avstår från att köpa biljetter. Enligt 
Becker (1991) kan detta utlösa en kedjereaktion bland andra potentiella kunder.   
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel söker vi framföra de slutsatser vi dragit efter att ha analyserat den teo-
retiska och empiriska informationen. Vi redogör också för våra tankar kring framti-
den för prisdiskriminering av konserter samt förslag till vidare forskning. 

 

Vi har funnit att det finns två anledningar till att konserter inte prisdiskrimineras i 
större utsträckning. En anledning är praktisk och innebär att arenors attribut inte tillå-
ter platsindelning och således prisdiskriminering. Vissa arenors specifika attribut tillå-
ter inte platsindelning. Sådana arenor är spelplatser utan numrerade platser eller klara 
sektioner. Detta innebär att konserter på arenor med dessa attribut inte kan prisdiskri-
mineras och bidrar således till att konserter inte prisdiskrimineras i större utsträck-
ning.  

Den andra anledningen bygger på känslomässiga faktorer, vilka de inblandade aktö-
rerna tar hänsyn till i beslutet om huruvida en konsert ska prisdiskrimineras. Vi har 
funnit att den största anledningen till att konserter inte prisdiskrimineras i större ut-
sträckning är att konsertarrangörer på grund av lättja och artisters invändningar väljer 
att inte prisdiskriminera. Lättjan kan uppstå på grund av svårigheter att kvalitetsbe-
stämma, och prissätta, de olika sektionerna och platserna på en arena. Artisternas in-
vändningar mot prisdiskriminering av konserter grundar sig på att vinstmaximering, i 
form av prisdiskriminering och även VIP-arrangemang, kan hämma spridningen av 
det artistiska budskapet och strida mot artistens moraliska övertygelse. De är även 
rädda för hur de kommer att uppfattas av publiken och motsätter sig därför kommersi-
alisering av sina konserter i form av prisdiskriminering och VIP-arrangemang. Vi vill 
dock framhäva att vi inte undersökt om artistens rädsla är befogad eller inte.   

Faktorer som normalt inverkar på prissättning, undantaget de vi redan nämnt, är kost-
nader i samband med konserter, försäljning av komplementprodukter och andra-
handsmarknaden. Kostnaderna i samband med en konsert är samma för alla platser 
och därför är kostnader inte en grund för prisdiskriminering. VIP-arrangemang kan 
ibland innebära högre kostnader för arrangören vilket kan påverka det faktum att VIP-
platser har ett högre pris. Dessa extra kostnader ligger dock inte i paritet med priset 
för dessa biljetter. VIP-arrangemang kan därför ses som en form av prisdiskrimine-
ring. Marknaden för försäljning av komplementprodukter är beroende av publikens 
storlek. Prisdiskriminering leder till en större publik och har således en positiv inver-
kan på hur stor marknaden för komplementprodukter blir. Försäljningen av komple-
mentprodukter ligger således inte bakom varför inte konserter prisdiskrimineras i stör-
re utsträckning. På andrahandsmarknaden prisdiskrimineras konsertbiljetter i stor ut-
sträckning, den kan därför inte ses som en anledning till att konserter inte prisdiskri-
mineras i större utsträckning. Andrahandsmarknaden, vilken inte är styrd av artister 
och arrangörer, bevisar snarare att det finns ett behov från publiken av prisdiskrimine-
ring.  

