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Sammanfattning 

 

Examensarbetets titel:  Kan bäst bli bättre? - En studie i hur en dominant 

aktör på en mogen marknad bör agera 

Seminariedatum:   14/1 2011 

Kurs:    FEKK01 Examensarbete, 15 poäng 

Författare:    Erik Bate Holmberg, Viann Jalal, Carl Jansson 

Handledare:   Ola Mattisson, Anna Thomasson 

Fem nyckelord:  Strategi, Mogen marknad, Dominant aktör, 

Marknadslivscykel, Branschstruktur 

Syfte:  Syftet med denna studie är att utreda huruvida en 

dominant aktör kan växa trots att den aktuella 

branschen är mogen. 

Metod:  Vi har genomfört en fallstudie utifrån en kvalitativ 

ansats. Fallstudien har baserats på semistrukturerade 

intervjuer och empirisk faktainsamling av tryckta och 

elektroniska källor. 

Teoretiska perspektiv:  Vi har använt oss av välkända teorier inom det 

strategiska forskningsområdet rörande bland annat 

dominant strategi och branschstruktur. 

Empiri:  Empirin bygger på intervjuer med 

informationschefen på fallföretaget samt insamlad 

data från relevanta tryckta och elektroniska källor. 

Slutsats:  Vi har i vår undersökning kommit fram till att 

dominanta aktörer på mogna marknader ska försöka 

utveckla branschgränserna samt betrakta 

substituerande branscher som konkurrenter för att nå 

tillväxt. 
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Abstract 

 

Title:  Strategic challenges for a dominant agent on a 

mature market – a case study  

 

Seminar date:   14/1 2011 

 

Course:  FEKK01, Bachelor thesis, Business administration – 

Strategic Management, 15 credits 

 

Authors:    Erik Bate Holmberg, Viann Jalal, Carl Jansson 

 

Advisors:    Ola Mattisson, Anna Thomasson 

 

Key words:  Strategic management, Mature industries, Dominant 

agents, Market life cycle, Market structure 

 

Purpose:  To describe and analyse strategic challenges for a 

dominant agent to earn profitability within mature 

industries.  

 

Methodology:  We conducted a case study based on a qualitative 

approach. The case study has been based on semi-

structured interviews together with printed and 

electronic empirical data. 

 

Theoretical perspectives:  We have used well know theories within the strategic 

management field regarding e.g. theories on market 

structure and dominant strategy.  

 

Empirical foundations:  Our empirical sources are based on the interview 

with the head of communications from the case 

company as well as relevant printed and electronic 

sources. 

 

Conclusion:  We have concluded in our study that dominant 

agents in mature industries should try to expand the 

boundaries of the market as well as treating 

substituting markets as competing firms  
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1. INLEDNING 

Kapitel 1 kommer att behandla en kort inledning och bakgrund för att senare följas av en 

redovisning av vår problemformulering samt syftet med uppsatsen. Våra forskningsmetoder 

avhandlas i kapitlet tillsammans med de avgränsningar i arbetet vi valt att göra. 

 

1.1 Bakgrund 

Biografmarknaden i Sverige har existerat sedan den första filmvisningen 1895, bara ett halvår 

efter att bröderna Lumière för första gången visat film för betalande publik på Salon Indien i 

Paris.
1
 Biografbesök har sedan dess blivit en kulturell institution stark förankrad i samhället. 

Biografmarknaden har efter sin storhetstid i mitten av 1900-talet med uppemot 80 miljoner 

besökare per år sakta minskat och via runt cirka 40 miljoner årliga besökare på 1960-talet 

tillslut stagnerat runt 13 miljoner årligt betalande konsumenter.
2
 Den svenska 

biografbranschen har alltid varit statligt oreglerad, vilket innebär att marknaden har präglats 

av fri konkurrens där samtliga köpare och säljare arbetar under lika villkor. Samtliga aktörers 

ageranden granskas av ett konkurrensverk som jobbar för att motverka 

marknadskoncentrationer som bedöms hämma en effektiv och sund konkurrens.
3
 I och med 

att biografmarknaden i Sverige förblivit oreglerad har branschen varit i ständig förändring. 

Nya aktörer har etablerats, gamla aktörer har lämnat och marknadsandelar har flyttat mellan 

operatörer. I den löpande fördelningen av marknadsandelar har dock en tydlig tendens kunnat 

urskiljas: Biografbranschen har kommit att domineras av en aktör, SF Bio AB.
4
 2008 har SF 

en marknadsandel på närmare 66 %, följt av HB Svenska Bio på 14 % som i sin tur följs av 

Folkets Hus och Parker, 5,8 % Utöver dessa finns det ett flertal aktörer som var för sig 

innehar mindre än 2%
5
. Då SF dessutom har ett innehav i Svenska Bio på 50%

6
 finns det flera 

infallsvinklar som borgar för en intressant analys av SF Bio:s roll som dominant aktör på en 

oreglerad marknad.  

                                                 
1
 Furhammar, L. (2001) Den rörliga bildens århundrade s 5 

2
 http://www.sfi.se/Documents/Statistik/Månadsrapporter/2010/2010-

7%20Oktober%20samt%20ackumulerat%202010.pdf%20.pdf (2011-01-05)  
3
 Björkegren, D. (1994) Filmens företag s. 36-45 

4
 Svenska Filminstitutet (2009) Filmåret i siffror 2008 

5
 Ibid. 

6
 www.sf.se 
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1.2 Problemformulering 

Marknadssituationer i Sverige där ett fåtal aktörer dominerar en hel bransch är inte helt 

ovanligt. Exempel på sådana branscher är revisionsbranschen och charterbranschen. 

Oreglerade marknader som domineras av en enda aktör ter sig däremot vara relativt sällsynt. 

Mycket tyder dock på att ett exempel på denna typ av branschsituation går att finna i den 

svenska biografbranschen. SF Bio AB har genom sin starka ställning, samt genom sitt 

innehav i Svenska Bio, en mycket dominant position på den oreglerade marknaden. Dessutom 

verkar biografbranschen till synes vara mogen. Att en marknad mognar innebär kortfattat att 

tillväxttakten avtar och att aktörerna sålunda inte kan tillskansa sig större marknadsandelar 

utan att ta andelar från konkurrerande aktörer inom branschen
7
. Detta leder till viss 

problematik när en dominerande aktör i en oreglerad bransch önskar skapa tillväxt i företaget. 

Detta ger upphov till en intressant frågeställning:  

Kan en dominant aktörer skapa tillväxt i det egna bolaget trots att marknaden är mogen och 

hur bör i så fall företaget aktivt arbeta för att skapa tillväxt?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda huruvida en dominant aktör kan växa trots att den 

aktuella branschen är mogen. Vi önskar vidare kartlägga vilka strategier som tar vid när ett 

företag arbetar för en stigande marknadsandel på en marknad som till synes inte tillåter 

tillväxt.  

 

1.4 Avgränsning 

I vår analys av dominanta aktörer på mogna branscher har vi valt att utgå från att berörda 

aktören redan besitter en marknadsdominans. Vi har följaktligen inte fördjupat oss vidare i 

hur marknadsdominans uppnås utan snarare valt att fokusera på hur dominanta bolag agerar 

för att bevara sin stora marknadsandel och framför allt hur tillväxt skapas. 

 

Vi har valt att genomföra denna studie genom ett fallföretag, SF Bio som vi bedömer har en 

dominant position på den svenska biografbranschen. SF Bio:s situation är också det enda 

                                                 
7
 Grant, Robert M (2008) Contemporary Strategy Analysis, s. 234 
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caset som vi kommer att studera närmare. Vi vill mena att en granskning av ytterligare aktörer 

i en liknande marknadssituation hade berikat studien men då vi samtidigt vill hävda att denna 

branschsituations relativa sällsynthet gjort att en nationell motsvarig varit svår att finna har vi 

valt att fokusera på endast ett fallföretag.  

 

Vi har valt att begränsa oss geografiskt till Sverige och den svenska marknaden. 

Undersökningar gällande regionala motsvarigheter hade eventuellt varit intressant men 

medför svårigheter i identifieringen av jämförbara case-företag och bestämda regionala 

avgränsningar. 

 

SF Bio:s starka marknadsdominans gör det gällande att en jämförelse mellan SF Bio:s 

strategiska beslut och potentiella konkurrenters strategiska beslut inte bara upplevs som 

irrelevant, utan även förvirrande. Gemensamma strategier kan vara ett utryck för hur en 

biografoperatör agerar generellt. Vårt intresse för SF Bio:s agerande grundar sig emellertid i 

företagets speciellt dominanta marknadsposition och vi har därför valt att utesluta analyser av 

övriga konkurrenter. 

 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer nästkommande uppsatsdel redogöra för vilka metoder 

som valts vid studien. Kapitel tre ämnar beskriva en rad teorier och ramverk som bedömts 

underlätta vid den senare analysen. Vidare kommer kapitel fyra beskriva en samling relevant 

empiri som tillsammans med de ramverk som förekommer i kapitel tre ligger till grund för 

den analys som görs i kapitel fem. De resultat och slutsatser som studien kommer leda fram 

till redovisas och reflekteras kring i kapitel sex. Avslutningsvis redovisas uppsatsens 

referenser.  

 

 

 

 



 

 

8 

2. METOD 

I detta kapitel redogörs för de metoder vi har använt oss av vid datainsamlingen. 

Inledningsvis förklaras studiens ansats. Vidare beskrivs och motiveras val av metod, val av 

teori, samt val av teori. Slutligen kommer studiens angreppsmetod att presenteras. 
 

2.1 Studiens ansats 

Med vår studie ämnar vi identifiera de strategier som används inom SF Bio på den mogna 

svenska biografmarknaden. För att kunna kartlägga företagets strategier för ökad tillväxt avser 

vi göra genom att undersöka historisk data samt genomföra intervju med beslutsfattare inom 

SF Bio. 

 

2.2 Val av metod 

Vi har valt att söka svar på studiens frågeställning genom att studera SF Bio AB som 

fallföretag. Det finns förhoppningar att en jämförelse mellan SF Bio:s strategier och de 

strategier som beskrivs som lämpliga i teorin ska generera en uppfattning om hur pass 

branschspecifika strategierna som bedöms ligga till grund för företagets marknadsposition är. 

Denna uppfattning kommer vara viktig i bedömningen av huruvida studiens slutsatser ska 

kunna appliceras vid liknande marknadssituationer.
8
  

 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Vi har gjort bedömningen att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bäst i eftersökandet av 

relevant och nyttig empiri. Detta på grund av det relativt låga antal beslutsfattare som står 

bakom de strategiska beslut och ageranden som ligger i denna studies intresse. Kvalitativ 

forskning lägger vikt vid ord, åsikter och nyanser som ökar möjligheten att bedöma och tolka 

information från enskilda individer.
9
  

Alternativet till den kvalitativa forskningen är den kvantitativa där empiri och data samlas in 

för att sedan appliceras på rådande forskningsmodeller. I valet av den kvantitativa metoden 

krävs en större urvalsgrupp och hade eventuellt varit intressant om syftet var att undersöka 

                                                 
8
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 298 

9
 Ibid. 
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hur ledningens strategier förmedlas till den enskilde medarbetaren. Problemet med den 

kvantitativa metoden är att den inte lämnar utrymme för subjektiva tolkningar hos 

intervjuobjekten.
10

  

 

2.2.2 Metodkritik 

De siffror vi har fått ta del av från SF Bio är relativt begränsade då de är ett privatägt bolag. 

Vi har i de fall vi inte har erhålligt förstahandsinformation vänt oss till tryckta källor. Vi har i 

största möjligaste mån försökt hålla oss med aktuella siffror men det förekommer källor som 

är några år gamla, vilket givetvis kommer framhållas vid introducerandet av dessa fakta. Viss 

data som används för att utreda marknadssituationen är hämtad från konkurrensverkets 

utredning gällande Sandrew Metronome och således från 2004-2005.  

Det finns även kritik gentemot den kvalitativa forskningsmodellen som belyser att den är 

subjektiv och att resultaten ofta bygger på forskarnas eller författarnas uppfattning om vad 

som är viktigt och betydelsefullt i den givna situationen. Det finns också kritik gentemot det 

ostrukturerade upplägget då det gör möjligheten till replik begränsad hos intervjuobjektet då 

det är tolkningar hos forskarna som ligger till grund för de slutsatser som i slutändan dras i 

uppsatsen.
11

  

Vi är medvetna om ovanstående kritik men vidhåller att den kvalitativa metoden är nödvändig 

i vår problemformulering och i jämförelsen med alternativen klart överlägsen då den ger 

författarna möjlighet att dra slutsatser om strategiska beslut som de kan finnas en aversion hos 

företaget att dela med sig av. Det är dock av vikt att vi kontinuerligt är medvetna om kritiken 

gentemot våra metoder och hoppas på så vis, med det i åtanken att vår datainsamling blir så 

korrekt och adekvat som möjligt. 

