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Abstract 

 
Title    Sustainable competitive advantages in a dynamic market –  

The case of Web TV 
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Course FEKH95, Bachelor thesis in Strategic Management, 15 
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Key words Hypercompetition, dynamic markets, First-mover advantage, 

Porters Five Forces, digitization, strategy development, Web TV 
 
Purpose The purpose of this thesis is to explore and map the ability to 

maintain and create sustainable competitive advantages on 
dynamic markets and examine whether the chosen theories are 
relevant and useful for the analysis of dynamic markets. 

 
Methodology The essay has a qualitative deductive approach. Empirical 

evidence has been collected through five semi-structured 
interviews on five different companies of which four are leading 
players in the market. Additional information has been acquired 
via mail with respondents. 

 
Empirical foundation The empirical material addresses how the leading players operate 

and develop its Web TV platforms and how they compete with 
each other and develop their strategy. 

 
Conclusions Companies ability to continuously create temporary competitive 

advantages can be defined as a sustainable competitive 
advantage.  

	  
 
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Förord 

Begreppet hyperkonkurrens är något som präglar flera branscher idag. Informationstekniken, 
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Definitioner 

 

Beställ-TV (on-demand):  ”en tjänst där en leverantör av medietjänster i informations-, underhållnings- 
eller utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten TV-program med hjälp av 
elektroniska kommunikationsnät; a) på begäran av användaren; b) vid en 
tidpunkt som användaren väljer, och c) från en katalog med program som 
leverantören har valt ut.” (Definieras i 3 kap. 1 § radio- och tv lagen) 

 
Betal-TV: TV-abonnemang som inte omfattas av den statliga TV-licensen 
 
Capabilities:  Olika resurser som kombineras i aktiviteter vilket skapar 

konkurrensfördelar.  
 
Dynamisk marknad: En marknad i ständig förändring där det råder hög konkurrens. 
 
Early adopters Ett viktigt kundsegment, under en ofta avgörande fas i 

utvecklingen av innovativa produkter och tjänster, som anammar 
ny teknik innan de flesta andra kunder gör det. 

 
First-mover advantage: Konkurrensfördelar som uppstår till följd av ett tidigt inträde på 

en marknad. 
 
Herfindahl-index:  Herfindahl-index är ett koncentrationsmått som används för att 

mäta storleken av företag i relation till industrin och ger en 
indikation på konkurrensens omfattning dem emellan. 

Herfindahl-index ges av:  

 där N är antalet företag i och si är företagets marknadsandel.  
 
Hyperkonkurrens: ”Karaktäriseras av konkurrens med intensiva och snabba drag, 

där konkurrenter måste agera snabbt för att skapa (nya) fördelar 
och slita ut rivalernas fördelar.” (översatt från D’Aveni, 1994, sid 
217-218) 

 
Ip-TV: En distributionsform för digital-TV där aktören ofta är en 

teleoperatör som även börjat sända TV.   
 
Laptop: Bärbar dator. 
 

HI = si
2

i=1

N

∑
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Linjär-TV:  Avser tjänster på området för traditionell TV, internet och 
mobiltelefoni som tittarna tar emot passivt (Medieutvecklingen, 
2011) 

 

Mobil-TV: Ett samlingsnamn för rörlig bild i en smartphone, där 
mottagning sker via internet (streamad, marknät el. dyl.)  

 
MTG: Modern Times Group 
 
Play-tjänst: En portal för kanalernas samlade on-demand utbud, finns hos 

både betal- och fri-TV. 
 
Responsiv design: Layoutens på internetplattformens förmåga att anpassa sig till 

användarens val av skärmupplösning 
 

Slack resources: Oanvända resurser och capabilities, vilka finns inom 
organisationen och kan omplaceras och användas på nytt.  

 
Smartphone: Mobiltelefon med datoregenskaper vilken har mottagare för TV-

sändning. 
 
Streaming: Titta på rörlig bild och ljud via internet. 
 
Surfplatta:  En bärbar handdator med pekskärm.  
 

Webb-TV: Internetbaserad TV-sändning för digital-TV.  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till studiens ämne samt vad som karaktäriserar många av dagens 

marknader. Vidare presenteras en bakgrundsbeskrivning följt av problemformuleringen kring de befintliga teorier 

samt den frågeställning studien syftar till att besvara.  

1.1 Bakgrund  
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most 

responsive to change.”   

– Charles Darwin (1853) 

 
Den industriella revolutionen spreds i västvärlden under 1800-talet och är det som ligger till 

grund för dagens moderna samhälle. I och med den teknologiska utvecklingen byggdes 

infrastrukturen upp och vi fick ett bättre utbildat och mer urbaniserat samhälle. Antalet företag 

och de arenor företagen verkar på har växt i takt med utvecklingen.  Till en början togs maskiner 

fram utifrån kundens önskemål och begäran.  Därefter skedde en förfining av tidigare tekniker 

och idag framställs produkter och tjänster kunderna inte visste att de behövde (Klein, 2008). 

Teknikrevolutionen har förändrat karaktären av så väl produkter och processer som företag och 

industrier och därmed även konkurrensvillkoren. Ny teknik gör det möjligt för företagen att vara 

innovativa, differentiera sig och kliva in på nya marknader. När egenskaperna och villkoren som 

karaktäriserar en marknad (marknadsstrukturen) förändras måste aktörerna agera därefter och 

anpassa sig för att överleva, med andra ord vara flexibla och dynamiska. Historiskt sett har skiftet 

av marknadsstruktur skett långsamt och beroende av kommunikation och teknikutveckling. På 

många marknader har rått bristande konkurrens (monopolmarknad), till en medelmåttig 

konkurrenssituation (oligopolmarknad) och slutligen till den volatila och dynamiska formen av 

konkurrens vi ser idag (dynamisk marknad) på många områden. Den rasande innovationstakten 
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leder till att företagen positionerar sig allt mer aggressivt och fortlöpande skapar sig nya 

konkurrensfördelar för att slå ut eller matcha konkurrenternas fördelar. Den intensiva 

konkurrenssituationen leder till att aktörerna hela tiden måste ligga steget före sina konkurrenter 

och snabbt kunna svara på deras förändringar.  

När informationstekniken (IT) kom ändrades förhållandena mellan företagen och dess 

leverantörer, kunder och konkurrenter. Sen dess har utveckling och utbredning av IT, gång på 

gång, skapat revolutionerande sätt att kommunicera på. Idag kan var och varannan tala, skriva, 

överföra och dela information med varandra, världen över, utan fördröjning. Följaktligen är idag 

informations- och datorteknik en självklar del av ett företag och är i många fall en inbäddad 

nyckel i stora delar av ett företags styrning, processoptimering, produkthantering, hantering av 

finansiella tillgångar etc. Konkurrensvillkoren förändras ytterligare, dels eftersom strukturen av 

marknader förändras, men också på grund av att helt nya affärsmöjligheter uppkommer. 

Dessutom möjliggör kontinuerligt förnyad IT att företagen kan skapa nya strategier för 

kostnader och differentiering.  

1.2 Problemdiskussion 
När inträdesbarriärer sjunker är det lättare för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Samtidigt 

som utbudet av produkter och tjänster aldrig har varit mer omfattande än på dagens marknader. 

Tekniken har en avgörande roll samtidigt som imitation och utbyte av information blir vanligare. 