6.1 Framtiden för prisdiskriminering av konserter 
Lars Rixon tror att allt som händer i USA, i form av prisdiskriminering, VIP-
arrangemang och flexibla prissättningssystem, förr eller senare kommer till Sverige. 
Vi ifrågasätter dock detta då Sveriges ekonomiska och demografiska förutsättningar 
vida skiljer sig från USA:s.   
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Skivförsäljningen, vilken tidigare drivit konsertindustrin, minskar nu till följd av den 
illegala nedladdningen. Vi tror att detta kommer få till följd att skivindustrin tvingas 
finna nya inkomstkällor. Konsertindustrins ökande inkomster kan ligga nära till 
hands. Ett sätt att få del av konsertindustrins inkomster är att få del av de befintliga 
konsertarrangörernas inkomster. Detta sätt kan leda till att mer intäkter måste genere-
ras från varje konsert eftersom fler aktörer måste dela på samma inkomstkälla. Ett an-
nat sätt att få del av konsertindustrins inkomster är att skivbolagen själva ger sig in i 
branschen och arrangerar konserter med sina egna artister. Denna ökande konkurrens 
inom konsertindustrin kan leda till ökad kamp om publiken. Båda dessa sätt kan, an-
tingen genom ökade krav på intäkter eller ökad konkurrens, leda till att konsertindu-
strin prisdiskrimineras i större utsträckning. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Vår undersökning visar bland annat att artister motsätter sig prisdiskriminering på 
grund av eventuella negativa reaktioner från publiken. Ett förslag till framtida forsk-
ning är att undersöka huruvida artisternas rädsla för negativa reaktioner från publiken 
är befogad.   

Vi har, efter avslutad empirisk undersökning, funnit att försök till försäljning av per-
sonliga biljetter nyligen gjorts i Sverige. Inför Bruce Springsteens kommande Sveri-
geturné nu i sommar har EMA Telstar beslutat att, den 18 april, börja sälja personliga 
biljetter i ett försök att stävja andrahandsmarknaden (Van Der Lee, 2005). Detta hade 
varit värt att följa upp eftersom Lars Rixon den 13 april uttryckte sin skepticism för 
systemet. Vidare forskning kring hur andrahandsmarknaden för konsertbiljetter kan 
stävjas vore intressant att bedriva.  
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BILAGA 1 - FÖRSTUDIE  

Artist

 
Datum

 
Konsertplats

 
Antal 

klasser

 
Högsta 

pris

 
Lägsta 

pris

 
Pris-

spann

 
Rhapsody in Rock 2005-08-13

 
Råsunda, Stockholm 6

 
600 kr

 
330 kr

 
270 kr

 
Destinys Child 2005-05-17

 
Globen, Stockholm 5

 
380 kr

 
280 kr

 
100 kr

 
Rod Stewart 2005-06-07

 
Globen, Stockholm 5

 
775 kr

 
325 kr

 
450 kr

 

John Fogerty 2005-03-05

 

Globen, Stockholm 4

 

490 kr

 

300 kr

 

190 kr

 

R.E.M 2005-01-31

 

Globen, Stockholm 4

 

450 kr

 

300 kr

 

150 kr

 

Mark Knopfler 2005-05-12

 

Globen, Stockholm 3

 

430 kr

 

360 kr

 

70 kr

 

Queen  2004-04-30

 

Globen, Stockholm 3

 

550 kr

 

370 kr

 

180 kr

 

Rhapsody in Rock 2005-07-19

 

Tennisstadion, Båstad 3

 

565 kr

 

370 kr

 

195 kr

 

Rhapsody in Rock 2005-07-20

 

Tennisstadion, Båstad 3

 

565 kr

 

370 kr

 

195 kr

 

Iron Maiden 2005-06-07

 

Ullevi, Göteborg 2

 

475 kr

 

400 kr

 

75 kr

 

John Fogerty 2005-03-09

 

Scandinavium, Göteborg 2

 

450 kr

 

370 kr

 

80 kr

 

John Fogerty 2005-03-13

 

Cloetta Center, Linköping 2

 

430 kr

 

370 kr

 

60 kr

 

Judas Priest 2005-02-26

 

Globen, Stockholm 2

 

375 kr

 

360 kr

 

15 kr

 

Rod Stewart 2005-06-08

 

Scandinavium, Göteborg 2

 

650 kr

 

500 kr

 

150 kr

 

Rod Stewart 2005-06-05

 

Löfbergs Lila, Karlstad 2

 

775 kr

 

625 kr

 

150 kr

 

Sträck ut din hand 2005-01-24

 

Hovet, Stockholm 2

 

250 kr

 

150 kr

 

100 kr

 

U2 2005-07-29

 

Ullevi, Göteborg 2

 

770 kr

 

530 kr

 

240 kr

 

Hammerfall 2005-04-30

 

Scandinavium, Göteborg 1

 

295 kr

 

295 kr

 

0 kr

 

John Fogerty 2005-03-14

 