  

2.3 Val av teori 

Vår teori är hämtad från företagsekonomisk och strategiteoretisk litteratur, till vilket det 

löpande refereras till i teoriavsnittet. Studiens teoriavsnitt är uppdelat i tre rubriker. För att 

kunna identifiera en mogen bransch finner vi anledning att beskriva en marknads olika faser, 

                                                 
10

 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 40 
11

 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Kap. 12 
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samt vilka faktorer som är karaktäriserande för respektive fas. Teorikapitlet kommer därför 

inledas med Branschens olika faser där en marknads olika stadier kommer beskrivas med 

hjälp av Marknadslivscykeln. Vidare anser vi det lämpligt att undersöka branschstrukturen för 

att undersöka vilka företagsekonomiska egenskaper som värdesätts och är nödvändiga i 

branschen. Detta kommer göras under avsnittets andra rubrik, Branschens struktur, där 

Michael E. Porters Femkraftmodell kommer introduceras. Under denna rubrik finner läsaren 

även en Definition av dominanta aktörer. För att i slutanalysen kunna jämföra faktiska 

strategier med de strategier som i teorin anses lämpliga under de förutsättningar som vår 

problemformulering beskriver, kommer den tredje och sista teoridelen behandla Strategier vid 

särskilda branschsituationer. Under denna rubrik kommer Strategier för branscher i 

mognadsfasen, samt Strategier för dominanta aktörer innefattas. 

 

2.4 Val av empiri 

Vi har valt att samla empirisk information från media och litteratur rörande både 

filmbranschen och annan kulturutövning. Empiri har även hämtats från en intervju med en 

person av intresse för ämnet och det specifika forskningsområdet. Intervjuer är den gängse 

metoden när man använder sig av en kvalitativ forskningsmetod då man erbjuds stor 

flexibilitet. Vi har valt att genomföra en semistrukturerad intervju av den enkla anledningen 

att det passar vårt arbetssätt. Flexibiliteten och möjligheten att styra en intervju är nödvändig 

för att vi ska erhålla den informationen som vi senare ska para ihop och jämföra med vald 

teori. I rollen som intervjuförrättare erbjuds vi möjligheten att utforska tankebanor och 

känsloyttringar hos intervjuobjekten, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utforska delar av 

dennes resonemang utan att bli begränsade av oss. Vi tillåter även intervjuobjektet använda 

sina egna definitioner på begrepp vi anser vara centrala i vår ihopkoppling av empiri och 

teori, allt för att låta den som intervjuas tala fritt och obehindrat, samt för att förhindra att vi 

leder in objekten i ett resonemang och en tankebana som inte är dennes egna. För att vi ska få 

så adekvat kunskap om företagets strategiska åtgärder och mål som möjligt ur vår intervju har 

vi valt att intervjua SF Bio:s informationschef Thomas Runfors. 

 

 

 



 

 

11 

3. TEORI 

I följande del kommer en samling teorier, modeller och referenspunkter relevanta för vår 

studie, redovisas. Denna referensram kommer sedan att användas som verktyg vid en analys 

av vår insamlade empiri. Vi har valt att dela in kapitlet i tre delar då vi anser att vår 

frågeställning kräver tre utgångspunkter. Inledningsvis introduceras teori rörande en 

branschs utveckling och olika faser. Vidare går kapitlet in på teori med anknytning till 

analysen av en branschs specifika struktur. Slutligen behandlas lämpliga strategier vid 

särskilda branschsituationer.  

 

3.1 Branschens utveckling och olika faser 

Ett företags val av strategier påverkas i högsta grad av den bransch i vilken företaget är aktivt. 

Noteras bör dock att rådande förhållanden i branscher på intet vis är konstanta. Branscher 

utvecklas ständigt och företag måste anpassa sina strategier därefter. Således är en förståelse 

för branschers utvecklingsprocesser nödvändig för att rimliga slutsatser kring företags 

strategiska åtaganden ska kunna göras. Kommande avsnitt redogör för marknadslivscykelns 

alla faser. 

 

3.1.1 Marknadslivscykeln 

Strategi inom företag handlar om att kunna ta långsiktiga beslut trots framtidens ovisshet där 

alla faktorer är i ständig förändring
12

. Ledningens uppgift är att genom sina dynamiska 

kapabiliteter kunna anpassa och bevara sina resurser och förmågor till de rådande 

marknadsförhållandena
13

. Men hur ska företag kunna formulera och implementera framtida 

handlingar om en branschstrukturs framtid ännu är oviss? Med hjälp av teorin om ”The 

Industry Life Cycle”, eller marknadslivscykeln, beskrivs de olika faser en bransch går igenom 

under sin livscykel. Denna modell visar oss att marknaden tenderar inneha en viss regularitet 

samt kan ge oss indikationer på hur företag i en viss branschfas bör agera.
14

  

Marknader tenderar att, precis som människor, föds, växer, mognar, åldras och dör slutligen. 

Skeendena i marknadslivscykeln ser i princip likadana ut i varje industri, men kan särskiljas 

                                                 
12

 Besanko, David; Dranove, David; Shanley, Mark; Schaefer, Scott (2010) Economics of Strategy, s.1 
13

 Ibid. s. 455 
14

 Grant, Robert M (2008) Contemporary Strategy Analysis, s. 284 
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sig i fråga om hur länge enskilda företag befinner sig på ett visst stadium. Vissa marknader 

kan även uppleva förnyelse i takt med innovationer och att ny kunskap erhålls. Hur företag 

strategiskt bör handla påverkas av i vilket av dessa faser företaget befinner sig i då de olika 

stadierna, som tidigare nämnt ställer olika krav på företags strategier. Marknadslivscykeln 

består av fyra olika faser; introduktion, tillväxt, mognad och slutligen nedgång. Flera 

fundamentala krafter driver marknaden genom dessa faser. Teknologi, kunders efterfrågan 

och preferenser, ekonomisk tillväxt samt spridning av kunskap är några av de krafter som 

påverkar en marknadsutveckling
15

. Nedan följer en beskrivning av marknadslivscykelns alla 

faser. Då vår uppsats behandlar dominanta aktörer på mogna marknader, har vi valt att lyfta 

fram den mogna marknadsfasen i teorin.   

 

Figur 3.1 Marknadslivscykeln 

 

 

 

Introduktion och tillväxt 

När en marknad befinner sig på introduktionsstadiet gäller det för aktörerna att försöka skapa 

en initial efterfrågan hos potentiella kunder. Denna fas kännetecknas av ett få antal 

konkurrerande företag med låg omsättning och hög prisnivå. De få aktörer som agerar på 

marknaden konkurrerar främst om att vara teknologiskt ledande där innovationer är grunden 

                                                 
15

 Grant, Robert M (2008) Contemporary Strategy Analysis, s. 265-284  
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för initialt inträde på den nyskapade marknaden.
16

 Aktörerna i denna fas använder sig av en 

fokusstrategi där den inriktade målgruppen är, vad man i marknadsföringstermer benämner, 

”the early adopters” eller ”the innovators”
17

. Marknadsföringens största bidrag här är att 

skapa en medvetenhet kring sitt varumärke.
18

 När efterfrågan på marknaden växer övergår 

introduktionsstadiet till tillväxtfasen. Marknadslivscykelns kurva i denna fas är väldigt brant 

och indikerar på hög tillväxt. Tillväxtstadiet karaktäriseras av växande marknadsandelar och 

har livscykelns största omsättningsökning. I takt med att marknaden växer ställs även högre 

krav på företagen. Denna fas kräver stora kapitalinvesteringar i form av forskning och 

utveckling, stora marknadsföringssatsningar samt höga investeringar i fabriker, maskiner och 

anställda. Aktörernas fokus bör här ligga på kvalitetssökande åtgärder och optimering av 

distributionskanaler. Med nya aktörer som bryter sig in på marknaden sjunker dock företagens 

kostnader i takt med att teknologin standardiseras. Även skalfördelar och förvärvad kunskap 

leder till lägre kostnader. Kundgruppen övergår nu från höginkomsttagare och ”early 

adopters” till den stora massan.
19

 

 

Mognad  

När marknaden närmar sig ett mognadsstadium övergår cykelns kurva till att vara märkbart 

slätare än tidigare, vilket tyder på en avtagande tillväxttakt. Ny efterfråga byts ut mot en 

ersättande efterfråga.
20

 Detta medför att aktörer inte kan skapa mer tillväxt utan att ta 

marknadsandelar från konkurrerande aktörer inom branschen. Följaktligen skapas hög 

konkurrens på marknaden där företagen tenderar få det svårt med att skapa eller bibehålla 

nuvarande konkurrensfördelar. Nyckelfaktorer för att lyckas i denna fas är att som företag 

vara kostnadseffektiv genom till exempel stordriftsfördelar, låga löner samt låga fasta 

omsättningskostnader där företagen antingen konkurrerar med pris eller kvalité. Den höga 

konkurrensen på marknaden resulterar i sänkta priser och minskade marginaler, vilka gör det 

svårt för mindre företag att överleva.
21

 Till följd av detta är konsolideringar på marknaden 

vanliga i denna fas. Mognadsfasen innebär således att marknaden tillslut i regel består av ett 

fåtal företag, där de som överlever är större och mer dominanta. Den höga 

marknadskoncentrationen där de ledande aktörerna koncentrerar sig på den stora massan kan 
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dock med tiden öppna upp möjligheter för mindre företag med inriktning mot en mer nischad 

målgrupp på marknaden.
22

 

 

Nedgång  

En nedgångsfas i en bransch är nästan oundviklig. Om företagen inte förmår att utvecklas, 

utmanas de av nya branscher som lyckats producera teknologiskt bättre produkter eller 

tjänster. De gamla företagens teknologier tycks på detta stadium förlegade och försäljningen 

minskar, vilket resulterar i en avtagande kurva i marknadslivscykeln. De företag som återstår 

på marknaden har som alternativ att fortsätta sin verksamhet som vanligt, bli uppköpta, 

avveckla verksamheten eller att ingå en sammanslagning med ett annat företag på marknaden. 

Sammanslagningar av denna typ leder ofta till att de kvarvarande aktörerna på marknaden 

hamnar i en oligopolistisk ställning.
23

  

 

Tillägg 

I likhet med andra teorier, innebär inte denna modell att alla företag punktligt genomgår dessa 

faser. Marknadslivscykeln bör ses som ett ramverk där extern påverkan såsom nya regleringar 

och restriktioner, eller uppkomsten av ny teknologi kan leda till att skiften mellan faserna 

sker. Den turordning där branschers tillväxt efterföljs av en mognad som sedan går in i en 

nedgång bör ses som den vanligaste följden av branschfaser, dock inte den enda möjliga. Det 

finns även exempel på branscher i nedgångsfasen som mognar, eller mogna branscher som 

återgår till tillväxtfasen. När sådana förändringar chockar en stabil marknad kan det ge 

uppmärksamma aktörer en möjlighet att utnyttja och skapa sig konkurrensfördelar.
24
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3.2 Branschens struktur 

Hur en aktör strategiskt väljer att agera påverkas som tidigare nämnt i stor utsträckning av 

dess omgivning. Då ett företags relevanta omgivning innefattas av en svårhanterligt stor 

mängd faktorer bör fokus ligga på företagets mer omedelbara omgivning, nämligen dess 

bransch. När en branschs fas på marknadslivscykeln har fastställts bör således studien 

fortsättningsvis fokusera på analysen av den rådande branschstrukturen.
25

 

 

3.2.1 Porters femkraftsmodell  

1979 presenterade Michael E. Porter en femkraftsmodell ämnad att värdera möjligheten till 

vinstdrivande verksamhet i en bransch, samt kartlägga vilka företagsekonomiska egenskaper 

som bedöms som lämpliga i branschen. Som figur 1.1 visar består ramverket utav fem krafter; 

etableringshot, köpares förhandlingsstyrka, substitut, leverantörers förhandlingsstyrka, samt 

konkurrens bland existerande företag. En branschs attraktivitet fastställs genom en 

bedömning av den samlade styrkan av dessa. 
26

 

 

Figur 3.2 Porters femkraftsmodell 
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Etableringshot 

Nya aktörers inträde i en bransch kan resultera i en ökad konkurrens om marknadsandelar och 

många gånger även nödvändiga resurser. Detta kan komma att påverka de befintliga 

aktörernas vinst genom att priser sänks och/eller att kostnader drivs upp. Nedan följer en rad 

inträdesbarriärer som minskar branschens etableringshot.
27

 

Med stordriftsfördelar menas att en bransch karaktäriseras av höga stordriftskrav för att bli 

vinstdrivande. Denna typ av etableringshinder placerar potentiella nya aktörer inför två 

mindre angenäma val: Antingen påbörjar företaget sin produktion i den stora skala som krävs 

för att generera vinst, vilket ökar risken för aggressiv respons från befintliga aktörer. Eller så 

påbörjar företaget produktionen i mindre skala och finner sig i att under en period gå med 

förlust.
28

 

Vissa branscher karaktäriseras av en begränsad mängd nödvändiga insatsvaror. Vid dessa 

tillfällen kan stora mängder kapital komma att krävas av branschens aktörer. Det bolag som 

besitter störst mängd kapital kommer rimligtvis tillskansa sig dessa insatsvaror vilket kan leda 

till problematik för övriga aktörers verksamhet. 
29

  

 

Köpares förhandlingsstyrka 

En kunds förhandlingsmakt syftar på kundens förmåga att förhandla ner inköpspriset, 

förhandla om högre kvalitet och på så sätt bidra till en lägre vinst för det levererande 

företaget.
30

 

Exempel på branschfaktorer som kan komma att höja köpares förhandlingsmakt är hög 

kundkoncentration, låga omställningskostnader
31

. Vidare kan ett företags relationsspecifika 

investeringar för en kunds räkning innebära att kundens förhandlingsmakt stiger
32

.  
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Substitut 

Substitut till ett företags produkt eller tjänst kan sänka företagets möjlighet till vinst genom att 

stjäla marknadsandelar och höja konkurrensen i branschen. Mest uppmärksamhet bör läggas 

på de substitut som tenderar att erbjuda ett bättre pris eller högre nytta.
33

 Vid en bedömning 

av potentiella hot från substitut beaktas med fördel mängden närliggande substitut. Ett 

substituerande vara eller tjänsts pris kontra värde kan även vara avgörande för påverkan på 

branschen. Ett relativt högt prissatt substitut kan komma att få en svag inverkan på branschens 

vinstpotential, trots att substitutet är starkt.
34

 

 

Leverantörers förhandlingsmakt 

Leverantörer med stark förhandlingsmakt kan pressa upp priser och förhandla ner kvalitén på 

den levererade varan eller tjänsten, vilket kan påverka ett företags lönsamhet.
35

  

Liksom vid värdering av kunders förhandlingsmakt bör företagare ta hänsyn till hur pass 

koncentrerad leverantörens bransch är i förhållande till sin egen. En hög 

leverantörskoncentration kan få till följd att leverantörerna får ett förhandlingsövertag 

gentemot sina kunder.
36

  

Andra faktorer som kan leda till ett förhandlingsövertag för leverantörerna är starkt 

differentierade produkter eller om det råder höga omställningskostnader för att byta till en 

annan levernatör.
37

 

 

Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

Med rivalitet avses företags strävan att få så stor del av branschens lönsamhet som möjligt, till 

exempel genom en ökad andel marknadsandelar
38

. Vid företags val av strategi är det viktigt 
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att först definiera vilka företag som ingår på marknaden, för att vidare kunna definiera vilka 

bolag som utgör företagets faktiska konkurrenter
39

. 