Intensivt och snabbt agerande, där konkurrenter snabbt måste skapa nya fördelar och utarma 

rivalernas konkurrensfördelar, är kännetecken för en dynamisk marknad (D’Aveni, 1994, s.217-

218). Dessa förändringar och fördelar är främst förknippade med den teknologiska utvecklingen, 

intensivare rivalitet och globalisering. Marknaden är priskänslig där olika aktörer snabbt svarar på 
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varandras prisförändringar. Vi ställer oss frågande till om en aktör kan skapa hållbara 

konkurrensfördelar för att långsiktigt konkurrera på en dynamisk marknad.  

Denna problemdiskussion leder oss till följande frågeställning; 

Går det att skapa och bibehålla hållbara konkurrensfördelar på en ung dynamisk marknad? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida en aktör kan skapa hållbara 

konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Vi vill pröva befintliga teorier för att förstå om 

dessa teorier är meningsfulla och ändamålsenliga för att beskriva och förstå marknadsstrukturer 

och vad som driver lönsamheten i dynamiska marknader.   

1.4 Disposition 

KAP 1 – INLEDNING  
I detta stycke introduceras läsaren till studiens ämne samt vad som karaktäriserar många av dagens marknader. 

Vidare presenteras en bakgrundsbeskrivning följt av problemformuleringen kring de befintliga teorier samt den 

frågeställning studien syftar till att besvara.  

 KAP 2 – METOD 
Metoddelen behandlar förhållandet mellan teori, empiri och problemformulering. Med andra ord den 

forskningsdesign som valts för att på bästa sätt angripa frågeställningen. Här beskrivs vilken typ av studie som 

utförs, val av teori samt kritik av källor. Utöver detta motiveras valet av fall och fallföretag samt på vilket sätt vi 

ämnar samla in och analysera data. Slutligen diskuteras de svårigheter som kan uppkomma under studiens gång, 

dess trovärdighet och om fallet möjligtvis kan generaliseras så pass att slutsatserna från studien går att applicera 

på andra marknader.  
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KAP 3 – TEORI 
I detta avsnitt presenteras de teorier mer ingående som vi valt att belysa. Avsnittet beskriver Porters fem 

konkurrenskrafter som styr strategi och strategi på internet samt D’Avenis teorier om hyperkonkurrens.  

KAP – 4 EMPIRI 
Den information vi samlat in via intervjuer samt sekundärdata kommer att redovisas i detta avsnitt. Läsaren 

kommer att få en bättre bild av den studerade branschen där aktörer, värdekedja och konkurrenssituationen 

presenteras. Även ett avsnitt om TV:s utveckling finns, eftersom detta är grundläggande för att förstå den 

marknad vi ämnar analysera. 

KAP – 5 ANALYS 
Det empiriska resultatet analyseras med hjälp av de teoretiska verktygen vi valt. Till att börja med analyseras den 

marknad vi valt att studera, webb-TV-marknaden. Därefter belyser vi drivkrafter och faktorer som ligger bakom 

konkurrenssituationen och sätter in detta i det teoretiska ramverket. Vi kartlägger vilka de olika 

konkurrensfördelar de olika fallföretagen har och diskuterar om de är temporära eller hållbara. Vidare kartläggs 

företagens strategier för att se vilka strategier som leder till de olika konkurrensfördelarna.  

KAP 6 – SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras det analyserade materialet för att besvara studiens frågor. Frågor rörande slutsatsernas 

generaliserbarhet och trovärdighet kommer att presenteras samt om ytterligare forskning inom det berörda området 

kan vara aktuellt. För att summera vårt arbete diskuteras även vilka implikationer webb-TV-marknadens 

förändringar har på för fallföretagen. Vi delger i detta avsnitt fallföretagens praktiska råd kring deras strategier, 

utifrån det teoretiska ramverket. Vidare förs en diskussion kring studiens svagheter och styrkor.   
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KAPITEL 2 

METOD 

I detta avsnitt presenterar vi vilket metod som har legat som grund för uppsatsen. Vi redogör för vilka ansatser vi 

lutar oss mot och förklarar hur vi inhämtat empirin till vår uppsats. Vidare följer redogörelse för intervjutekniker 

vi använt samt en presentation av våra respondenter. Vi för sedan en diskussion kring valet av dataanalys och 

den kritik som metodvalen medför för att slutligen resonera kring uppsatsens reliabilitet och validitet.  
 

2.1 Val av ansats 
De huvudteorier vi valt är: Porters teorier om konkurrenskraft och strategi på volatila 

marknader, däribland internet, samt D’Avenis teori om konkurrensfördelar på en 

hyperkonkurrerande marknad. Teorierna utgår från såväl lika som olika perspektiv. Den 

förstnämnda fokuserar mer på strategisk positionering, nya sätt att konkurrera på men också 

ovissheten om branschers långsiktiga lönsamhet. Medan den sistnämna fokuserar mer på nutida 

och framtida marknadsförhållanden. D’Avenis teorier säger att det inte går att uppnå hållbara 

konkurrensfördelar på hyperkonkurrerande marknader. Porter uppmärksammar vikten av att 

fortfarande göra marknadsanalyser för att få inblick i framtidens drivkrafter. Porter säger vidare 

att internet driver branscher och företag framåt, men att det samtidigt är en näst intill 

standardiserad tillgång för etablerade företag. Det enorma informationsintaget gör att 

marknadssignaler blir allt mer tvetydiga och opålitliga. D’Aveni menar att internet ökar 

imitationsprocesser, avregleringar och nyskapande av affärsmodeller. Vi finner författarnas 

förhållningssätt minst sagt intressanta och aktuella. Vi hoppades således kunna hitta samband 

mellan de två för att undersöka om de kan komplettera varandra samt utvärdera om dessa två 

teorier är meningsfulla att använda tillsammans vid bransch- och företagsanalys av marknader.  
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 För att granska teorierna och hur de möjligtvis kompletterar varandra prövades de på 

fyra av fallföretagen på en dynamisk marknad. Resultatet av våra empiriska studier och de teorier 

vi valt ligger till grund för analysen kring hållbara konkurrensfördelar.  

2.2 Forskningsdesign 
Vår forskningsdesign kategoriseras som en kvalitativ, deduktiv studie. I denna studie görs en 

fallstudie av en specifik bransch utifrån intervjuer av ett urval stora aktörer. En fallstudie ger i 

vårt fall en detaljerad och intensifierad analys av fallföretagen och den marknad de verkar i. Det 

primära intresset är att beskriva komplexa och heterogena företeelser inom branschen. En 

fallstudie utmärker sig från annan forskning då den avgränsar sig till en situation, ett system, en 

organisation, en individ eller en geografisk plats (Bryman och Bell, 2011, s.59-60). Vår fallstudie 

fokuserar på en situation för några få företag som alla verkar på en dynamisk marknad. Vi har 

analyserat våra fallföretag djupgående utifrån olika perspektiv och har inspirerats av Yin, som 

mer specifikt kallar en sådan slags studie för ”inbäddad fallstudie” (Yin, 2003, s.40). Vi söker via 

fallstudien kartlägga, identifiera och beskriva kausala mekanismer mellan våra valda teorier, vilket 

möjliggör en djupare förståelse av teorierna samt bringa klarhet i frågeställningen.  

 En kvalitativ metod har använts för att studera fallföretagen. Vidare används en 

deduktiv ansats i uppsatsen. Beskrivning av metod och ansats följer nedan.  