Baltiska Hallen, Malmö 1

 

430 kr

 

430 kr

 

0 kr

 

John Fogerty 2005-03-11

 

Löfbergs Lila, Karlstad 1

 

450 kr

 

450 kr

 

0 kr

 

Judas Priest 2005-03-05

 

Scandinavium, Göteborg 1

 

360 kr

 

360 kr

 

0 kr

 

Judas Priest 2005-02-25

 

Löfbergs Lila, Karlstad 1

 

360 kr

 

360 kr

 

0 kr

 

Mark Knopfler 2005-05-15

 

Scandinavium, Göteborg 1

 

395 kr

 

395 kr

 

0 kr

 

Status Quo 2005-02-12

 

Cloetta Center, Linköping 1

 

350 kr

 

350 kr

 

0 kr

 

Westlife 2005-03-28

 

Globen, Stockholm 1

 

350 kr

 

350 kr

 

0 kr

  

Källa: Ticnet (2005) Tillgänglig: < http://www.ticnet.se > hämtat 2005-02-03  

http://www.ticnet.se


BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE ARTIST  

Inledning - Prissättning 

 
Är du involverad i prissättningen av konserter? 

o Vilka är med och beslutar 

 
Artisten 

 

Turnéproduktionsbolag 

 

Manager 

 

Hur resonerar ni kring prissättning? 
Tillvägagångssätt  

 

Vad är din personliga åsikt angående olika priser, olika priser för olika 
sektioner, på en konsert? 

 

Har du olika priser för olika sektioner? Vad bestämmer de olika priserna? 
o Olika arenor och platser 

 

Storstäder, småstäder? 

 

Storleken på arenan? 

 

Platsens kvalitet? 

 

Vad är högre kvalitet? 
o Ståplats, sittplats? 
o Närhet till scen. 
o Tillgång till restaurang, logér 

 

Är högre kvalitet alltid lika med högre pris? 
o Olika målgrupper 

 

Vad har du för publik yngre och äldre? 

 

Tror du att olika priser är ett sätt att attrahera publik med olika 
inkomster? 

Konsekvenser 

 

Vad blir konsekvenserna av ert beslut? 
o Uppträder olika köpare olika. 

 

Ståplats vs. Sittplats. 
o Ekonomiskt? 

 

Betalt per såld biljett? 

 

Betalt per spelning? 
o Hur tror du att publiken uppfattar ert val? 

 

Vad har du för konkurrens till dina konserter? 
o Andra konserter? 
o Skivförsäljning? 
o Bio, andra nöjen? 
o Köper man istället en konsert på DVD? 

Framtiden 

 

Blir konserter vanligare i framtiden? 
o Varför, varför inte? 

 

Vad tycker ni om utvecklingen i USA?    
o Kommer kvalitetsskillnaderna att öka? 
o ”Golden Circle” 
o VIP arrangemang 

 

Blir det mer eller mindre prisdifferentierat i Sverige i framtiden?  



   
BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE SKIVBOLAG  

Inledning - Prissättning 

 
Är du involverad i prissättningen av konserter? 

o Vilka är med och beslutar 

 
Artisten 

 

Turnéproduktionsbolag 

 

Manager 

 

Hur resonerar ni kring prissättning?  

 

Hur är ni inblandade i en artists konserter? 
o Är ni med och bestämmer? 

 

Om inte, vilka bestämmer? 

 

Sponsrar ni konserter, turnéer? 

 

Finns det ett samband mellan skivförsäljning och konserter? 
o Är det starkt. 
o Finns det andra viktiga samband med skivförsäljning. 

 

Kommer konserter eller skivförsäljning att öka i framtiden? 
o Varför, varför inte?     



   
BILAGA 4 - INTERVJUGUIDE TURNÉPRODUKTIONSBOLAG  

Inledning 

 
Vad har ni för prissättningsstrategi? 

o Är utgångspunkten vad publiken vill betala, eller är det 
kostnadsbaserat? 

 

Hur resonerar ni kring prissättning? 
Tillvägagångssätt  

 

Varför prisdifferentierar ni, eller inte? 