Intensiv konkurrens kan komma att uppstå när en branschs tillväxt avtar eller stannar upp. Då 

kommer aktörer inte kunna expandera utan att överta marknadsandelar från andra företag.
40

  

När antalet konkurrenter är anmärkningsvärt högt eller lågt ökar risken för hög rivalitetsgrad. 

Ett högt antal konkurrenter ökar risken för aggressiva utspel från någon av de många 

aktörerna. Om antalet konkurrenter är lågt ökar risken för att en aktörs agerande ska få 

kännbara effekter på resterande företag.
41

 

 

3.2.2 Definition av dominanta aktörer 

Att som aktör inneha en dominerande ställning på en marknad innebär att man besitter en 

stark ekonomisk ställning i förhållande till övriga aktörer, vilket gör det möjligt att hämma 

den rådande konkurrensen. Genom sin dominans kan ett dominant företag i hög grad agera 

oberoende av sina konkurrenter och kunder. Detta är inget som i sig är förbjudet. Det är först 

när en dominant aktören missbrukar sin makt genom att till exempel använda sig av 

underprissättning för att slå ut en svagare konkurrent eller förhindra nyetablering, som 

konkurrensverket träder in.
42

   

Definitionen av en dominant aktör grundas på en mängd omständigheter som var för sig inte 

nödvändigtvis behöver vara avgörande. Ett sätt att avgöra om en ett företag besitter en 

dominerande ställning eller inte är att se till bolagets marknadsandel. Överstiger en aktörs 

marknadsandel 40 %, brukar denne benämnas som dominant.
43

 Detta mått är dock inte helt 

avgörande för konkurrensverkets bedömning om en aktörs dominanta ställning anses skadlig 

eller inte. Konkurrensverket tittar bland annat även på företagets finansiella styrka, 

möjligheter att hindra andra från att etablera sig på marknaden samt tillgångar på insatsvaror, 

patent, teknologi eller annan kunskapsmässig överlägsenhet.
44 
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3.3 Strategier vid särskilda branschsituationer 

En branschs aktuella fas i marknadslivscykeln kommer tillsammans med den rådande 

branschstrukturen vara tongivande vid valet av lämpliga strategier. I följande teoriavsnitt har 

vi valt att lyfta fram strategier som lämpar sig för företag i mognadsfasen, samt strategier som 

rekommenderas för dominanta aktörer. Detta då det är dessa rådande situationer vår 

frågeställning behandlar.  

 

3.3.1 Strategier för branscher i mognadsfasen 

Marknader som går in i ett mognadsstadium innebär stora utmaningar för ett företags 

strategiska beslutsfattande, primärt då mogna marknader i många fall präglars av försämrad 

lönsamhet. Men att en bransch hamnar i en mognadsfasen innebär dock inte nödvändigtvis att 

möjligheterna till ökad tillväxt inom ett företag försvinner.
45

 

Marknadslivscykeln visade oss att en mogen marknad i regel för med sig att möjligheterna för 

att etablera en hållbar konkurrensfördel minskar. Att detta sker är ett resultat av ökad 

konsumentkunskap, produktstandardiseringar och en lägre produktinnovation. Detta får 

givetvis konsekvenser för branschens företag och dess möjligheter till fortsatt tillväxt.
46

 

Grant poängterar i sin bok, Contemporary strategy analysis, att kostnadseffektivitet betraktas 

som nyckelfaktorn för att som företag överleva en branschs ingång i mognadsstadie. 

Differentieringsbaserat fokus bör därmed skifta till ett kostnadsbaserade fokus.
47

  

För att kunna implementera kostnadsbesparingar kan man som företag i mognadsfasen vara 

tvungna att genomföra vissa drastiska åtgärder. Hambrick och Schecter har i sin artikel 

Turnaround Strategies for Mature Industrial-Product Business Units identifierat tre 

framgångsrika angreppssätt:  

 Kostnadsbesparingar - till exempel genom minskad överkapacitet, stagnering av 

nyinvesteringar i anläggningar, nedskärning i forskning och utveckling samt 

marknadsföringsutgifter och inventarier.
48
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 Fokusering på lönsamma segment – koncentration på kundgrupper som tidigare 

historiskt inneburit störst lönsamhet.
49

 

 Justering i nuvarande marknadspositioner – förbättrande åtgärder i redan aktuella 

marknadsdelar, snarare än satsning i nya.
50

 

 

Att en branschs mognadsfas leder till att ledande aktörer tenderar att fokusera på den stora 

massan kan dock bidra till möjligheter för mindre företag med inriktning mot en mer nischad 

målgrupp
51

. Genom att differentiera sig från sina konkurrenter och lyckas erbjuda sina kunder 

något som de andra aktörerna på marknaden inte förmår, kan man skapa sig en 

konkurrensfördel. Även mogna och till synes oattraktiva branscher kan alltså erbjuda segment 

av hög efterfrågan, låg konkurrens och potential för differentiering.
52

 

 

 

3.3.2 Strategier för dominanta aktörer 

Företags traditionella strategiska ambition är att skapa tillväxt genom att öka företagets 

marknadsandel. För detta syfte finns sålunda många teorier och modeller att tillgå. Men hur 

ska företag som redan besitter en dominant position på en marknad agera? Detta kapitel är 

ämnat att med hjälp av Paul N. Bloom och Philip Kotlers artikel ”Strategies for high-market 

share companies” försöka besvara denna fråga.
53

 

Bloom och Kotler menar att det finns fyra kategorier av lämpliga strategiska åtgärder för en 

dominant aktör: 

 Bevarandet av nuvarande andelar 

 Reducering av nuvarande andelar  

 Skapandet av nya andelar  

 Riskreducering  

 

                                                 
49

 Donald C. Hambrick; Steven M. Schecter, (1983). Turnaround Strategies for Mature Industrial-Product 

Business Units, s. 242 
50

 Ibid.  
51

 Grant, Robert M (2008) Contemporary Strategy Analysis, s. 324-325 
52

 Grant, Robert M (2008) Contemporary Strategy Analysis, s. 326 
53

 Bloom, Paul N; Kotler, Philip, (1975). Strategies for high-market share companies, s. 63  



 

 

21 

Bevarandet av nuvarande andelar  

Att som aktör i en bransch redan besitta merparten av marknadens alla andelar innebär på 

intet vis att det strategiska arbetet kommer avta. I ett läge där erövring av ytterligare 

marknadsandelar inte är aktuellt krävs strategier för bevarandet av nuvarande andelar. Detta 

har visat sig vara minst lika utmanande som att skapa nya.
54

 Mindre företag kommer konstant 

arbeta för att uppnå större marknadsandelar genom att exempelvis introducera nya produkter, 

finna nya marknadssegment, utveckla nya distributionskanaler och bedriva stora 

marknadsföringskampanjer.
55

 

Bloom och Kotler menar att dominanta aktörer lämpligen försvarar sin marknadsposition 

genom att arbeta efter samma strategier som mindre företag vars strategiska arbete fortfarande 

går ut på att överta marknadsandelar.
56

 

Som en mer konkret försvarsaktivitet nämner Bloom och Kotler även marknadsbefästning. 

Genom att tillgodose alla marknadssegment och därmed möta all typ av efterfråga på 

marknaden, minskar mindre aktörers chanser att nå ut till ett nischat område.  Detta kan till 

exempel ske genom introduktionen av flera olika produkter, butiker och varumärken på en 

marknad vilka är ämnade att konkurrerar mot varandra. Förvisso uppstår därmed risken för att 

det dominanta företaget på så sätt kannibaliserar på sin egen verksamhet men syftet att låsa 

ute potentiella konkurrenter uppfylls. Strategin bygger på inställningen att om ett bolag 

förlorar kunder så bör det förlora kunderna till sin egen verksamhet. 
57

 

Ytterligare en försvarsaktivitet som Bloom och Kotlers pekar på är konfrontationsstrategi. 

Denna strategi är en typ av avskräckningsmetod som genom aggressiv prissättning och stora 

kampanjkrig håller undan konkurrenter från marknaden och låter den dominanta aktören 

behålla sina marknadsandelar. 
58

 

 

Reducering av nuvarande andelar 

Att som företag besitta en dominant marknadsposition innebär dock inte per automatik att 

företaget innehar en optimal markandsandel. I vissa fall kan en reducering av 
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marknadsandelar bli aktuellt då ett företags branschanalys leder till insikten att man besitter 

en för stor del av marknaden. Bloom och Kotler lyfter fram uttrycket demarketing, med vilket 

man menar ett företags process att medvetet sänka antalet marknadsandelar.
59

  

 

Skapandet av nya andelar  

En metod att uppnå större marknadsandelar är marknadssegmentering. Dominanta aktörer 

tenderar att koncentrera sig på den stora massan. Genom att segmentera kan man nå ut till 

otillfredsställda, mindre marknadssegment som trots sin ringa storlek, kan generera vinst. 
60

 

Att utveckla sina distributionskanaler kan, samtidigt som det leder till att man mer effektivt 

når sina kunder, även skapa nya andelar. Förutom att utveckla sina distributionskanaler, kan 

man utveckla sin marknadsföringsstrategi och på detta vis nå en större massa.
61

 

Den mest effektiva strategin för att öka sina marknadsandelar bedöms vara 

produktinnovation. Denna strategi är dock kostsam och innebär hög risk där det 

produktinnoverande företaget initialt måste göra noggranna analyser av bland annat 

marknadens behov och preferenser.
62

 

 

Riskreducering 

För ett dominant företag innebär rollen som branschdominerande i regel en ökad mängd risk. 

Marknadsledare är måltavlor för bland annat existerande konkurrenter, potentiella 

konkurrenter, konkurrensfrämjande myndigheter och konsumentorganisationer. Bloom och 

Kotler påpekar att en stor skillnad mellan dominanta och ej dominanta aktörer är hur 

dominanta företags strategiarbete i betydligt större utsträckning utgörs av riskhantering.
63
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Vidare menar man på att två faktorer påverkar mängden risk en dominant aktör står inför:  

 

 Hur företaget har lyckats nå sin dominanta position 

Om ett företag har lyckats ta sin stora marknadsandel genom ständiga förbättringar och 

innovationer inom företaget, samt sänkta kostnader och därmed även sänkta priser för 

kunderna, är en hög marknadskoncentration mer berättigad. Om företaget däremot 

använder sig utav utgående patent, erbjuder sämre service eller missbrukar sin 

marknadsdominans på annat sätt, blir risken för att konsumentorganisationer och 

konkurrensverket blir mer benägna att vidta åtgärder mot den dominanta aktören och 

marknadskoncentrationen. 
64

 

 Hur de andra aktörernas tillgång på resurser ser ut 

Om konkurrerande företag inte har tillgång till nödvändiga resurser innebär företaget i 

fråga inte något hot. Ett exempel på en sådan resurs är tillräckligt kapital för att kunna 

hålla samma marknadsföringstakt som den dominanta aktören.
 65

 

 

Dominanta aktörer som efter branschanalys och utvärdering av faktorerna ovan kommit fram 

till att den höga marknadsandelen är skadlig för företaget, kan istället för att reducera andelar, 

reducera riskerna som följer med den höga marknadskoncentrationen.
66

 Bloom och Kotler tar 

upp en rad olika strategiska inriktningar för hur en dominant aktör på en mogen marknad kan 

reducera risk. Man tar upp PR som en viktig riskreducerande faktor. Vidare belyses poängen i 

att förbättra relationen till statliga myndigheter och till allmänheten. Att som företag visa på 

att man tar socialt ansvar kan många gånger ha en vårdande effekt på dessa typer av 

relationer. Bloom och Kotler menar även på att det finns anledning för företag att ha en så god 

relation som möjligt till dess konkurrenter. Slutligen lyfter man fram att diversifiering genom 

expandering till nya branscher kan sänka ett bolags risker.
67
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4. EMPIRI 

Inledningsvis kommer detta kapitel presentera den svenska biografbranschens generella 

utveckling. Därefter redogörs för betydande aktörer och avgörande händelser som figurerat 

på den svenska biografbranschen. Slutligen behandlas marknadsförhållanden i dagens 

situation. 

