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Idag är fördelningen mellan ligornas (HA/SHL) lördagsmatcher 80/20 i SHL:s favör. För att möjliggöra 
och säkerställa att fler supportrar och familjer kan gå på matcherna bör denna fördelning ses över. I 
en undersökning på HSUs twitterkonto med närmare 500 svarande föredrog 71% av de svarande 
matcher på lördagar, jämfört med andra alternativ. Vi ser det därför som en nödvändighet att 
lördagsmatcherna i Hockeyallsvenskan måste bli fler i antal. Detta dokument innehåller förslag på 
fasta starttider och hur helgmatcher bör fördelas mellan ligorna för att på sikt gynna återväxten 
nedåt i seriesystemet och idrotten i stort. 

 
1. Starttider  

En fast starttid då matcherna spelas i grundserie och slutspel ser vi som en självklarhet ur ett 
supporter- och familjeperspektiv, för att alla ska ges en chans att gå på matcherna. Vi föreslår 
också ett test utav en ny starttid på helgen som vi förklarar och motiverar nedan. 
 
- Vardagar: 19.00 
- Lördag: 13.00, 15.15 & 18.00 
- Söndag & helgdag: 13.00, 15.15 & 18:00 
 
Tanken bakom den nya starttiden, kl.13.00 på helger, är att denna ska vara exklusiv för HA:s 
matcher och användas som ett mätbart test på en del av ligans matcher. Då HA idag har 
mestadels sena helgmatcher så tror vi att denna matchtid kan förenkla ännu mer för 
barnfamiljer och på så vis också gynna återväxten på lång sikt. En uppdelning mellan en tidigare 
starttid för den lägre divisionen och senare för den högre divisionen är vanligt förekommande i 
europeisk toppfotboll.  
 
En förutsättning för detta förslag är att ligan (HA) gör ett arbete för att kunna mäta och följa 
upp relevanta parametrar mellan dessa tidiga och andra sena matcher. 
 

2. Fördelning av Helgmatcher 
Idag verkar det finnas en konkurrens mellan ligorna i svensk hockey, där ett antal, för oss 
okända, parametrar styr planering och antalet matcher som läggs på helgerna. Vi ser på svensk 
ishockey som en helhet, där ökat intresse för lägre divisioner också stärker de högre 
divisionerna. Helgmatcher är matcher där flest supporterresor anordnas, helgmatcher ger också 
familjer större möjlighet att åka till arenorna. För att öka tillväxten och bidra till att fler 
människor får upp ögonen för svensk hockey föreslår vi att:  
 
- Antalet helgmatcher ska fördelas lika mellan ligorna. 
- Huvuddelen av helgmatcherna ska läggas på lördagen. 
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