 

Vem ligger bakom beslutet? 
o Artisten 
o Turnéproduktionsbolag (ni) 
o Manager 

 

Tillvägagångssätt, finns någon utvecklad modell? 
o Olika arenor och platser 

 

Storstäder, småstäder? 

 

Storleken på arenan? 

 

Platsens kvalitet? 

 

Vad är högre kvalitet? 
o Ståplats, sittplats? 
o Närhet till scen. 
o Tillgång till restaurang, logér 

 

Är högre kvalitet alltid lika med högre pris? 
o Olika målgrupper 

 

Yngre och äldre publik? 

 

Är det ett sätt att attrahera publik med olika inkomster? 
o Olika artister 

 

Yngre och äldre artister? 

 

Olika typer av artister, musikstil 

 

Svenska, utländska? 

 

Är det en stor fråga? 
o Varför, varför inte. 

 

Hur ofta förekommer prisdiskriminering? 
Konsekvenser 

 

Vad blir konsekvenserna av ert beslut? 
o Ekonomiskt, för er, artisten? 
o Hur ni och artisten uppfattas av publiken? 
o Svartbörs handel?  

 

Minskar den?  

 

Är den opåverkad? 

 

Vad finns det för konkurrens till konserter? 
o Andra konserter? 
o Skivförsäljning? 
o Bio 
o Köper man istället en konsert på DVD? 



   
Framtiden 

 
Blir konserter vanligare i framtiden? 

o Varför, varför inte? 

 
Hur skulle ID-kontroll vid insläpp fungera för att hindra andrahandsmarknad? 

 
Skulle det fungera med ett flexibelt prissättningssystem. Exempelvis som tåg 
och flyg där efterfrågan styr det aktuella priset? 

o Hur tror du det systemet skulle påverka 

 

Ert resultat 

 

Svartabörs- handel 

 

Vad tycker ni om utvecklingen i USA?    
o Kommer kvalitetsskillnaderna att öka? 
o ”Golden Circle” 
o VIP arrangemang 

 

Blir det mer eller mindre prisdifferentierat i Sverige i framtiden?     



   
BILAGA 5 - INTERVJUGUIDE MANAGEMENT  

Inledning 

 
Är ni inblandad i prissättningsbesluten för konserter? 

o Är utgångspunkten vad publiken vill betala, eller är det 
kostnadsbaserat? 

 

Hur resonerar ni kring prissättning? 

 

Är det en stor fråga? 
o Varför, varför inte. 

Tillvägagångssätt  

 

Har ni olika pris för olika sektioner på en konsert? Varför? 

 

Vem ligger bakom beslutet? Förslaget? 
o Artisten 
o Turnéproduktionsbolag  
o Manager 

 

Tillvägagångssätt, finns någon utvecklad modell eller kriterier? 
o Olika arenor och platser 

 

Storstäder, småstäder? 

 

Storleken på arenan? 

 

Platsens kvalitet? 

 

Vad är högre kvalitet? 
o Ståplats, sittplats? 
o Närhet till scen. 
o Tillgång till restaurang, logér 

 

Är högre kvalitet alltid lika med högre pris? 
o Olika målgrupper 

 

Yngre och äldre publik? 

 

Är det ett sätt att attrahera publik med olika inkomster? 
o Olika artister 

 

Yngre och äldre artister? 

 

Olika typer av artister, musikstil 

 

Svenska, utländska? 
Konsekvenser 

 

Vad blir konsekvenserna av ert beslut? 
o Ekonomiskt, för er, artisten? 
o Hur artisten uppfattas av publiken? 
o Svartbörs handel?  

 

Påverkar den er och artisten?  

 

Vad finns det för konkurrens till konserter? 
o Andra konserter? 
o Skivförsäljning? 
o Bio 
o Köper man istället en konsert på DVD? 



   
Framtiden 

 
Blir konserter vanligare i framtiden? 

o Varför, varför inte? 

 
Skulle det fungera med ett flexibelt prissättningssystem. Exempelvis som tåg 
och flyg där efterfrågan styr det aktuella priset? 

 
Vad tycker ni om utvecklingen i USA?    

o Kommer kvalitetsskillnaderna att öka? 
o ”Golden Circle” 
o VIP arrangemang        