 

4.1 Den svenska biografbranschens generella utveckling 

Det dröjde inte lång tid efter biografverksamhetens inträde på den svenska marknaden år 

1895, innan efterfrågan på att se film på biograf tog fart. Ganska snart var biografbesöket en 

kulturellt förankrad institution i det svenska samhället. Då film på bio till en början var något 

för mindre bemedlade personer fanns det dock en oro att ett ökat utbud av filmvisningar 

skulle leda till ansvarslöst och osedligt beteende. Därför kom filmcensuren att införas vilket 

höjde anseendet hos filmen och gjorde den mer socialt acceptabel. Publiksiffrorna växte 

rekordartat och filmen etablerade sig som ett accepterat socialt fenomen Från att varit ett 

tivolinöje för underklassen kom filmvisningar att bli gemene mans underhållning.
68

 

Med efterkrigsdepressionens negativa påverkan på den svenska filmindustrin dalade 

intressent för svensk film internationellt. Därmed skapades även ett beroendeförhållande 

svenska biografer och amerikanska filmproducenter emellan. Förklaringen till Hollywoods 

dominans på produktionsmarknaden ligger i den stora hemmamarknaden, vilken medför 

möjlighet till dyra filmproduktioner med högt underhållningsvärde. Detta värde bidrog till att 

dessa filmer även blev lättsålda internationellt.
69

 

Trots de dåliga tiderna fortsatte biografbyggandet och branschen fick sig ett uppsving i 

samband med talfilmens genombrott på 1930-talet. Trots en relativt dyr teknikomställning 

kompenserades detta av bortrationaliserandet av biografmusiker som tidigare spelat under 

föreställningarna. Talfilmens intåg betydde i stort att exportmöjligheterna för svensk film 

försvann men däremot upplevdes ett lyft för lågbudgetfilmer producerade för den lokala 

marknaden.
70
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Det ökade intresset för film fick som följd att staten började intressera sig ekonomiskt. Den 

tidigare frivilliga kommunala nöjesskatten blev inte bara obligatorisk utan höjdes från 8 % till 

25 %, vilket i sin tur gjorde biografbranschen till Sveriges högst beskattade nöjesindustri. 

Prishöjningen medföljde en lägre lönsamhet vilket tvingade ett antal biografer att lägga ner.
71

  

Den höjda biografskatten var som sagt en fara för den svenska biografmarknaden då 

produktionen av film blev avsevärt dyrare. Men genom ett antal lyckade inhemska 

produktioner kom biografbesökarantalet på 50-talet att uppgå till hel 80 miljoner svenskar, ett 

rekord som står sig än idag.
72

 

1957 började Sverige med reguljära TV-sändningar och de årliga biografbesöken sågs sjunka 

från nämnda 80 miljoner till runt hälften på 60-talet. I början av 70-talet såg branschen sina 

publiksiffror sjunka till 26 miljoner årliga besökare. Detta medförde skilda beslut hos de olika 

aktörerna på marknaden. Aktörerna stod inför beslut om att höja biljettpriserna och anpassa 

utbudet till den breda publiken, eller att fortsätta agera som tidigare med hopp om en ökad 

efterfrågan.
73

  

Samma år som de reguljära TV-sändningarna i Sverige lanserades insåg staten de förödande 

konsekvenser biografbranschens beskattning fick och därmed avskaffades den 25 % 

nöjesskatten.
74

 

Förutom konkurrens från TV-mediet fick biografbranschen i början på 80-talet ökad rivalitet i 

och med videomediets utbredande. Antalet biobesökare sjönk stadigt från 70-talets 26 

miljoner besöker, till att i början av 80-talet ligga på dryga 23 miljoner besökare. Det var 

under denna kris som filmstadskonceptet, en blandning av två amerikanska koncept, 20-talets 

pampiga och exklusiva filmpalats och 60-talets spartanska multibiografer, lanserades.
75

 

Initiativtagare till förlagan av våra svenska filmstäder insåg att kombinationen av ovanstående 

koncept var en bärkraftig affärsidé. Filmstäderna behåller de ekonomiska fördelarna med 

multibiograferna men utan de estetiska nackdelarna. Istället för 1-2 salonger kunde man 

numera hitta upp till 10 stycken under samma tak. Servicenivåerna höjdes samtidigt som 

bekvämligheten och salongernas design förbättrades. Man byggde till exempel sluttande 

salonger och placerade visningsduken stående på golvet snarare än hängande från taket. Allt 
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för att den estetiska upplevelsen skulle bli så hög som möjligt. Försäljningen av godis, läsk 

och chips infördes också.
76

  

Trots ny teknik som introducerats sedan 90-talet, bland annat i form av DVD, hemmabio, 

Video on Demand samt Internet har biografbesöksantalet legat stabilt runt ca 15 miljoner 

besökare per år.
77

 

Trots det på senare år stabila besöksantalet har antalet svenska biografaktörer reducerat. 

Marknaden består idag av en ledande företag, med ett fåtal mindre konkurrerande aktörer. 

Betydande aktörer som historiskt agerat på den svenska biografmarknaden kommer nedan att 

redogöras för. 

 

4.2 Marknadens aktörer – en historik (1900-1990) 

Den svenska biografmarknaden har historiskt sett bestått av tre framstående aktörer; Svensk 

Filmindustri (SF), Europa Film samt Sandrews
78

. 

 

AB Svensk Filmindustri (SF) och SF Bio AB 

Det som kom att bli SF som idag består av två divisioner, filmproduktion samt 

biografverksamhet, började som Kristianstad Biografteater 1905. Kristianstad Biografteater 

var en regional biografkedja bestående av runt 20 biografer i ungefär lika många städer. 

Bolagets två divisioner, filmproduktion och filmvisning var, var för sig framgångsrika men 

den divisionen det investerades mest i var produktionen. Då produktionen av film var väldigt 

kapitalintensiv och exportinriktad togs kapital in från ett antal stora banker och en 

sammanslagning med ett annat filmbolag AB Skandia genomfördes. Det nya bolaget fick 

namnet AB Svensk Filmindustri (SF).
79
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Tyvärr infriades inte de högt ställda förväntningarna då efterkrigsdepressionen påverkade den 

svenska filmindustrin negativt. Det internationella intresset för svensk film dalade och SF 

tvingades köpa in mer och mer amerikansk film.
80

 

Det tidigare nämnda införandet av nöjesskatten slog hårt mot företaget. Med höjd skatt 

medföljde en lägre lönsamhet. Den låga lönsamheten tvingade ett antal biografer att lägga ner, 

vilket i sin tur innebar mindre kapital till producentledet när SF:s intäkter minskade.
81

  

Den nämnda biografskatten var till en början en fara för SF då produktionen av film blev 

avsevärt dyrare, men företaget fann ljusning. SF lyckades vända en potentiellt farlig situation 

till det som kom att bli svensk bios glansdagar. Genom ett antal lyckade drag lyckades man 

inte bara att producera Åsa Nisse-filmerna som blev stora inhemska succéer utan även filmer 

från Ingmar Bergman som blev stora internationella succéer med prisutdelningar i Cannes 

som kronan på verket.
82

 

Det avgörande slaget mot SF blev istället utbredandet av TV-mediet i slutet på 50-talet. Det 

sjunkande besöksantalet fick SF att ändra marknadsstrategi helt. SF valde att höja 

biljettpriserna och rationalisera bort det smala filmutbudet, ett beslut som motvilligt 

genomfördes då SF tidigare erkänt ett kulturellt ansvar att tillhandahålla filmer av mer 

svårtillgänglig natur. 
83

 

SF som ägdes av Hufvudstaden, köptes 1973 upp av Dagens Nyheter (DN), detta som ett led i 

verksamhetens intresse i den framväxande reklammarknaden inom video- och tv-branschen. 

SF var ett företag i en sjunkande bransch där besöksantalet fortsatte minska ännu mer i och 

med videomediets utbredande på 80-talet. Detta, samtidigt som företagets filmproduktion 

knappt överlevde och var tvungen att lita till ett antal enstaka succéer för att överhuvudtaget 

kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Dagens Nyheter ger 1983 upp sina förhoppningar om 

att slå sig in på tv- och videomarknaden och bjuder ut företaget till försäljning. Den första 

spekulanten är Europa Film som vid tidpunkten är SF:s största konkurrent. Den affären 

hindras dock av dåvarande konkurrensverket med argumentet om att det skulle medföra en 

otillbörlig branschkoncentration. Istället bestämde sig DN:s huvudägare Bonniers för att köpa 

företaget, för att året därpå även köpa Europa Film AB
84

. Denna transaktion hade 

anmärkningsvärt nog inte konkurrensverket några synpunkter på med argumentationen att den 
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svenska filmbranschen befann sig i ett exceptionellt dåligt skick och köpet kunde komma att 

stabilisera marknaden.
85

  

 

SF Bio under Bonniers 

I och med Bonniers köp av SF genomfördes ett antal strategiska förändringar i företaget. De 

tre affärsområdena produktion, distribution och visning separerades ytterligare och 

visningsdivisionen (SF Bio) kom att bli SF:s i särklass största division. När Bonnier tog över 

verksamheten hade besökssiffrorna som sagt sjunkit från runt 80 miljoner på 50-talet till runt 

16 miljoner i början av 90-talet. Det fanns från Bonniers sida inget uttalat mål om att höja 

dessa siffror utan snarare se till att de inte sjönk ytterligare.
86

  

För att bryta den negativa trenden branschen upplevde valde SF Bio att hämta inspiration från 

andra sidan atlanten. I USA hade nyligen det så kallade filmstadskonceptet lanserats. 

Biobesökens fördelar skulle framhållas och ”de positiva sociala och fysiska upplevelserna” av 

ett biobesök skulle betonas. Affärsidén beskrevs som ”ett kommersiellt och 

marknadsorienterat sätt att ge kunden en kvalificerad totalupplevelse av film på bio” eller den 

numera klassiska devisen; ”film är bäst på bio”.
87

  

SF Bio förstod snabbt möjligheterna filmstadsidén innebar och var relativt snabba med att 

införa liknande visningslokaler i Sverige. De driftekonomiska lärdomar SF Bio drog av den 

personalrationalisering man hade möjlighet att utföra i och med filmstädernas lanserande 

utlöste en massiv rationaliseringsverksamhet i driften inom hela företaget. När Bonnier tog 

över SF hade biobolaget 130 biografer i 47 städer. Genom omfattande förändringar i 

strukturen las ett stort antal biografer ner och SF Bio koncentrerade sin verksamhet på 20 

städer där man istället byggde filmstäder.
88

  

SF Bio:s kommersiella inriktning medförde ett antal effekter. Då det var tvunget att locka 

stora mängder besökare varav den stora majoriteten av filmer som visades breda amerikanska 
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hollywoodproduktioner. På 1990-talet var SF Bio tvungna att visa stora publiksuccéer för att 

få verksamheten att gå runt.
89

   

 

Europafilm AB 

Europafilm grundades 1930 av bröderna Scheutz och var liksom sina konkurrenter SF och 

Sandrews
90

 både ett produktionsbolag och en biografoperatör. Under förkrigstiden hade 

bolaget ett flertal framgångar vilka dock stagnerade under 50-talet i och med införandet av 

TV-mediet i Sverige.
91

  

Under 1970-talet upplevde bolaget en nystart mycket tack vare produktionen av Lasse Åbergs 

Sällskapsresan som blev en stor publiksuccé. Tack vare några sämre valda strategiska beslut 

rörande bland annat investeringar i distribution av amerikanska filmproduktioner som inte 

slog igenom, hamnade dock företaget i en svacka. Bolaget förlorade sin biografverksamhet 

och försökte 1983 att köpa SF, för att där stöta på hinder i form av det konkurrensverket.
92

 

Utan biografverksamheten kunde företaget inte överleva och detta medförde att bolaget gick i 

konkurs. 1984 köptes företaget upp av Bonnier AB och fusionerades därmed med SF. Detta 

agerande hade konkurrensverket ingen åsikt om då det inte finns regleringar gällande uppköp 

av konkursutsatta företag.
93

 

 

Sandrew Metronome Sverige AB (Sandrews) 

1901, fyra år innan SF grundades, lades det som kom att bli grunden till bolagets störste 

konkurrent. Sandrews öppnade sin första biograf 1926. Fler biografer följde och 1937 hade en 

biografkedja bestående av 16 biografer byggts upp. Som en relativ stor aktör lyckades bolaget 

knyta leverantörskontakter med Columbia Pictures och Metro-Goldwyn-Mayer, vilket 

möjliggjorde ensamrätt för bolagens attraktiva produktioner. Sandrews kom liksom SF att blir 

ett produktions- och distributionsbolag lika väl som en biografkedja. Den avgörande 

historiska skillnaden mellan Sandrews och SF var att Sandrews började med produktion och 
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visning av film när det blivit ett etablerat underhållningsmedium. Sandrews slapp på detta vis 

de barnsjukdomar SF drabbats av som pionjärer i branschen, något som kom att underlätta för 

Sandrews etablering då den skedde i den svenska filmens glansdagar.
94

 