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  
En kvalitativ metod ger oss djupgående och detaljerad data gällande vår fallstudie.  Detta är 

fördelaktigt eftersom det ger utrymme för eventuell förändring och utveckling av 

frågeställningen under arbetets gång (Ekengren och Hinnfors, 2006, s. 76). Kritiken som riktats 

mot den kvalitativa metoden är att data som samlas in kan bli för omfattande att sammanställa 

och inte visa kvalité av den art man förutspått. Vidare anses den vara alltför subjektiv, svår att 
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replikera och generalisera samt ha en brist på transparens (Bryman och Bell, 2011, s. 407-408). 

Detta kan bero på tolkningsfel, dels från vår sida och dels från intervjuobjektets tolkning av 

frågorna. Problem som dessa har vi minimerat genom att hålla en tydlig struktur för insamling av 

primärdata. Denna struktur upprätthålls genom att likartade frågor ställs till olika personer vi 

intervjuat samt att knyta dessa frågor till våra teorier. Detta har genomförts för att få jämförbar 

och relevant data att analysera. 

Den kvantitativa metoden å andra sidan, fokuserar på att samla in numerisk information 

och är därför lämplig vid undersökningar som rör genomsnittliga och gemensamma variabler 

exempelvis via datainsamling (Bryman och Bell, 2011, s. 614-615). Görs datainsamling i större 

omfattning och vid olika tillfällen ökar datas reliabilitet och risken för urvals- samt tolkningsfel 

minskar (Bryman och Bell, 2011, s. 615-616).  

Enligt Rienecker och Jorgensen (2002, s. 106) kan det vara fördelaktigt att välja en 

kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod eftersom de då kan komplettera varandra 

på ett bra sätt. Anledningen till att vi endast har valt en kvalitativ studie är att vi tror att detta är 

det lämpligaste sättet att angripa vårt problem då vi söker djupgående data från specifika och 

kunniga personer. När vi utfört vår kvalitativa studie kan det vara aktuellt med en kvantitativ 

studie, av oss eller andra forskare. 

2.2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats	  
Vid en deduktiv ansats appliceras generella teorier på speciella fall (Rienecker och Jorgensen, 

2002, s. 160). Med deduktiv ansats behandlar man data med teori, begrepp och modeller. Den 

lämnar mindre utrymme för tolkning- och urvalsfel vilket genererar ett resultat utan onödiga 

begränsningar och gör det enklare att validera resultatet och uppfylla syftet (Bryman och Bell, 

2011, s.11-12). En deduktiv ansats är hypotesprövande, där befintliga teoriers grad av 
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meningsfullhet för företagsanalys av marknader och val av strategi prövas. Vi använder oss av 

den deduktiva ansatsen när vi applicerar och prövar valda teorier på våra fallföretag och 

marknadsstrukturer.  

I motsats till den deduktiva ansatsen går den induktiva ansatsen från det speciella till det 

generella (Reinecker och Jorgensen, 2002, s. 160). Vid en induktiv ansats analyseras specifik data 

för att generera hypoteser.  Eftersom vi behöver kvalitativ och djupgående data använder vi oss 

inte av den induktiva ansatsen.  

En abduktiv ansats finner mönster i teoretiska och empiriska underlag. Den har således 

inte endast utgångspunkt i teori eller empiri utan en blandning av de båda. På grund av detta kan 

den anses vara både induktiv och deduktiv då både teorin och empirin kan ligga till grund för de 

grundläggande antaganden som vidare analyseras. Den abduktiva ansatsen syftar till att nya 

teoretiska mönster lyfts fram samt att avskala eller komplettera befintliga teorier. Vi har genom 

hela arbetsprocessen haft den abduktiva ansatsen i åtanke när vi analyserat data och valda teorier 

för att söka faktorer som teorierna inte tar upp.   

2.3 Validitet och Reliabilitet 
Vi har som mål att hålla hög trovärdighet och ett objektivt förhållningssätt. Validitet innebär att 

det finns god överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de operationella 

indikatorerna, vilket i vårt fall kommer vara företagens faktiska agerande. (Ekengren och 

Hinnfors, 2006, s. 79). Detta betyder att de variabler vi undersöker påverkar och relaterar till 

frågeställningen vi undersöker.  

Reliabilitet mäter hur pålitlig och relevant vår undersökning är för vår frågeställning. Med 

andra ord om vi valt rätt personer att intervjua, på vilket sätt vi ställer frågor, om vi ställer rätt 

frågor till våra respondenter, för att få ett korrekt svar på vår frågeställning. Reliabilitet mäts via 
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aspekter som stabilitet - hur väl ett mått gäller över tid och intern reliabilitet - hur respondenten 

tolkar en fråga utifrån hur denne tolkat en tidigare fråga. Vi är medvetna om utmaningen att 

förhålla sig till konvergent validitet då den behandlar hur väl frågorna i en intervju täcker teorin i 

frågan (Bryman och Bell, 2011, s 202-204). 

2.4 Teori 

2.4.1 Vad är en bra teori?  
Peter Illi (2011) förklarar en teori på följande sätt: 

”En vetenskaplig teori är en uppsättning påståenden som samlar en större mängd 

fakta eller regelbundenheter i ett förklaringssystem och som normalt innehåller 

åtminstone ett icke observerbart begrepp som behövs för att förklara relationen 

mellan de faktorer som teorin omfattar”  

En teori är med andra ord ett resonemang med påståenden som ska kartlägga ett generaliserbart 

orsakssamband (Pålsson Syll, 2001, s.25). Det finns en skillnad mellan en teori och en modell. En 

modell belyser ett skeende med samma grundläggande principer som en teori, men fokuserar på 

att beskriva verkligheten istället för att komma med förklaringar till varför verkligheten ser ut 

som den gör (Illi, 2011). Lars Pålsson Syll beskriver ”en bra modell ska helt enkelt ge oss en bild 

av verklighetens underliggande struktur och i någon mening likna verkligheten” (Pålsson Syll, 

2001 s. 25). 

En teoris generaliseringsgrad beskriver hur väl teorin kan överföras till andra empiriska 

användningsområden. För att bygga en bra teori behöver man utgå från en modell som beskriver 

verklighetens empiriska fenomen. Ju högre generaliseringsgrad en teori har desto mer av empirin 

kan den belysa. Om man istället går ner på detaljnivå minskar graden av generaliserbarhet. Detta 
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då man måste analysera empirin utifrån ett brett perspektiv där andra faktorer kan tas i hänsyn 

och se ett orsakssamband som går utanför detaljnivå. En nackdel med att studera empiri från ett 

mer generellt perspektiv är att man går miste om avvikelser i empirin. Genom att närmare 

studera empirin kan man vidare korrigera teorin för de avvikelser som upptäckts (Illi, 2011).  

Vidare karakteriseras en bra teori av precision, enkelhet, konsekvens och omfattning. 

Detta innebär att teorin kan appliceras på empiri, att den är tydlig, hur väl teorin står sig mot 

motstridiga teorier och hur logiska dessa resonemang är samt hur väl den kan överföras till andra 

sammanhang (Cover, 1998, s.228).  