Sandrews var genom åren väldigt försiktiga i sin investeringsfilosofi och lånade ogärna 

pengar för att finansiera en aggressivare expansion utan lät de egna intäkterna finansiera en 

sådan i den mån de räckte till det. Liksom SF lät Sandrews sin biografverksamheten 

finansiera dess filmproduktionen, men i enlighet med grundaren Anders Sandrews önskemål 

producerades i huvudsak smala och konstnärliga filmer. Lyckligtvis kom somliga av de mer 

konstnärliga filmerna att bli stora kassasuccéer, till exempel Jag är Nyfiken, Gul (1967) och 

Käre John (1964). Denna förkärlek för konstnärlig film återspeglades även i det urval av 

filmer Sandrews köpte in från de amerikanska producenterna.
95

 

Denna strategi fungerade under delar av 60- och 70-talet men kom att bli ett problem på 80-

talet då intresset för breda amerikanska filmer ökade. Sandrews hade svårigheter i att köpa in 

dessa då visningsrättigheterna allt som oftast gick till SF Bio. Detta satte Sandrews i knipa då 

man krävde ett antal stora publiksuccéer per år för att överleva på biografmarknaden. Detta 

problem förvärrades av fusionen av SF Bio och Europa Film i mitten av 80-talet. Sandrews 

ville dock inte ge upp sin övertygelse om att visa och producera kvalitetsfilm. Detta speglades 

även i bolagets affärsstrategi som inte var renodlat kommersiell utan snarare syftade till att 

kunna fortsätta leverera konstnärlig film. (Källa)
96

 

Sandrews biografer bestod till största del av multibiografer byggda med inspiration från det 

amerikanska 60-talsfenoment. Detta fungerade en tid men när intresset för konstnärlig film 

dalade och bolaget började visa röda siffror i början av 90-talet tvingades Sandrews att bredda 

sin repertoar. Detta betydde i sin tur att man var tvungen att uppvakta de amerikanska 

filmproducenterna. Sandrews drog inspiration från SF satsning på filmstäder och börjat öppna 

filmpalats av just den anledningen. De ville visa att de hade de bästa lokalerna för filmvisning 

och därigenom ha möjlighet att snuva SF på högbudgettitlar genom att vara attraktiva kunder 

gentemot filmbolagen. Öppnandet av filmpalatsen föregicks av en massiv lobbyingkampanj 

gentemot produktionsbolagen för att få tillgång till vissa av de attraktiva titlarna. Argumenten 

att det framtida alternativet för filmbolagen var att mötas av en svensk monopolmarknad bet 
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på filmbolagen och Sandrews fick tillgång till ett antal eftersträvansvärda titlar att visa på sina 

filmpalats.
97

 

 

4.3 Marknadens aktörer – stora förändringar (1990-2004) 

Från och med det att aktörerna på den svenska biografmarknaden på 90-talet införde 

filmstadskonceptet, bestod marknaden fram till 2004 av två framstående aktörer; SF Bio och 

Sandrews. På slutet av 90-talet skedde dock ett försök till inträde av en ny aktör på den 

svenska biografmarknaden.  

 

SF Bio och American Multi-Cinema, Inc (AMC) 

1999 äntrade världens tredje största biografkedja, AMC den svenska biografmarknaden. Den 

amerikanska biografkedjan var endast verksam i Sverige under ett fåtal år, mycket på grund 

av att SF Bio lyckades avskräcka den nya konkurrenten genom aggressiva strategier. Dessa 

strategier yttrade sig bland annat genom hårda förhandlingar om ensamrätt på populära 

filmtitlar.
98

 SF Bio lyckades, om än kostsamt, få ensam visningsrätt av Sagan om Ringen-

triologin, en ensamrätt som skapade förödande konsekvenser för AMC. Den 19 december 

2001 hade Sagan om ringen världspremiär, den 12 februari 2002 meddelar SF Bio att filmen 

setts av över 1 600 000 svenskar.
99

 Då filmen endast visades på SF Bio:s biografer tillföll 

intäkterna som genererades endast en aktör på marknaden, SF Bio. Bara fyra år efter inträdet 

på den svenska marknaden kastade AMC in handduken och sålde år 2003 sina salonger till SF 

Bio.
100

 

 

SF Bio och en expansion till Norge 

År 2000 grundades SF Kino, ett helägt dotterbolag till SF Bio AB och en expansion till den 

norska biografmarknaden påbörjades. Jan Bernhardsson, vd på SF Bio AB uttrycker på 
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Bonniers hemsida att den norska marknaden ser spännande ut med stora möjligheter till att 

driva biografverksamhet.
101

   

 

SF Bio och Sandrews 

2004, året efter förvärvet av AMC:s salonger, försökte SF Bio köpa upp Sandrews 

biografverksamhet för att ytterligare befästa sin roll som största aktör på den svenska 

biografmarknaden. Detta hade däremot konkurrensverket starka åsikter kring och hävdade att 

uppköpet skulle leda till en ogynnsam konkurrenssituation där den starke aktören blir allt för 

dominant. Konkurrensverket förklarade köpet olagligt och tvingade SF Bio att backa från 

affären. Istället köptes Sandrews biografverksamhet upp av Astoria Cinemas, en kooperativ 

bestående av filmproducenterna Atlantic Film AB, S/S Fladen AB och Triangelfilm.
102

  

Sandrews försattes dock snart i konkurs och SF Bio klev in och köpte upp konkursboet. Detta 

skedde med konkurrensverkets medgivande då samma argumentation som vid köpet av 

Europafilm användes, det finns inga hinder för en dominant aktör att köpa ett företag som gått 

i konkurs.
103

  

Då SF 2004 förvärvde Sandrews biografverksamhet återstod såldes endast en ledande aktör på 

marknaden, nämligen SF Bio. 

 

4.4 Marknadens aktör – dagens situation (2004-2011) 

Nedan följer en redogörelse av hur SF Bio:s roll som dominant aktör har upplevts av det egna 

företaget. Detta genom en bearbetning av en intervju med SF Bio:s informationschef Thomas 

Runfors. 

 

Fördelar med att vara branschens ledande aktör 

En fördel med att vara branschens ledande aktör menar Thomas Runfors, informationschef på 

SF Bio, är att biografkedjan genom sin fördelaktiga position gentemot filmdistributörerna, 
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praktiskt taget kan visa alla filmer. ”Vi vet ju att de inte riktigt kan tacka nej för då kan de inte 

breda ut sig i Sverige”, säger Runfors. En annan fördel är att SF Bio inte ”delar pengarna med 

någon annan”.  

 

Nackdelar med att vara branschens ledande aktör 

Det farliga med att inneha en ledande position kan enligt Runfors vara att man blir för 

bekväm i sin framgång. Vidare hävdar Runfors dock att ”vi har alltid intalat oss att vi inte är 

bäst bara för att vi är störst. Konkurrensen från andra medier har ökat vilket gör att vi måste 

utvecklas och bli ännu bättre. Vi vet att vi kan utvecklas teknikmässigt. Även om 

konkurrensen minskat på själva biografmarknaden så har den faktiskt ökat i andra led och 

plattformer. Vi kan alltid bli bättre! Vi måste bli bättre på det vi gör i allmänhet eftersom vi 

aldrig vet utfallet med filmerna. Vi måste klara av ett par dåliga filmår.”  

 

Framgångsfaktorer för avgörandet till att SF Bio AB idag befinner sig i den ställningen 

företaget gör 

SF Bio:s framgång på den svenska biografmarknaden, menar Runfors, kan tillskrivas 

verksamhetens bra affärsmannaskap. SF Bio är enligt Runfors ”duktiga på att göra affärer och 

sköta huset”. Runfors menar vidare att när biografmarknaden konsoliderade klarade inte de 

andra aktörerna på marknaden av omställningen lika bra som SF Bio, vilka man menar var 

duktiga på långsiktigt tänkande, bland annat genom lyckosamma investeringarna. De 

lyckosamma investeringarna gäller främst nyinvesteringar i förbättrade anläggningar där de 

genom sina filmstäder även lyckats uppnå stordriftsfördelar. Förutom gynnsamma 

investeringar menar Runfors att SF Bio klarade av förändringarna som kom med 

teknikutvecklingen mycket bättre än sina konkurrenter. Sista utmärkande faktorn menar 

Runnfors är att de helt enkelt tillgodosett konsumenternas behov bättre än sina konkurrenter.  

 

Etablering, tillväxt eller expansion på den svenska biografmarknaden 

På frågan om det finns utrymme för etablering, tillväxt eller expansion på den svenska 

biografmarknaden, svarar Runfors att det idag är svårt för nya aktörer att etablera sig. 

Branschen innehar en hög inträdeströskel då kostnaderna för utrustning, anläggning och 
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filmrättigheter är höga. Enligt Runfors finns det inga ambitioner att etablera sig i fler städer 

inom Sverige, utan snarare att utveckla de anläggningar i städer som redan upprättats. Runfors 

betonar dock de stora möjligheterna till fortsatt expandering på den norska marknaden.
104

 Den 

norska biografmarknaden var länge reglerad i det hänseendet att kommunerna själva fick 

bestämma vem som skulle bedriva biografverksamhet i kommunen
105

. Denna reglering är 

idag upphävd och därmed finns det även utrymme för andra privata biografägare att etablera 

en verksamhet. 

 

Reella hot som biografbranschens ledande aktör i dagsläget ställs inför 

Runfors betonar två framträdande hot den svenska biografbranschen i dagsläget står inför; 

digitaliseringen samt förändrat konsumentbeteende.  

Digitalisering innebär kort att istället för att ta fram tunga filmkopior som rullar genom en 

projektor och via en lampa projicerar bild på en duk, levereras idag krypterad hårddisk. Denna 

digitalisering gör det enklare att både framställa och distribuera film
106

. Runfors poängterar 

dock att fördelarna med digitaliseringen till största del tillfaller filmägarna och filmbolagen, 

vilka sparar in väldigt mycket på kopiekostnad och frakt
107

. För biografägarna följer det 

snarare en väldigt hög omställningskostnad med det nya sättet att framställa och distribuera 

film. För varje salong innebär digitaliseringen stora kostnader.  

Vad gäller förändrat konsumentbeteende proklamerar Runfors att konsumenterna idag 

upplevs ställa högre krav. Förr i tiden hade filmkonsumenter inget val och hänvisades till 

fasta tv-tablåer eller biografvisningar. Idag finns möjligheter att se en film näst intill när som 

helst vilket har höjt konsumentens krav. Runfors menar på att det man betalar för när man går 

på bio är en social upplevelse, vilket biograferna måste leva upp till och därmed ta hand om 

sina kunder genom att ständigt förbättras och vara lyhörda. 

Ett belysande exempel på ett förändrat kundbeteende menar Runfors är konsumenternas 

önskan att biofönstret kortas ner. Tidigare har filmer gått på biograferna i ca 3-4 månader 

innan de släppts på dvd. Idag har så kallade on-demand tjänster uppfyllt dessa krav hos 

kunderna. SF Bio har lanserat SF-anytime där konsumenten när som helst, enkelt kan hyra 
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film via sin dator eller TV samtidigt som denna film även går på bio, för att tillgodose detta 

behov.
108

  

 

Hur ser förhållandet mellan ledande och mindre aktörer på marknaden ut 

Vad gäller beteendet hos marknadens aktörer och hur dessa förhåller sig till varandra hävdar 

Runfors att det är de mindre aktörerna som får förhålla sig till SF Bio, snarare än tvärt om. ”I 

de flesta städer där vi är dominerade finns det så kallade komplementsbiografer som får 

bidrag av kommunen för att sända mer konstnärlig, smal film, för en balans på marknaden.” 

Detta menar Runfors att SF Bio inte har problem med. Detta menar man dock inte får 

missbrukas av de bidragstagande biografbolagen. ”Det vi kan ha synpunkter på är om en 

biograf som ska visa konstnärlig film, istället visar kommersiell film för att tjäna pengar – det 

tycker inte vi är att konkurrera på lika villkor eftersom de får bidrag.”  

 

Ledande aktörers strävan att gardera sig för eventuella inträden på marknaden.  

När det amerikanska biografbolaget AMC öppnade en biografsalong i kungens kurva 

försvårade SF Bio processen genom att förhandla till sig ensamrätten till vissa attraktiva 

filmtitlar. ”Detta var inte lätt eftersom filmbolagen vill nå ut till så bred massa som möjligt 

och därför kostade det oss väldigt mycket pengar, men vi hade flyt och fick ensamrätt till 

Sagan om ringen-triologin”, säger Runfors.   

 

Framtida strategier  

Runfors framhäver att företaget ständigt måste se över sin biografstruktur. Då företagets 

största fasta kostnader är hyreskostnaderna för anläggningar och lokaler, är detta något som 

ständigt måste ses över och förbättras. Det finns inom företaget inga ambitioner att utöka i 

andra städer då det är svårt att hitta lönsamhet i mindre orter. Det företaget istället fokuserar 

på är att utveckla och förbättra de salonger de redan besitter.  
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Thomas Runfors säger ”Ibland vill man bara se på film och ibland vill man ha något extra”. 

SF Bio sysslar med ett flertal aktiviteter som sträcker sig bortom att endast visa film på 

bioduk. 

Parallellt med kärnverksamheten började SF Bio 2006 att visa stora fotbollsevenemang på 

sina biografdukar
109

. 2007 introducerades konceptet ”Camping Bio” där företaget under 

sommaren åker ut på turné och visar utomhusbio på storbildsduk
110

. Samma år lanserade SF 

Bio sin marknadsföringskampanj av ”Smultronstället” som lyfter fram smalare film, till en 

bredare publik
111

. Att visa operaföreställningar och stand up comedy-uppträdanden är fler 

exempel på aktiviteter som SF Bio genomför utanför ramen av den ordinarie verksamheten, 

nämligen filmvisning.
112

   

För att bättre kunna tillgodose sina kunders behov har SF Bio även infört konceptet 

”plusstolar” som riktar sig till kunder som efterfrågar högre komfort
113

. Satsningen på VIP-

bio med alkoholförsäljning är ett annat exempel på ett mervärde SF Bio erbjuder sina 

kunder
114

. Lanseringen av den nya hemsidan, som 2007 var början på en storsatsning på 

digitala medier, upprättades för att kunna tillgodose se sina kunder på ett bättre vis. 

Christoffer Cederschiöld, affärsområdeschef på SF Bio, säger ”Sajten ska bli en plats för 

inspiration – ett ställe att hänga på”. Med en aktiv sajt med rörligt material som ska fånga 

besökarnas intresse är målet att ytterligare stärka greppet om besökarna.
115

 Andra strategiska 

aktiviteter SF Bio åtagit är samarbeten med bland annat Nokia och Telia.
116 

Thomas Runfors informerar oss om att SF Bio även kontrollerar företaget Discshop Svenska 

Näthandel AB från och med den 1 januari 2011. Detta är en hemsida som tillhandahåller 

försäljning av dvd, spel, musik och liknande via Internet
117

. Runfors menar att dessa 

diversifierande aktiviteter bidrar till en ökad kunskap om konsumentbeteende. 
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4.4 Begrepp 

Inköpsprocess och visningsrättigheter  

Inköpet av filmtitlar är en process som kan ta upp emot 1,5 år. Normalt kontaktar 

filmdistributörer ett antal biografbolag och meddelar att en film är på väg att lanseras och på 

sätt skapas ett intresse för en viss filmtitel. En annan variant är att filmer visas upp på 

filmfestivaler och på så sätt skapar ett intresse hos distributörer som sedan för in filmerna i 

landet. Det är sedan filmdistributörerna som står för marknadsföringskostnaderna samt att ett 

intresse skapas hos allmänheten. SF Bio köper inga filmer av distributörerna, istället hyr man 

titlar där en procentsats bestämmer hur hög eller låg en filmhyra kommer att bli. Genom 

förhandlingar med distributörerna kan ensamrätt till filmtitlar diskuteras. I regel minskar 

filmhyran om en titel visas hos mer än en biografaktör samtidigt, detta eftersom intäkterna då 

måste fördelas mellan fler företag.
118

 

Statistik visar på att av de cirka 160
119

 filmer som går upp på svenska biografer varje år så 

generera de 10 bästa kassasuccéerna 60 % av de totala biointäkterna. Höga intäkter kräver 

alltså visning av stora, amerikanska och kostnadsintensiva filmer.
120

 

  

Visningsfönster 

Då en film producerats, exploateras den genom sin livscykel i olika medier. Dessa medier 

brukar benämnas visningsfönster. Det första visningsfönster utgörs i regel av biograffönstret 

som dessutom får visar filmen exklusivt under visningsperioden. Fram till för några år sedan 

varade denna period i ca 4-6 månader. Då kunderna i dagens samhälle efterfrågar kortare 

visningsperioder på biograferna har försök med simultan lansering av filmtitlar genomförts. 

Förutom kundens efterfrågan ser även filmdistributörer ekonomiska skäl att förkorta den 

period som en film visas på bio då efterföljande visningsfönster som till exempel DVD 

genererar större intäkter. Detta drabbar dock biograferna med lägre intäkter till följd. Efter 

biograffönstret distribueras filmen vidare till visningsfönster som tillgängliggör filmen för 
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butiker som hyr ut eller säljer DVD, därefter sprids filmen till företag som sänder film via 

betal-TV och slutligen allmän TV. 
121
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5. ANALYS 

I följande kapitel kommer insamlad empiri och presenterad teori att mötas i en analys av 

Sveriges mogna biografmarknad och dess dominanta aktör SF Bio. Inledningsvis kommer 

biografbranschens olika faser samt struktur att analyseras. Vidare kommer SF Bio:s 

strategier att granskas. Slutligen kommer branschsituationens eventuella påverkan på SF 

Bio:s strategier att utrönas med målet att finna samband. 

 

5.1 Branschens olika faser 

Att en bransch är under konstant utveckling får konsekvenser på dess aktörers strategiska 

arbete. Hur ett företag vid ett visst tillfälle bör agera påverkas i stor grad av branschens 

aktuella fas. Vid en analys av SF Bio:s strategier finns det därför anledning att försöka 

fastställa i vilket skeende biografbranschen för närvarande befinner sig. 

 

5.1.1 Marknadslivscykeln 

För att fastställa den svenska biografbranschens rådande fas har vi valt att använda oss av 

marknadslivscykeln. Nedan kommer delar av den svenska biografbranschens historiska 

utveckling och idag rådande struktur kopplas till respektive marknadsfas. Det kommer även 

redogöras för vilka krafter som tros ha drivit branschen livscykel framåt samt hur detta har 

påverkat berörda företags strategiska ageranden.  

 

Biografbranschen är ett exempel på en bransch som konstant drivs framåt av bland annat ny 

teknologisk utveckling och innovationer. Liksom de flesta branscher kom dock även 
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biografbranschen att till slut bli ifrånsprungen av utvecklingen och vi noterar inte att 

branschen stabiliseras förrän under slutet av 80-talet då biografbranschen gick in i en 

mognadsfas. Vid 90-talets början har antalet årlig biografbesökare sjunkit till rekordlåga 16 

miljoner och branschen kan blidka tillbaks på en över 30 år lång nedgångsfas med ett kraftigt 

minskat antal aktörer som resultat.  

 

Mognad 

Att biografbranschen tidigare varit i en nedgångsfas har främst yttrat sig en konstant 

sjunkande efterfråga på bioupplevelsen. När branschen går in i mognadsstadiet kommer den 

totala efterfrågan emellertid att stabiliseras vilket kommer förändra de strategiska 

förutsättningarna för branschens aktörer. I regel innebär mognadsstadiet en intensivare 

konkurrens. Till följd av detta är konsolideringar på marknaden vanliga i denna fas och i regel 

överlever de som är större och mer dominanta. Biografbranschen har dock just erfarit en 

kraftig kris med mycket hård konkurrens och ett sjunkande antal bolag. Detta ger oss 

anledning att fråga oss om biografbranschens relativa förändring i efterfråga kommer ha så 

stor inverkan på branschen att det stundande mognadsstadiet inte kommer karaktäriseras av 

ett sjunkande antal marknadsaktörer som teorin beskriver.  

Under början av 90-talet ägs SF Bio av Bonnier som väljer att genomföra en rad strategiska 

förändringar för att stabilisera publiksiffrorna. Detta yttrar sig framför allt i lanserandet av 

filmstadskonceptet. I början av 90-talet blir det sjunkande intresset för konstnärlig film så lågt 

att även Sandrews väljer att vända ryggen till smalare filmproduktioner och i stället fokusera 

på bredare film med hög intäktspotential.  Detta görs genom att även Sandrews anammar det 

nya filmstadskonceptet i form av så kallade Filmpalats. 

  

Tillsammans blir SF och Sandrews satsningar en vändpunkt för biografbranschen. 1992 blir 

det första året på mer än 30 år som branschen kan konstatera att antalet biobesökare sedan ett 

år tillbaka inte har sjunkit. Publiksiffran förblir relativt stabil under hela 90- och 00-talet och 

det framgår tydligt att marknaden gått in i en mognadsfas. Speciellt för just biografbranschens 

mognadsfas är att den inte utvecklats ur ett stadium av tillväxt. I regeln ökar konkurrensen när 

mognadsfasen tar vid i och med att mängden marknadsandelarna inte längre ökar. Nu när 

antalet marknadsandelar snarare går från sjunkande till stabilt finns anledning att frågesätta 

om konkurrensen kommer öka. Noteras bör dock att branschen nu domineras av två aktörer 
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som numera riktar sig till samma publik. Tidigare har dessa aktörer funnits i samma bransch 

men man har inte i lika stor utsträckning som nu konkurrerat om samma filmer och kunder. 

Detta talar för att konkurrensen på biomarknaden inte kommer avta, trots en inte längre 

krympande marknad.  

 

5.2 Branschens struktur 

Som bekant påverkas en aktörs strategiska handlande i stor utsträckning av dess omgivning. 

För att kunna genomföra en givande analys av SF Bio:s strategier krävs således en granskning 

av företagets bransch. Vi har därför valt att fortsätta vår studie med en grundläggande analys 

av den mogna biografbranschens struktur idag.  

 

5.2.1 Porters femkraftsmodell  

Vi har valt att analysera den svenska biobranschens genom Porters femkraftsmodell. Målet 

med denna analys är att klargöra huruvida biografbranschen är attraktiv och i så fall för vilka 

typer av aktörer. Modellens krafter kommer i respektive ordning bedömas för att sedan 

summeras i samlad värdering av branschens attraktivitet. Slutligen kommer vi redogöra för 

vad den samlade bedömningen av branschen innebär för SF Bio. 

 

Etableringshot 

Det finns tydliga stordriftsfördelar i den svenska biografbranschen. Det finns ekonomiska skäl 

för filmdistributörerna att sälja en films visningsrättigheter till den biograffirma som bedöms 

ha bäst möjligheter att dra publik. Detta leder till att det bolag som har störst möjlighet att 

göra en film tillgänglig för publik också har den starkaste förhandlingspositionen, vilket kan 

utnyttjas för att få visningsrättigheter till filmerna med störst intäktspotential och i vissa fall 

även till ett lägre pris.  

Karaktäriserande för biografbranschen är att intäktspotentialen är koncentrerade till ett lågt 

antal storfilmer med dyra visningsrättigheter. Detta betyder i sin tur att det krävs stora 

mängder kapital för att kunna tillskansa sig de mest attraktiva visningsrättigheterna.  
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Den svenska biografbranschen karaktäriseras av höga inträdesbarriärer. Speciellt verkar den 

delen i branschen, som har potential att generera högst intäkter utmärkas av hinder, nämligen 

storfilmsbranschen. Vi uppskattar sålunda branschens etableringshot som låga.  

 

Köpares förhandlingsstyrka 

Många faktorer i biografbranschens pekar på att kundernas förhandlingsstyrka är låg. 

Exempel på detta är den låga kundkoncentrationen, frånvaron av kundrelationsspecifika 

investeringar, samt kunders låga beroende av tjänsten. Köparnas omställningskostnader 

bedöms förvisso som låga men vi anser ändå att köparens förhandlingsstyrka i 

biografbranschen är så gott som obetydliga.  

 

Substitut 

Vid diskussionen kring potentiella substitut till bioupplevelsen bör samtliga visningsfönster 

tas i beaktning. Marknadskoncentrationen på biografbranschen öppnar för diskussionen om 

biografbolagen främst konkurrerar med andra biografbolag eller om det snarare föreligger 

som så att aktörer på biografbranschen konkurrerar med alternativa visningsfönster. 

Reflektioner kring detta kommer att behandlas i ett senare skede. Konkurrenstrycket från 

substituerande branscher i form av andra visningsfönster bedömer vi som högt.  

 

 

Leverantörers förhandlingsmakt 

Filmdistributörer uppskattas som de mest betydelsefulla leverantörerna i biografbranschen. 

Filmproduktionsbranschen bedöms egentligen inte som anmärkningsvärt koncentrerad. Dock 

så karaktäriseras den amerikanska storfilmsbranschen av ett lågt antal aktör. Detta är relevant 

för bedömningen av leverantörers förhandlingsmakt eftersom dessa storfilmer har potential att 

generera överlägsna intäkter till biografbolagen. Produkten film är dessutom starkt 

differentierad vilket även styrker den slutgiltiga värderingen av leverantörers 

förhandlingsmakt, nämligen stark.  
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Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

Påverkande för den rådande konkurrensen på biografbranschen är den slutsats som analysen 

av den svenska biografbranschens fas resulterade i; branschen bedöms som mogen och växer 

således inte. Om ett bolag vill tillskansa sig ytterligare marknadsandelar så måste detta göras 

på bekostnad av andra aktörer. Detta bör generera i en offensivare strategi från befintliga 

aktörer. Något som även talar för en hög rivalitetsgrad i biografbranschen är dess extremt låga 

antal aktörer.  

Dessa fakta kan vara anledningar till den historiska höga rivalitetsgrad som färgat branschen. 

Idag domineras dock en aktör storfilmsdelen i biografbranschen. Således bedöms den rådande 

rivalitetsgraden idag som mycket låg.  

 

Summering och slutsats  

Kraft Bedömning 

Etableringshot Låg 

Köpares förhandlingsstyrka Låg 

Substitut Hög 

Leverantörers förhandlingsstyrka Hög 

Konkurrens bland existerande företag Låg/Hög 

 

Den samlade värderingen av den svenska biografbranschens attraktivitet idag bedömer vi som 

hög. Nämnas bör dock att värderingen av konkurrensen bland existerande företag som låg 

bygger på att en enda aktör dominerar marknaden. Det finns anledning att tro att en utökning 

av mängden aktörer på marknaden skulle få den rådande konkurrensen att stiga. Detta hade 

fått följden att den samlade branschattraktiviteten bedömts som låg. Slutsatsen vi drar är att 

biografbranschens maximala vinstpotential endast tillåts vid en enda dominant aktör. 