2.4.2 Val av teori 
Vid valet av teori har vi utgått från studiens syfte och frågeställning och därefter avgränsat oss. 

Då studiens syfte är att undersöka huruvida det går att inneha hållbara konkurrensfördelar på 

dynamiska marknader och om företag eftersträvar detta, avgränsade vi oss till teorier som berör 

området hållbara konkurrensfördelar. Mer specifikt fokuserar vi på teorier kring first-mover 

advantages, kort- och långvariga konkurrensfördelar, hyperkonkurrens samt dynamiska 

capabilities.  

Högteknologiska branscher kännetecknas ofta av hög förändringstakt och därför har vi 

använt oss av D’Avenis teori om hyperkonkurrens. Detta på grund av att allt fler marknader 

präglas av den extrema form av konkurrens som han själv benämner som hyperkonkurrens.  

D’Aveni ställer sig kritisk till bestående konkurrensfördelar i denna typ av marknad då den 

snabbt förändras och konkurrenterna ständigt imiterar och substituerar lyckade koncept. 

D’Aveni menar att tillfälliga vinster är möjliga att uppnå, dock endast till dess konkurrenterna 

hinner ikapp. D’Avenis definition av en hyperkonkurrerande marknad anser vi är högst aktuell 

för vår analys eftersom han ställer sig kritisk till långvariga/hållbara konkurrensfördelar på 
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dynamiska marknader (D’Aveni, 1994, s.213-214; Ilnicht, D’Aveni och Lewin, 1996; Thomas 

och D’Aveni, 2004; D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). Genom att pröva hans teorier på 

enskilda företag och dess marknad har vi haft som ambition att tillföra ny kunskap om vilka 

teorier som är lämpliga för företag att använda sig av vid analys av marknader och vid val av 

strategi.  

För att fånga upp ett branschperspektiv finner vi det väl motiverat att använda oss av 

Porters teorier kring konkurrensfördelar. Detta bidrar till en mer nyanserad och kompletterande 

bild av begreppet konkurrensfördel. Vid valet av strategi behöver företag fokusera på att 

analysera marknaden och vad som bidrar till konkurrenskraft. Detta görs med hjälp av Porters 

Five competetive forces that shape strategy (Porter, 2008) samt Porters Strategy and the Internet (Porter, 

2001). 

För att mäta marknadens densitet har vi använt oss av Herfindahl-index. Herfindahl-

index är ett koncentrationsmått av marknaden och beskriver vilken typ av marknadsstruktur som 

råder: dvs. perfektkonkurrens, monopolistisk konkurrens, oligopol eller monopol (Besanko et al., 

2010, s.212).  

 Genom att pröva och kombinera D’Avenis och Porters teorier anser vi att vi får en mer 

fullständig bild av företagens svårigheter att konkurrera på en volatil, dynamisk och 

hyperkonkurrerande marknad. Detta har gett oss möjlighet att vidare utvärdera de olika 

teoriernas betydelse samt om de kan komplettera vandra för att uppnå en högre grad av 

meningsfullhet vid analys av marknader och strategi.  
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2.4.2 Källkritik 
Ovan nämnda teorier kommer huvudsakligen från vetenskapliga artiklar i välrenommerade 

journaler och kurslitteratur (från kurser i företagsekonomi vid Lunds universitet) samt annan 

relevant litteratur (rapporter, tidskrifter). Författarna till de vetenskapliga artiklarna är samtliga 

erkända och erfarna forskare inom området. Rapporter är tagna från svenska myndigheter och 

artiklar från tidskrifter som har hög grad av trovärdighet eftersom författarna har en gedigen 

forskningsbakgrund. Vi bedömer därför våra teoretiska källor som trovärdiga.  

2.5 Empiri 

2.5.1 Val av empiri och fall 
Det finns olika typer av fallstudier och olika sätt att analysera en fallstudie. En fallstudie kan vara 

ett enskilt företag, en enskild organisation, en specifik situation eller händelse. Vid analys av en 

händelse kan flera företag hamna i centrum för analys (Bryman och Bell, 2011, s.59-60). Vi har 

valt att analysera vår fallstudie, hållbara konkurrensfördelar på marknaden för webb-TV, med en 

longitudinell ansats vilket innebär att vi följer händelsen över tid. Fallföretagens utveckling, 

möjligheter och hot har analyserats från ett perspektiv där förändringar av dessa faktorer står i 

centrum. Många aktörer är first-movers och har således inte varit verksamma i denna bransch 

särskilt länge.  

2.5.2 Definition av fallstudien 
I denna uppsats har den svenska TV-marknaden med inriktning på webb-TV behandlats. 

Fallstudien kartlägger webb-TV-branschen och dess aktörer för att kunna pröva valda teoriers 

meningsfullhet på denna marknad. Mer specifikt har vi valt att undersöka om de valda aktörerna 

är medvetna och agerar efter teorierna, eller om deras beteende skiljer sig markant från dem. Vi 
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har inte behandlat den linjära TV-marknadens konkurrenskraft mot webb-TV-marknadens utan 

valt att belyst de förändringar som idag sker i branschen. Vi grundar våra analyser utifrån dagens 

marknadssituation och tidigare forskning. Vi har även haft som mål att finna ett antal specifika 

variabler som stödjer konkurrenskraft över tid på marknaden. 

2.5.3 Motiv 
Vår frågeställning ifrågasätter hur aktörer uppnår såväl tillfälliga som varaktiga 

konkurrensfördelar på högteknologiska och dynamiska marknader. Webb-TV-branschen har 

valts på grund av dess karaktär, som vi anser stämmer väl överens med kriterierna för en 

dynamisk marknad. Fyra av våra fallföretag har starka positioner på marknaden varför vi fann 

det intressant och relevant att analysera hur dessa skapar sig konkurrensfördelar på denna typ av 

marknad. 

2.5.4 Datainsamling 
Som tidigare nämnts finns det två olika sätt att samla in data; kvantitativ och kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod för 

att få djupare förståelse för aktörerna och dess konkurrensfördelar. För att få en tydlig bild av 

branschen har vi valt att genomföra intervjuer med verksamma aktörer samt hämtat data från 

tidigare publikationer som beskriver marknadsförhållandena.  

2.5.4.1 Urval 
Om urvalsstorleken ökar, minskar risken för urvalsfel.  Vi har valt att intervjua de tre största 

aktörerna på TV-marknaden, eftersom de ligger i framkant även på webb-TV-marknaden. Vidare 

har vi genomfört intervjuer med andra aktörer i värdekedjan för att få ytterligare 

branschkunskap. 
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Vi har valt att intervjua personer som har ledande roller inom de valda fallföretagen för 

att få en trovärdig och övergripande bild av företagens strategier.  Urval av personer att intervjua 

har genomförts med hjälp av convenience sampling. Convenience sampling innebär att vi intervjuar 

de personer som är villiga att bli intervjuade (Bryman och Bell, 2011, s.190).  

2.5.4.2 Intervju 
Intervjuerna som genomförts har varit semi-strukturerade, där den tillfrågade fritt har fått 

formulera sig för att kunna besvara frågor så utförligt som möjligt (intervjufrågorna återfinns i 

Bilaga 1). Svaren har dokumenterats via digital inspelning. Kritisk granskning av intervjudata har 

kontinuerligt genomförts eftersom intervjuobjektet kan tänkas utelämna eller försköna väsentlig 

information. 

För att få djup och tillförlitlighet i våra intervjuer har intervjufrågorna varit öppna. Detta 

medför att respondenten har kunnat utveckla sina svar allt efter som diskussionen fortlöper 

vilket har ökat sannolikheten att förmedla så rättvisande svar som möjligt (Rienecker och 

Jorgensen, 2002, s. 102, 108). Före intervjuerna har respondenterna blivit insatta i vårt 

ämnesområde och vilken typ av frågor denne förväntas kunna besvara. Frågorna är noggrant 

knutna till våra teorier för att öka validiteten samt säkerställa erhållandet av relevant data för att 

kunna besvara vår frågeställning. 

2.5.4.3 Datainsamling 
Resultatet av vår uppsats baseras på både primär- och sekundärdata. Primärdata är ny data 

framställt av oss utredare för syftet av vår uppsats. Sekundärdata är data som sammanställts av 

andra utredare där framställningen av data kan ha andra motiv.  Sekundärdata som samlats in är 

tidigare branschanalyser, pressmeddelande, publika artiklar samt rapporter från MMS och 

myndigheten för Radio och TV.  Dessa rapporter kompletterar vår skildring av användarens och 

aktörers syn på marknaden.  
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2.6 Analys 

2.6.1 Bearbetning av data 
Innan analysens början har en bearbetning av insamlad data genomförts. Detta skedde genom att 

sammanställa sekundärdata och särskilja kvalitativ data, insamlad från intervjuer, från åsikter utan 

relevans och belägg. Åsikterna spelar samtidigt en viss roll då dessa skapar förväntningar och 

påverkar hur företag uppfattar framtida förändringar. Rienecker och Jorgensen (2002, s. 143) 

menar att källor ska användas mot insamlat material och vice versa. Med detta menas att källorna 

är till för att skapa innehåll som hjälper oss att besvara vår frågeställning samtidigt som innehållet 

behöver granskas för att utvärdera om det finns tillräckligt starka belägg som styrker innehållet.  

2.6.2 Metod för analys 
Analysen har baserats på primärdata, relevanta teorier samt sekundärdata. Vi har försökt finna 

samband och avsaknaden av samband med hjälp av Pattern-matching (Yin, 2003, s.109, 116-137; 

Brown och Eisenhardt, 1998, s.158-240). Denna metod baseras på ett jämförelseperspektiv 

mellan den valda fallstudiens resultat samt teorins modell. Pattern-matching analyserar empiriska 

mönster mot ett förutbestämt mål. Detta har gjorts systematiskt genom studien genom att leta 

efter kausala mönster mellan kategorier, dimensioner eller datakällor.  En nackdel med denna typ 

av metod är att resultatet kan komma att bli noterbart sent i studien. Detta gör att vi noggrant 

har varit tvungna att utforma vår insamling av data för att få svar som är relevanta för vår 

frågeställning. (Bryman och Bell, 2011, s.583). Pattern-matching bryter systematiskt ner data i 

mindre beståndsdelar vilket gör det möjligt att lättare hitta samband. Det är därför en lämplig 

metod för oss att använda.  
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2.6.3 Tillvägagångssätt för analys 
Insamlad data sammanfattas och redovisas i ett eget avsnitt av uppsatsen, empiridelen. Här 

redovisas resultaten utan att vi själva analyserat den och dragit slutsatser. I denna del framförs 

åsikter från de intervjuer vi haft med undersökningsföretagen. Våra egna åsikter åskådliggörs för 

läsaren först i analysdelen. Här redovisas även resultat från beräkningar samt annan viktig 

information från källor utanför intervjuerna. Data ställs sedan mot den valda teorin för att 

jämföra, kritisera och göra tillägg inom det befintliga teoretiska ramverket. Till att börja med 

genomfördes en branschanalys med hjälp av Porters teorier om Fem konkurrenskrafter som styr 

strategi. Därefter utvärderar vi hur pass väl branschen kan beskrivas med avseende på drivkrafter, 

konkurrensfördelar, strukturer och strategier. Förändringar som skett i branschen utifrån Porters 

teorier kopplades till D’Avenis teorier om hyperkonkurrerande marknader.  

2.7 Slutsatser 

2.7.1 Teoretiska 
De teoretiska slutsatser vi vill förmedla är först och främst hur våra valda teorier ter sig i 

praktiken. Är de användbara, tydliga och ger de rekommendationer för hur företag ska agera vid 

olika typer av marknadssituationer? Teoriernas fördelar, brister samt eventuella tillägg 

presenteras i en avslutande diskussion. 

2.7.2 Praktiska 
Konkreta slutsatser kring aktörernas olika strategier presenteras i en avslutande diskussion. Dessa 

slutsatser har vi som ambition att förmedla till fallföretagen i form av praktiska råd inför 

framtiden. Råd ges bland annat gällande val av strategi, marknadstrender, hot samt brister i 

företagets agerande. 
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2.7.3 Trovärdighet  
Vid fallstudier är det viktigt att under hela arbetsprocessen följa riktlinjer för validitet och 

reliabilitet för att uppnå trovärdiga slutsatser (Bryman och Bell, 2011, s.61). Vi har genom 

uppsatsens gång kontinuerligt utvärderat data samt slutsatser ur ett kritiskt förhållningssätt. Vi 

har försökt finna bakgrund och belägg för de slutsatser som presenteras för att ytterligare öka 

trovärdigheten. Vidare har begrepp och variabler beskrivits närmare genom att förklara hur dessa 

förhåller sig till varandra. Slutsatsernas trovärdighet grundar sig i kvalitén och trovärdigheten i de 

data som samlats in och analyseras i enlighet med Rienecker och Jorgensen (2002).  

2.7.4 Generaliseringsdiskussion 
Med hur generaliserbara våra resultat är menas hur väl dessa går att överföra till liknande fall. Vår 

uppsats bygger på en fallstudie där en bransch står i centrum. Vi förmodade att våra förväntade 

resultat skulle kunna appliceras på företag som verkar på liknande marknader, det vill säga 

högteknologiska och dynamiska marknader. Hur generaliserbara vi anser att våra resultat och 

valda teorier är presenteras i stycket Avslutande diskussion. 
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KAPITEL 3 

TEORI 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som varit relevant vid upprättandet av uppsatsen. Kapitlet 

innehåller två teorier. Porters Five Forces That Shape Strategy används för att definiera och bestämma vilka 

faktorer och strategier som påverkar marknaders lönsamhet. D’Avenis teori om hyperkonkurrens kompletterar 

Porters teori för att visa på vilka möjligheter företag har att utnyttja de förändringar som sker i dynamiska 

marknader.  

3.1 Introduktion 
Michael E. Porter och Richard A. D’Aveni är två erkända forskare som har blivit såväl prisade 

som kritiserade för sina teorier om strategi och konkurrens. Porter grundar sina teorier i 

nationalekonomi och i synnerhet på Amerikanska konkurrenslagstiftningen som introducerades 

för att minska stora aktörers makt och således minska risken för uppkomsten av monopol. Då 

monopol skapar höga vinster på grund av att monopolisten kan hålla ett högre pris på deras 

tjänster än vid normal konkurrens. Porter använde konkurrenslagstiftningen för att utforma en 

strategi där målet är att hamna i en monopolsituation. (Porter, 2001; Porter, 2008; HBS, 2012)  

D’Aveni är känd för att kritisera teorier som bygger på att skydda företags 

konkurrenskraft genom att höja inträdesbarriärer eller minska kunders och leverantörers 

förhandlingsstyrka. Hans syn grundar sig i dagens allt mer globaliserade och snabbföränderliga 

marknader där en högre grad av konkurrens råder. Fokus ligger på aggressiva och snabba taktiska 

handlingar för att uppnå temporära konkurrensfördelar. (D’Aveni, 1994)   

Det är viktigt att använda rätt analysmetod för rätt sorts data för att fånga trender hos ett 

företag (D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). Om är marknaden långsam och företag kan verka 
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med långsiktiga strategier, ska en sådan analysmetod som belyser hållbara fördelar användas (t.ex. 