Summerande kan vi konstatera att en analys av den svenska biografbranschen pekar på en 

bransch som endast tillåter aktörer som går mot att vara fullständigt dominanta. Anledningen 
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till detta tros vara att storfilmer med hög intäktspotential är en smal resurs som endast kan 

förse en enda aktör med tillräckliga intäkter.  

 

Konsekvenser för SF Bio 

Porters femkraftanalys pekar på två hållbara företagsstrategier: Höga intäkter genom hög 

beläggningsgrad, eller låga kostnader genom låga filmhyror. En högbeläggningsgrad kommer 

generera i höga intäkter men kommer också vara ytterst kostsamt att uppnå eftersom det 

kräver att biografen visar kostnadsintensiva storfilmer. En lågkostnadsstrategi kommer inte 

tillåta visning av storfilmer och kommer därmed kräva att bolagets kostnader tolererar en låg 

belastningsgrad.  

Detta verkar stämma överrens med dagens svenska biografbransch. SF Bio har klart anammat 

en strategi för att maximera intäkter.  År 2009 har företaget en marknadsandel på 65,7 % 

vilket med marginal överstiger de 40 % som Konkurrensverket har som gränsvärde för att 

definiera en dominant aktör. Nedan följer en redovisning av fördelningen av marknadsandelar 

på den svenska biografmarknaden 2009. Till detta bör som tidigare tilläggas att SF Bio 

dessutom äger 50 % i den största konkurrenten Svenska Bio. Övriga aktörers strategiska 

beteende tyder på en lågkostnadsstrategi. 
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För SF Bio innebär den dominanta marknadspositionen inte bara möjlighet till höga intäkter. 

Konkurrensverkets granskningar av hur företag agerar och branscher utvecklas har spelat en 

betydande roll för SF Bio:s verksamhet. Det har funnits invändningar vid planerade 

konsolideringar med både Europa Film och Sandrews. 

Genom den tidigare genomförda analysen av biografbranschen konstaterades att möjligheten för 

medelstora företag att gå med vinst bedömdes som låg. I realiteten styrks detta av att bland annat 

Sandrews, Europa Film och Astoria inte lyckats gå med tillräcklig vinst utan till slut försatts i 

konkurrs.  

 

5.3 SF Bio:s strategier 

Omvärld och branschstruktur är som tidigare nämnt starkt tongivande för hur företag bör välja 

att agera strategiskt. SF Bio:s strategier påverkas i stor utsträckning av biografbranschens 

aktuella fas på marknadslivscykeln samt av företagets roll på marknaden. Nedan följer 

redogörelser för hur biografbranschens mognad bedömts ha påverkat SF Bio:s strategier. 

Vidare kommer en beskrivning följa av vilka konsekvenser SF Bio:s roll som ensam 

dominant aktör tycks ha fått för företagets strategiska ageranden. 

 

5.3.1 SF Bio:s strategier i mognadsfasen 

Företag kan komma att mötas av stora strategiska utmaningar när marknaden går in i en 

mognadsfas. Avsaknaden av fria marknadsandelar gör att branschen inte kan växa. Detta 

innebär emellertid inte att chanserna till ökad tillväxt inom ett bolag är över. Marknadsandelar 

kan som bekant fortfarande byta företag. Ett justerat fokus och viss omstrukturering kan dock 

komma att bli aktuellt för att företag ska nå framgång.  

Ett bolags agerande på mogna marknader karaktäriseras i regel inte utav differentiering utan 

fokus ligger snarare på att vara kostnadseffektiv, så även i biografbranschen. För att kunna 

implementera nödvändiga kostnadsbesparingar kan bolag vara tvungna att genomföra vissa 

strategiska åtgärder. Nedan följer en analys av SF Bio:s kostnadsstrategi med hjälp av teori 

hämtad från Hambrick och Schecter.  
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 Kostnadsbesparingar  

SF Bio inser att lanserandet av det nya filmstadskonceptet kan skapa möjlighet till 

kraftigt ökade stordriftfördelar för företaget. Under mognadsfasen tar man därför vara 

på detta genom att påbörja en massiv rationaliseringsverksamhet. För att minska 

överproduktion i form utav tomma stolar skär man ner på den geografiska 

utbreddheten. Från att ha varit aktiva med över 130 salonger i 47 städer koncentrerar 

sig SF Bio numera på att etablera filmstäder i 20 städer.  

 

 Fokusering på lönsamma segment  

Under biografmarknadens tidigare nedgångsfas har SF Bio insett att de kundsegment 

som genererar högst intäkter är den breda publiken som efterfrågar amerikansk 

storfilm. Därför väljer man att fortsätta fokusera på detta segment.  

 Justering i nuvarande marknadspositioner  

Från och med lanserandet av filmstäder på 90-talet väljer SF Bio att arbeta med 

förbättringar på de marknadspositioner där bolaget redan är etablerade. Man för in 

försäljning av godis, läsk och chips och företaget jobbar på att betona biografens roll 

som leverantör av det överlägset bästa filmupplevelsen. 

 

Sandrews följer med 

Under biografmarknadens mognadsfas blir det breda publiksegmentets överlägsna 

intäktspotential så tydlig att även Sandrews tar upp kampen om de amerikanska storfilmerna. 

Mycket tyder på att Sandrews lanserande av filmpalats gynnade den sammanlagda branschen. 

Gissningsvis fick denna lansering tillsammans med SF Bio:s införande av filmstäder så stor 

gemensam genomslagskraft hos konsumenterna att det bidrog till att biografbranschens 

nedgång avstannande och att ett mognadsstadium tog vid. Dock förde de två strategiernas 

likhet till viss problematik för de två bolagen.  

Även om biografbranschens mognadsfas karaktäriseras av fokus på kostnadseffektivitet så 

förblir visningsrättigheterna till en viss film en smal resurs. På så sätt kommer filmbranschen 

alltid genomsyras av en viss grad av differentiering. Ovan nämnda kostnadsstrategier kretsar i 

stor utsträckning kring vikten av att lyckas erhålla rättigheterna att visa de filmer som har 
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högst intäktspotential. Filmstads- och filmpalatskoncepten kräver dessa filmer för att bära sina 

tunga kostnader. Dessvärre innebar satsningarna åt samma håll att SF Bio och Sandrews 

därefter konkurrerade om samma filmer och samma publik.  

Vår tidigare analys av biografbranschens struktur visade på en bransch där amerikanska 

storfilmer är en smal och nödvändig resurs som endast kan förse en enda aktör med 

tillräckliga intäkter för att en vinstdrivande verksamhet ska kunna drivas. Slutsatsen vi drar är 

att denna insikt var huvudanledningen till att SF Bio 2004 försöker köpa upp Sandrews 

biografverksamhet. Förvärvet olagligförklaras av konkurrensverket men liksom Porters 

branschanalys förebådade så går det medelstora biografbolaget Sandrews snart i konkurs. SF 

Bio köper direkt upp konkursboet. 

 

5.3.2 Analys av strategier för dominanta aktörer 

Från 90-talets början utmärks den svenska biografbranschen av sin mogna fas i 

marknadslivscykeln. Detta kom att på olika vis påverka branschens aktörer i sitt strategiska 

tillvägagångssätt. I och med SF Bio:s förvärv av Sandrews 2004 sker dock en betydande 

förändring. Biografbranschen har förvisso karaktäriserats av en stark dominant aktör men 

branschen har ändå varit konkurrensutsatt. Kampen om de intäktsstarka storfilmerna har 

löpande bedrivits mellan SF Bio och Sandrews som sedan 90-talet bedrivit samma typ av 

strategier. 2004 blir SF Bio i princip den enda efterfrågande aktören av amerikanska 

storfilmer och rollen som dominant aktör på den svenska biografmarknaden är tydligare än 

någonsin. Bortfallet av SF Bio:s mest konkurrenskraftiga och i stort sett enda konkurrerande 

aktör ledde till att företagets strategiska riktlinjer kom att förändras. SF Bio:s strategiska 

arbete som tidigare påverkats starkt av biografbranschens mogna fas i marknadslivscykeln 

kom nu snarare att influeras av företagets roll som ensam dominant aktör. 

Vår vidare analys av SF Bio:s strategier har vi kopplat till Bloom och Kotlers fyra kategorier 

av lämpliga strategiska riktlinjer som en dominant aktör kan agera utefter: 

 Bevarandet av nuvarande andelar 

 Reducering av nuvarande andelar 

 Skapandet av nya andelar  

 Riskreducering  
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Bevarandet av nuvarande andelar  

Ju fler marknadsandelar ett företag besitter, desto mer strategiskt arbete kommer företaget 

vara tvungna att lägga på att behålla dessa. SF Bio:s dominanta position på biografmarknaden 

innebär sålunda att en stor del av företagets resurser kommer att gå till att inte förlora 

marknadsandelar. Det strategiska arbetet för bevarandet av marknadsandelar har visat sig vara 

lika utmanande som att skapa nya. Runfors betonar vikten av ett kontinuerligt arbete för att 

utvecklas då ett företags dominanta position inte nödvändigtvis betyder att företaget driver en 

optimal strategi. Denna inställning speglar sig i SF Bio:s tydliga strävan att förbättra och 

utveckla den egna verksamheten. Det framgår klart att det dominanta biografföretaget 

försöker undvika att den egna marknadsdominansen ska komma att försämra attityden till 

förbättring och innovation.  

 

Bloom och Kotler tar i teorin upp två konkreta försvarsstrategier för att behålla 

marknadsandelar; marknadsbefästning samt konfrontationsstrategier.  

Marknadsbefästning kan hjälpa företag att hantera kundbeteende som är under konstant 

utveckling. Nya teknologiska möjligheter och nya typer av visningsfönster har inneburit att 

kunder i större utsträckning efterfrågar att filmer släpps tidigare till andra visningsfönster än 

biograffönstret.  Genom lanseringen av SF-anytime samt förvärvet av Discshop har SF bio 

genom en marknadsbefästning lyckats nå ut till visningsfönster som tidigare haft en 

substituerande effekt på biograffönstret. I och med att on-demand tjänster och dvd-försäljning 

i regel konkurrerar med biografverksamhet medför lanseringarna en risk att SF Bio kan 

komma att kannibalisera på egen verksamhet. Syftet med dessa aktiviteter anses dock vara att 

fånga upp biokunder som gått förlorade till alternativa visningsfönster, samt låsa ute 

potentiella konkurrenter.  

Konfrontationsstrategier är ett exempel på en mer offensiv försvarsstrategi. Då amerikanska 

biografgiganten AMC trädde in på den svenska marknaden visade SF Bio prov på en mer 

offensiv strategi. Genom företagets hårda och dyra förhandling om ensamrätt till den 

dåvarande storsäljaren, Sagan om ringen-triologin, placerades AMC snabbt i en kritisk 

position. Redan efter några års verksamhet i Sverige valde företaget att lägga ner den svenska 

biografsatsningen. Detta stärker ytterligare vår tidigare slutsats att biografbranschen 

karaktäriseras av en smal resurstillgång som endast kan generera tillräckliga intäkter till en 

ensam aktör.  
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Reducering av nuvarande andelar 

Att en reducering av marknadsandelar skulle ha skett ser vi inga tecken på. Under en period 

valde SF Bio visserligen att kraftigt reducera antalet biografer. Detta var dock i samband med 

satsningen på filmstäder som snarare var avsedd att resultera i en ökning av företagets 

marknadsandelar.  

 

Skapandet av nya andelar  

Hittills har analysen av SF Bio:s strategier i huvudsak kretsat kring bevarandet av 

marknadsandelar. I denna del kommer fokus snarare läggas på de möjligheter som en 

dominant marknadsroll medför. Ett företag som lyckats bli dominanta förväntas i lika stor 

mån som vilket företag som helst eftersträva tillväxt. Faktumet att en aktör är störst innebär på 

intet vis att aktören inte vill bli större.  

Enligt Bloom och Kotler bör dominanta aktörers handlande anta någon av följande strategiska 

inriktningar för att öka sin marknadsandel: marknadssegmentering, utveckling av gamla och 

införandet av nya marknadsförings- och distributionskanaler, samt produktinnovation. 

 

 Marknadssegmentering 

SF Bio valde vid ett tidigt stadium att koncentrera sig på den stora massan genom att visa 

kommersiell och bred film. Detta var en tydligt steg i strategin att tillskansa företaget de 

höga intäkter som krävdes för att kunna täcka storfilmsrättigheternas tunga kostnader. SF 

Bio har därefter hållit fast vid denna strategi men när Sandrews och därmed även 

konkurrensen om storfilmerna försvann valde SF Bio att även se till de smalare 

marknadssegmenten. Detta resulterade i lanserandet av ”Smultronstället” som visade film 

av betydlig mer nischad karaktär.  

 

 

 



 

 

50 

 Utveckling av gamla och införandet av nya marknadsförings- och 

distributionskanaler 

Som en utveckling av marknadsföringskanalen bör lanseringen av SF Bio:s nya hemsida 

belysas. Med detta drag avses även att stärka greppet om befintliga kunder.  

Biografföretagens huvudsakliga distributionskanal är själva biografsalongerna. Ett 

exempel på en förbättring och utveckling av distributionskanalen är införandet av de så 

kallade ”plusstolarna” som för en extra avgift erbjuder biobesökaren extra komfort och ett 

utökat benutrymme. Företaget har även valt att införa konceptet VIP-bio. Det går ut på att 

bioupplevelsen utöver filmvisningen även innefattar tillgången till extra komfortabla 

biostolar och alkoholförsäljning över bar. 