Porter). Klassifikationer angående branschtyp såsom B2C (Business to Consumer) eller B2B 

(Business to Business) är, enligt Porter (2001) meningslösa när man ska undersöka lönsamhet 

och konkurrenskraft. Om företagen rör sig på en volatil och snabbt föränderlig marknad ska en 

analysmetod för dynamiska och hyperkonkurrerande marknader istället väljas (D’Aveni, Dagnino 

och Smith, 2010). Lönsamhet och konkurrenskraft skiljer sig åt mellan varje bransch och 

företagen som verkar i dessa branscher. När man analyserar företag som är verksamma i 

föränderliga marknader måste analysen utgå från enskilda branscher och enskilda företag. Om 

företaget befinner sig i en marknad som är på väg ifrån en långsam marknadsstruktur till en 

dynamisk hyperkonkurrerande, anser vi att en kombination av olika teorier kan vara nödvändig 

för att finna de fundamentala drivkrafterna till konkurrens och lönsamhet.  

3.2 Konkurrenskrafter som styr marknadsstrukturer och 

strategi 
“Understanding the competitive force, and their under lying causes, reveals the roots of an industry’s current 
profitability while providing a framework for anticipating and influencing competition (and profitability) over 
time” – Porter 2008 

Oavsett om en bransch är ny eller gammal bestäms marknadens konkurrenssituation, enligt 

Porter (2008), av fem konkurrenskrafter: (1) inträdesbarriärer för nya konkurrenter; (2) hot mot 

substitut; (3) leverantörernas förhandlingsstyrka; (4) kundernas förhandlingsstyrka och (5) intern 

rivalitet. Dessa krafter beskriver hur ekonomiskt värde skapas och delas mellan aktörer, 

konkurrenter, leverantörer, kunder och substitut. Genom att studera branschers fundamentala 

drivkrafter kan vi få reda på om de är attraktiva och vad som driver lönsamheten, vilket ger en 

inblick i hur dessa drivkrafter kan tänkas se ut och utvecklas över tid. Porters fem 

konkurrenskrafter beskriver hur värde fördelas, oavsett om marknadens drivkrafter förändras.  
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3.2.1 Inträdesbarriärer 
Hotet från nya företag sätter ofta ett lock på branschens lönsamhet. När hotet från nya företag är 

stort tenderar företag att pressa sina priser eller öka sina investeringar för att avskräcka nya 

företag att ta sig in på marknaden. Hur stort hotet är beror på vilka inträdesbarriärer som finns i 

branschen. Inträdesbarriärer är fördelar som redan etablerade företag har mot nya företag som 

vill träda in på marknaden. Om redan etablerade företag inte agerar på nya företags planerade 

inträden på en marknad är hotet stort och vice versa (Porter, 2008).  

Det finns sju huvudsakliga källor till inträdesbarriärer: (1) Supply-side economies of scale, 

(2) Demand-side economies of scale, (3) Customer switching costs, (4) Capital requirements, (5) 

Incubency advantages independent of size, (6) Unequal access to distribution channels och (7) 

Restrictive government policies. Innebörden av dessa källor listas i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Beskrivning av de sju huvudsakliga källorna till inträdesbarriärer (egen tolkning utifrån 
Porter, 2008). 

Inträdesbarriär Effekt 

Supply-side economies of 

scale 

Stora produktionsvolymer sänker styckkostnader vilket gör det svårt för 

nya företag att konkurrera via pris. Inträde kräver mycket kapital för att 

uppnå samma styckkostnader. 

Demand-side economies 

of scale 

Kunder litar på större bolag. Nätverkseffekter gynnar redan etablerade 

företag med stora kundgrupper. 

Customer switching costs Kostnader andra än ekonomiska för kunder när de väljer byta från en 

produkt till en annan. Desto högre customer switching costs är desto 

svårare är det för nya företag att ”stjäla” kunder från etablerade företag. 

Capital requirements För att effektivt kunna konkurrera behövs ofta stora mängder finansiellt 

kapital. Exempel är kundkrediter, inventarier och uppstartsförluster. 

Incubency advantages 

independent of size 

Oavsett vilken storlek de etablerade företagen har kan de inneha fördelar 

rörande produktkvalitet eller kostnader. Detta på grund av att de kan 

kontrollera teknik eller ha tillgång till råvaror som inte är fritt tillgängligt på 

marknaden. 

Unequal access to  

distribution channels 

Nya företag måste säkra en distributionskanal för deras produkter och 

tjänster. Ofta måste det nya företagets produkter ersätta etablerade 

företags i befintliga distributionskanaler. Ibland skapar dock nya företag 

nya och innovativa distributionskanaler. 

Restrictive government 

policies 

Statliga regleringar kan både förenkla och försvåra nya företags inträde på 

marknader. Vissa branscher är idag högt reglerade och ställer höga krav på 

företag som vill gå in dessa branscher.  

3.2.2 Leverantörers förhandlingsstyrka  
Starka leverantörer kan fånga mervärdet för branschens lönsamhet. Detta sker när leverantörerna 

ökar sina priser till aktörerna, som senare inte kan överföra den ökade kostnaden till slutkunden 

på grund av hög konkurrens. Leverantörer har en stark förhandlingskraft om deras 
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koncentration är högre än marknadens. Vidare ökar leverantörers förhandlingsstyrka om de inte 

enbart är beroende av en marknad, utan även kan sälja sina produkter på andra marknader. Om 

marknaden å andra sidan köper majoriteten av leverantörernas produkter kommer leverantörerna 

vilja skydda marknaden genom resonabla priser och deltagande i forskning och utveckling 

(Porter, 2008).   

3.2.3 Kunders förhandlingsstyrka 
Kundernas köpkraft kan på samma sätt som leverantörernas förhandlingsstyrka erodera vinster i 

marknaden genom att pressa priserna neråt. Kunder fångar då en högre del av det värde som 

produceras samtidigt som de kräver produkter och tjänster av högre kvalité. Om en marknads 

huvudsakliga tjänst eller produkt är standardiserad betyder detta att kunderna kommer ha en hög 

köpkraft, såvida det inte finns höga switching costs som belastar kunderna (Porter, 2008).  

3.2.4 Substitut 
Substitut till produkter och tjänster finns alltid, men blir ibland förbisedda på grund av den 

skillnad de kan ha gentemot marknadens produkt. När hot från substitut är högt tenderar 

marknadens lönsamhet att drabbas genom att dessa sätter ett tak på produkternas och tjänsternas 

priser. Om en bransch inte distanserar sig ifrån substitut genom produktens fördelar, 

marknadsföring eller andra medel, kommer den drabbas av minskad lönsamhet och ibland 

stagnerande tillväxt (Porter, 2008).  

	    



Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader 

31 

	  

3.2.5 Intern rivalitet 
Konkurrens och den interna rivaliteten är, enligt Porter (2008), en destruktiv kraft som tenderar 

att minska företagets lönsamhet. Ofta konkurrerar företag genom att sänka sina priser eller utöka 

sina marknadsföringskampanjer. Detta innebär att värde transfereras från aktörerna till kunderna. 

Således minskar inte marknadens producerade värde utan omfördelas istället.  

Graden av intern rivalitet bestäms av ett antal faktorer: (1) antalet konkurrenter, (2) 

branschens tillväxttakt, (3) utträdesbarriärer, (4) konkurrenternas aspirationer samt (5) hur lätt 

konkurrenter kan tyda och förutspå varandras agerande.  

Om företag konkurrerar i andra dimensioner än pris, utan istället med 

produktegenskaper, image, supporttjänster eller frakt och logistiktjänster, är det mindre sannolikt 

att dessa konkurrenskrafter minskar lönsamheten hos företag då dessa skapar ett ökad 

kundvärde. Konkurrens kan således ha en positiv effekt och även öka den genomsnittliga 

lönsamheten i en hel marknad. När varje konkurrerande aktör konkurrerar med egna produkter 

och tjänster och på olika sätt kan detta bidra till att hela marknaden expanderar då en större 

kundgrupps behov kan tillfredsställas. Då många nya företag och substitut konkurrerar genom 

att skilja sig från redan etablerade företag menar Porter (2008) att nya företag och substitut kan 

hjälpa marknaden att utvecklas och öka den totala lönsamheten. 

Nyetablering av företag i en marknad tillför ökad kapacitet och sätter press på priser, 

kostnader och investeringar som behövs för att kunna konkurrera. När nya företag diversifierar 

sig och går in i en ny marknad kan capabilities och kapital som redan finns i företaget användas 

för att skaka om konkurrenssituationen på marknaden (Porter 2008).  
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3.2.6 Myndigheter 
Myndigheters påverkan betraktas inte som en sjätte konkurrenskraft. Statlig involvering är varken 

bra eller dåligt för marknadens lönsamhet. Det bästa sättet att förstå myndigheternas påverkan är  

att analysera hur specifika statliga aktioner påverkar de fem konkurrenskrafterna(Porter, 2008).  

3.3 Förändring av marknadsstrukturer 
Marknadsstrukturer kommer från en rad tekniska egenskaper som bestämmer de olika 

konkurrenskrafternas styrka. Hittills har Porter (2008) betraktat marknadsstrukturer som relativt 

stabila. Idag sker förändringar i branscher kontinuerligt och ibland kan dessa strukturer snabbt 

förändras kraftigt. För att kunna fånga och skapa nytt värde i marknaden behöver den först 

analyseras för att klargöra vilka krafter som påverkar marknadens strukturer och lönsamhet 

(Porter, 2008).  

När branscher förändras uppstår det möjligheter för företag att hitta och ta strategiska 

positioner. För att företag ska kunna ta rätt positioner krävs det att de har en god förståelse för 

vad som driver lönsamheten i marknaden. Förändringar skapar nya kundbehov och metoder för 

hur företag ska kunna tillfredsställa dessa behov. Etablerade företag kan ibland minimera 

förändringarnas betydelse och stannar istället kvar vid en tidigare strategi. Mindre och nya 

aktörer kan gynnas av att agera på dessa förändringar och fånga de möjligheter som uppstår 

(Porter, 2008).  

När företag utnyttjar strukturella förändringar agerar de på de förändringar som har skett. 

Företag kan genom att vara nytänkande även hjälpa till att forma en marknads struktur. Detta 

kan ske genom att ett företag investerar i en ny standard som de vill att konkurrenterna ska 

efterlikna för att förändra fördelningen mellan det värde som skapas på marknaden. Hela 

branscher kan gynnas av denna aktivt påtvingade förändring, men det innovativa företaget 
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kommer gynnas mest genom att skifta fokus mot det område som företag kan utvecklas mest på 

(Porter, 2008).  

En bransch kan aktivt förändras på två sätt. Dels genom att omfördela värdet i 

marknaden så att mer värde hamnar hos aktörerna istället för hos leverantörerna. Genom att mer 

värde hamnar hos aktörerna istället för hos leverantörer, kunder, substitut och nya företag. 

Branschstrukturen kan även förändras genom att öka värdet som produceras i hela branschen. 

Dessa vinster kan delas mellan konkurrerande aktörer, leverantörer, kunder och substitut (Porter, 

2008).  

Under de senaste årtiondena har det skett ett skifte kring konkurrenssituationen på 

många marknader. Den övergripande strukturen på många marknader hade i början av 1900-talet 

en statisk och stabil karaktär. De oligopolmarknader vi såg då har gått till att bli snabbt 

föränderliga och volatila marknader där konkurrensen sker på ett dynamiskt (Schumpeterianskt) 

sätt (Thomas, 1996; Ilnitch, D’Aveni och Lewin, 1996). Dagens marknader karaktäriseras av 

osäkerhet, diverse globala aktörer, avancerad och snabbt förändrande teknologi, vitt spridda 

priskrig och en ständigt pågående omorganisering. Under dynamisk konkurrens utmanas företag 

att konkurrera på andra sätt än bara genom prissättning och kostnader. Detta för att man antar 

att de teknologiska förutsättningarna hela tiden ändras och inte är varaktiga, vilket man antar vid 

statisk konkurrens. Vid statisk konkurrens måste företagen sänka sina priser och/eller öka sina 

kostnader vid tillhandahållandet av tjänster, när konkurrensen ökar. Om företagen istället ändrar 

de teknologiska förutsättningarna kan de skapa alternativa strategiska tillgångar som inbringar 

nytt kassaflöde. Därmed kan konkurrens både vara skadligt eller fördelaktigt för företaget 

beroende på om den i första hand är statisk eller dynamisk.  

Det skifte som skett från statisk till dynamisk konkurrens kallas för ett 

hyperkonkurrensskifte och finns illustrerat i Figur 1. D’Aveni och Gunther (1994) var den förste att 
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definiera hyperkonkurrens. Han identifierade fyra branschrelaterade faktorer som drivkrafter 

mot hyperkonkurrens: (1) konsumentkrav, (2) kunskapsbasen hos företagen och dess personal, 

(3) sjunkande inträdesbarriärer och (4) en ökande frekvens av företagsallianser. Thomas (1996) 

beskriver drivkrafterna på liknande sätt som branschens dynamiska uppfinningsrikedom eller hur 

pass enkelt det är att skapa nya strategiska tillgångar/förutsättningar. Han menar att avgörande 

faktorer för dessa drivkrafter är de dynamiska relationer som finns mellan transaktörer 

(konsumenter och leverantörer), branschens kunskapsbas och strukturella förutsättningar för att 

sänka inträdesbarriärer. När en bransch genomgår ett skifte mot hyperkonkurrens ökar variansen 

av hur företag verkar över gränser, rivaliteten ökar mellan företag (Thomas, 1996; Young et al., 

1996) och en rotation sker av värde-rivalitets relationen (Thomas, 1996). Värde-rivalitets 

relationen beskriver hur ökad rivalitet leder till ett minskat eller ökat värde för företaget, där 

Porters tidiga teorier associerar ökad rivalitet till något negativt medan Thomas menar att ökad 

rivalitet ökar företagets prestationer på lång sikt. Andra katalysatorer som nämns i litteraturen är 

globalisering, imitations processer, attraktiva substitut av produkter, förbättrade resultat hos 

företagen, kunder som innehar hög utbildning och med specifik smak, demografiskt skifte (t.ex. 

en åldrande befolkning och sjunkande fertilitetstal), avregleringar och nyskapandet av nya 

affärsmodeller (Drucker, 1986; Ilnitch, D’Aveni och Lewin, 1996; Gimeno & Woo, 1996; Young 

et al., 1996; Eisenhardt & Martin, 2003). 
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Innovationer och teknologisk utveckling kan ha olika effekt på marknadsstrukturer. Med 

Internets utbredning har idag kunder större tillgång till information om produkter där pris och 

kvalité ofta kan jämföras med andra produkter. Detta ökar kundernas förhandlingsstyrka. 