 

 Produktinnovationer 

Det är svårt att skapa nya produktinnovationer på biografbranschen då det inte är 

biografbolagen som står för de banbrytande innovationerna inom filmproduktionen. 

Biografföretag som SF Bio tvingas snarare anpassa sig efter hur utvecklingen i 

filmproduktionsbranschen ser ut. De innovationer vi ser som möjliga är en utveckling av 

företagets huvudsakliga produkt och faller därigenom under kategorin segmentering och 

utveckling av distributionskanaler snarare än under innovation och skapandet av nya 

produkter. Vi bedömer därför att skapandet av nya andelar för SF Bio genom 

produktinnovationer inte är aktuellt.  

 

Det bör poängteras att ett företags strategiska aktiviteter som i första hand är menade att skapa 

nya marknadsandelar många gånger även har en bevarande effekt på bolagets andelar. Detta 

verkar även vara aktuellt i SF Bio:s fall. Dock vill vi mena på att även om huvudsyftet med 

strategierna ovan är att skapa nya andelar, så bidrar de i större utsträckning till att företagets 

nuvarande andelar bevaras. Detta leder till att SF Bio:s strävan att erhålla ytterligare 

marknadsandelar stöter på problem.  

Vi har valt att fortsätta utvärderingen av SF Bio:s strategier genom att analysera hur företaget 

har valt att hantera denna problematik. För att göra detta så bör vissa resultat från tidigare 

branschanalys belysas. Analysen av biografbranschens faser ledde till resultatet att 
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biografmarknaden idag bedöms som mogen. En mogen bransch karaktäriseras som bekant av 

avsaknaden av fria marknadsandelar. Om en aktör på en mogen bransch ska kunna utöka sin 

marknadsandel så måste dessa således tas från någon annan aktör. Dock så har SF Bio nått en 

så pass stark marknadsdominans att företaget i stort sett är det enda svenska bolag som 

efterfrågar visningsrättigheter för de intäktsstarka storfilmerna. Detta ser vi som anledningen 

till varför ovan nämnda strategiåtgärder snarare bevarar företagets andelar, än skapar nya. 

Problemet med åtgärderna är att de endast fokuserar på företagets ordinarie bransch, den 

svenska och redan mättade biografmarknaden. Vår slutsats är att det saknas aktörer att stjäla 

marknadsandelar ifrån.  

Vi anser att lösningen på detta dilemma rimligtvis är att bredda fokus och se möjligheter 

utanför den ordinarie biografbranschens gränser. Av SF Bio:s strategiska ageranden att döma 

är även biografbolaget av samma åsikt. Från och med uppköpet av företagets i särklass största 

biografkonkurrent, Sandrews har det strategiska arbetet präglats av ett ständigt sökande efter 

nya marknadsandelar utanför biografbranschens gränser. Nedan följer återigen Bloom och 

Kotlers föreslag på strategiska åtgärder som ska bidra till ökad tillväxt för dominanta aktörer. 

Denna gång ligger fokus dock inte bara på den ordinarie biografbranschen. 

 

 Marknadssegmentering 

I stället för att segmentera den svenska biografbranschen bör en dominant aktör på en 

mogen biografmarknad välja att se processen ur ett större perspektiv. I SF Bio:s fall tycks 

hela nöjesbranschen ha segmenteras för att på så vis finna nya otillfredsställda segment, 

vilket man även har gjort inom finkulturen, sportkulturen och inom live-komik. Detta har 

resulterat i SF Bio:s lansering av operaföreställningar, visningar från stora 

sportevenemang, samt även stand up comedy-uppträdanden.  

 

 Utveckling av gamla och införandet av nya marknadsförings- och 

distributionskanaler 

Även inom marknadsföring har det skett aktiviteter utanför den ordinarie branschgränsen, 

inte minst genom storsatsningen på digitala medier. Exempel på detta är SF Bio:s 

investeringar i marknadsföringskampanjer med Telias Iphonekunder och Nokia.  
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 Produktinnovationer 

Som vi tidigare nämnt anser vi inte att skapandet av nya andelar för SF Bio genom 

produktinnovationer är aktuellt.  

 

Riskreducering 

Teorin säger att ett företag som besitter en stor marknadsandel konfronteras av en större 

mängd risk. Enligt Bloom och Kotler påverkas nivån på SF Bio:s risker som följer med den 

dominanta marknadspositionen främst av två faktorer:  

 Hur SF bio har lyckats ta sin dominanta position. 

Att SF Bio framgångsrikt lyckats nå dagens höga marknadsandel bedöms främst bero på 

bolagets ständiga teknologiska förbättringar. Vidare belyses lyckosamma investeringarna i 

bolagets anläggningar, samt de stordriftsfördelar som företaget lyckats jobba upp som 

starkt bidragande faktorer till framgången. Vi menar på att SF Bio:s höga marknadsandel 

är berättigad.  

 Hur de andra aktörernas tillgång på resurser ser ut.  

Av övriga biografföretags storlek att döma drar vi slutsatsen att SF Bio besitter överlägsna 

resurser i förhållande till sina konkurrenter. Ett exempel på när denna skillnad har fått 

konsekvenser är inte minst Sandrews och AMC:s misslyckade försök att förhandla till sig 

samma filmrättigheter som SF Bio hade intresse i.  

 

Vi drar slutsatsen att SF Bio konfronteras av relativt lite risk, trots sin dominanta ställning på 

marknaden. Enligt SF Bio består företagets största hot i teknologiska krav från 

filmproducenter, såsom den pågående digitaliseringen av film. Man nämner även ett förändrat 

kundbeteende som ett reellt hot. Vi menar att många av de strategiska aktiviteter som SF Bio 

tar sig an för att behålla och finna nya marknadsandelar även bidrar till en riskreducering för 

företaget. Bloom och Kotler tar upp en rad alternativ på riskreducerande aktiviteter. Man 

nämner vikten av att arbeta med PR genom relationsbyggande kampanjer. Som exempel på 

detta ser vi SF Bio:s samarbeten med Telia och Nokia. Även det projektet som gick ut på att 

visa biofilm på campingplatser tros ha förbättrat relationen med allmänheten.  
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Bloom och Kotler tar även upp diversifiering som ett strategiskt drag för att minska ett bolags 

riskutsatthet. All expandering utanför biografbranschens gränser sprider SF Bio:s risker och 

äntrandet av helt nya branscher bidrar även till ett sänkt beroende av filmproducenterna. 

Exempel på detta är satsningarna på opera, sport och stand up comedy.   

 

Vidare nämner Bloom och Porter det sociala ansvarets vikt. SF Bio har som dominant aktör 

på den svenska biografmarknaden ett högt kulturellt ansvar då de i stort sett är ensam 

leverantör av biografupplevelsen. Genom satsningen på det så kallade ”Smultronstället”, har 

företaget utvidgat sitt utbud av filmer och tillhanda håller nu även smal film med högre ansett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

6. SLUTSATS 

I följande avslutande uppsatsdel kommer en summering av studiens resultat att redovisas. Vi 

kommer även försöka svara på uppsatsens frågeställning. Avslutningsvis kommer förslag på 

vidare studier att ges. 

 

6.1 Summering av resultat 

Analysen av den svenska biografbranschens fas på marknadslivscykeln pekar på att branschen 

sedan tidigt 90-tal befunnit sig i en mognadsfas. Teorin talar för att en branschs ingång i 

mognadsstadiet innebär en ökning av konkurrensen mellan marknadens aktörer. 

Biografbranschens tidigare nedgångsfas gav oss anledning att ifrågasätta att mognadsfasen i 

detta fall skulle innebära en ökad konkurrens. Dock visade det sig att konkurrensen ändå kom 

att öka. Detta ser vi som ett resultat av att SF Bio och Sandrews användande av liknande 

strategier, vilket ledde till att de två bolagen kom att konkurrera om samma kunder och 

samma filmrättigheter.  

Genom att analysera den svenska biografbranschens struktur med hjälp av Porters 

femkraftmodell bedömde vi biografbranschens attraktivitet idag som hög. Nämnas bör dock 

att denna bedömning bygger på att en enda aktör dominerar marknaden, då analysen talar för 

en biografbransch som endast tillåter aktörer som går mot att vara fullständigt dominanta. 

Anledningen till detta tros vara att storfilmer med hög intäktspotential är en smal resurs som 

endast kan förse en enda aktör med tillräckliga intäkter. Vi ser dock ett visst ekonomiskt 

utrymme för mer nischad biografverksamhet med betydligt lägre omsättningsstruktur. 

Möjligheterna för medelstora företag att gå med vinst bedöms dock som låga.  

I den vidare analysen noteras att SF Bio:s strategier starkt påverkas av att biografbranschen är 

mogen. Det framgår tydligt att biografföretagets strategier under biografmarknadens 

mognadsfas karaktäriseras av kostandseffektivitet, snarare än differentiering. Företaget 

fokuserar på kostnadsbesparingar, lönsamma segment, samt på att förbättra sina nuvarande 

marknadspositioner.  

Analysen visar dock på att SF Bio:s förvärv av sin konkurrenskraftigaste och i stort sett enda 

konkurrent, Sandrews förändrar den svenska biografbranschens förutsättningar. SF Bio står 

som ensam efterfrågande aktör av de intäktskraftiga amerikanska storfilmerna. Detta 
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förändrade företagets strategiska arbete som bredvid intresset av att bevara marknadsandelar, 

nu i större utsträckning riktade sig mot att även skapa nya marknadsandelar. 

I analysen av SF Bio:s strategier för att finna nya marknadsandelar visar det sig att de 

strategiska åtgärder som beskrivs i teorin snarare har en bevarande effekt på SF Bio:s 

marknadsandelar. Anledningen till detta bedöms ligga i att det dominanta bolaget agerar på 

den redan mogna biografmarknaden. Lösningen på detta anser vi vara att bredda fokus och att 

inte begränsa det strategiska arbetet till den ordinarie biografbranschens gränser. Genom att 

marknadssegmentera hela nöjesbranschen och se möjligheter till utveckling av 

marknadsförings- och distributionskanaler utanför den traditionella biografbranschens ramar, 

verkar även en dominant aktör på en mogen marknad ha möjlighet att växa. Denna slutsats 

stärks av SF Bio:s strategiska ageranden.  

 

6.2 Kan bäst bli bättre? 

Syftet med denna studie har varit att utreda huruvida ett företag som är dominant på en mogen 

marknad fortfarande kan vinna nya marknadsandelar. Om detta är fallet så har vi haft för 

avsikt att kartlägga hur en dominant aktör bör agera strategiskt för att växa när en stigande 

marknadsandel i den aktuella branschen inte ter sig som möjlig.  

Teorin visar på att dominanta aktörer på marknader i andra faser än den mogna, har stor 

potential att vinna nya marknadsandelar. Genom denna uppsats resultat vill vi mena på att 

detta även gäller för dominanta aktörer på mogna marknader, en slutsats som vi kommit fram 

till genom kombinerandet av två teorier som var för sig inte är applicerbara på 

marknadssituationen.  

Strategiskt handlande för att öka ett bolags marknadsandel tenderar att framför allt resultera i 

en bevarande effekt på företagets andelar. Detta anser vi gäller när de strategiska åtgärderna 

appliceras på den ordinarie branschen. För att vinna nya marknadsandelar krävs ett nytt och 

framför allt bredare perspektiv på vad som är egentligen utgör den aktuella branschen. En 

dominant aktör bör framför allt vidga sin inställning till vad som utgör företagets 

konkurrenter. Vi vill därför påstå att en dominant aktörs konkurrenter i huvudsak utgörs av 

substituerande branscher. Dessa branscher bör således ligga i fokus för jakten på nya 

marknadsandelar och tillväxt. Det ska dock betonas att detta synsätt i första hand är ämnat att 

öppna upp dominanta företags ögon för möjligheten att växa. Denna inställning får på intet 
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vis hämma arbetet att bevara och vårda företagets redan befintliga marknadsandelar. Vår 

slutsats lyder med andra ord; bäst kan bli bättre.  

 

Kommentar gällande SF Bio:s expansion i Norge 

SF Bio:s expanderande till den norska biografmarknaden utgör en klar strategisk handling för 

att öka bolagets lönsamhet. Vi menar dock på att detta agerande inte faller under denna 

studies teoretiska referensram.   

 

6.3 Förslag på vidare studier 

Denna studie har genomförts genom en granskning av ett caseföretag och vi tror att våra 

slutsatser är applicerbara på jämförbara branschsituation. Därför hade vidare forskning och 

applicerande av teorin på en jämförbar bransch varit intressant, svårigheten ligger här i 

identifierandet av en sådan.  

 

En jämförande studie av fler aktörer inom samma bransch hade kunnat leda till en mer 

generaliserande slutsats. Undersökandet av en grupp företag, varav ett är dominant hade 

kunnat leda till en konklusion där strategier som är specifika för dominanta aktörer i större 

utsträckning separeras från strategier som endast är utmärkande för en given bransch.  

 

På ett liknande sätt skulle sökandet av gemensamma strategier hos en samling dominanta 

företag på olika branscher kunnat resultera i upptäckten av ett gemensamt mönster som 

genomsyrar dominanta aktörer strategiska tillvägagångssätt. Vi menar i vår avgränsning att en 

med SF Bio jämförbar aktör är svår att finna på det nationella planet. Därför föreslås en 

jämförande studie mellan två aktörer varav en är dominant på ett nationellt plan och en annan 

är dominant på ett regionallt plan även om ovanstående avgränsningsproblematik är aktuell 

även här. 
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