Internet minskar inträdesbarriärerna genom att man som aktör inte längre behöver ha ett stort 

säljteam eller ha starka befintliga säljkanaler bakom sig. När marknaderna breddas och erbjuder 

aktörer att nå ut till en större kundbas innebär detta även att konkurrensen ökar på grund av att 

fler aktörer går in på varandras geografiska fokusområde. Med ökad konkurrens och insyn i 

rivalernas kostnader konkurrerar aktörerna ofta genom att pressa priserna mot 

marginalkostnaden. Förändringar i marknadsstrukturer har ofta både negativa och positiva sidor 

för verksamma aktörer. Dessa två sidor är stark korrelerade till varandra när hela marknader 

Figur 1. Olika nivåer av konkurrens inom en viss bransch (översatt från D'Aveni och Gunther, 
1994). 
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enkelt får tillgång till samma information. En positiv effekt kan snabbt förändras till en negativ 

och tvärtom (Porter, 2001).   

Typiskt för hyperkonkurrens är att antalet vinnare på marknaden, som skapar nya 

konkurrenspositioner, är färre än antalet förlorare när existerande konkurrenspositioner 

avklingar (D’Aveni och Thomas, 2004). Anpassningskostnaden för ständig utveckling sänker 

vinsterna, även för de företag som anpassar sig. Marknader vi ser idag genomsyras av ständig 

förändring och innovation, vilket representerar en dynamisk eller hyperkonkurrerande marknad.  

3.4 Konkurrens 
De två mest relevanta elementen att analysera, vilka möjliggör att ett företag kan särskilja sig från 

mängden (dvs vara unikt), är marknadsgemenskap och likartade tillgångar (D’Aveni, Dagnino och 

Smith, 2010). Företag konkurrerar inte om de inte tillhör samma marknad och har liknande 

tillgångar. Vid en analys måste man ta hänsyn till företag med närliggande resurser och företag 

inom överlappande marknader. På en marknad där det råder hyperkonkurrens ökar möjligheten 

för företagen att skapa nya positioner för konkurrens, vilket sker på bekostnad av redan 

etablerade konkurrens-positioner mellan företagen. Utarmningen av konkurrenspositioner kallas 

kreativ destruktion och förorsakas av teknologisk utveckling och innovation (Schumpeter, 1950, 

s.81-86). Företagen försöker utmanövrera varandra genom att erbjuda nya och bättre produkter, 

procedurer eller teknologier.  

Schumpeteriansk konkurrens är, till skillnad från hyperkonkurrens, mer förutsägbar och 

välordnad och därmed bara en typ av hyperkonkurrens (Thomas och D’Aveni, 2004). 

Hyperkonkurrens triggas och drivs ofta av mer oförutsägbara innovationer utanför den egna 

branschen. Exempel på detta, som tidigare nämnts, är transaktörer, avregleringar från regeringar 

eller fallande priser och transaktionskostnader, vilket gör det möjligt för yttre konkurrenter att ta 
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sig in på marknaden.  D’Aveni, Dagnino och Smith (2010) menar att skiftet som skett på många 

marknader, mot en mer hyperkonkurrerande situation, leder till att strukturen ändras och blir 

mer instabil. De tar upp tre aspekter av denna destabilisering i strukturen; rankningen mellan 

företagen och hur sammansättningen av företagen ändras samt ökar antal instabila företag och deras 

uppehållstid på marknaden.  När strukturen blir instabil sjunker inträdesbarriärer och nya eller 

närliggande företag kan lättare ta sig in på marknaden (Ilnitch, D’Aveni och Lewin, 1996; 

Thomas och D’Aveni, 2004). Inom det traditionella strategiska synsättet har förändringen och 

stegring av rivalitet och hur företaget verkar över gränser associerats till något negativt; ökad 

rivalitet sänker företagets prestation och vinster (Thomas, 1996). Medan det hyperkonkurrerande 

synsättet säger att ökad konkurrens är något positivt som gör det möjligt för företaget att skapa 

mervärde och ständigt utvecklas, vilket i sin tur leder till ökad konkurrensförmåga. Att uppnå 

detta mervärde kräver dock att företaget anpassar sig och aktivt förändrar sin strategi.  

När marknaden går från att vara statisk till att ha en dynamisk karaktär sker en stadig 

ökning i heterogenitet och volatilitet av konkurrensfördelar. Konsekvensen av förändrad 

konkurrens (mot en mer dynamisk och livlig konkurrenssituation) är att företagen måste ändra 

sitt strategiska fokus (Thomas, 1996). Istället för att försiktigt utnyttja givna och hållbara 

strategiska tillgångar bör företagen använda sig av en strategi där de hela tiden skapar många nya 

och snabbt avskrivningsbara tillgångar/fördelar. Med andra ord är temporära konkurrensfördelar 

att föredra framför långsiktiga på de hyperkonkurrerande marknader som förekommer i allt 

större utsträckning.  

D’Aveni menar att temporära konkurrensfördelar ska kombineras med långsiktiga 

strategier för att företagen ska uppnå fördelar gentemot sina konkurrenter (Thomas och 

D’Aveni, 2004; D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010).  
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De arenor ett företag kan konkurrera på beskrevs av D’Aveni och Gunther redan 1994 

som: (1) kostnads- och kvalitetskonkurrens; (2) konkurrens genom timing och kunskap om 

produkten eller tjänsten (från det engelska uttrycket know-how); (3) konkurrens genom att 

positioner/befästningar skapas och förstörs; och (4) konkurrens genom ackumulering och 

neutralisering av ”djupa fickor”. Han menar att det inte räcker med att enbart skapa traditionella 

konkurrensfördelar, utan att fördelar även uppnås genom destruktion av detsamma. 

Utvecklingen av en bransch sker genom en serie av drag och motdrag mellan konkurrenter på de 

fyra arenorna, vilket han benämner som Dynamisk strategisk interaktion. Flexibilitet och 

anpassningsförmåga till förändringar är viktigt för att företagen spontant ska kunna förändra sina 

strategier, vilket är grundläggande i en hyperkonkurrerande, dynamisk och global miljö 

(Aupperle, 1996). För att denna spontana förändring ska kunna ske måste organisationen 

kombinera integration, differentiering och nedbrytning samt ha kunskap om procedurer och 

regler inom branschen. Företaget måste även vara villigt att bryta mönster och frångå 

spelreglerna när det är nödvändigt.  

För att mäta vilken marknadsstruktur och konkurrensform som råder på en marknad 

används måttet Herfindahl-index (HI). Företagens marknadsandelar kvadreras för att sedan 

adderas, enligt formeln: 

,	   	   	   	   	   (Ekvation 1)	  

där N är antalet företag i och si är företagets marknadsandel. Är Herfindahl-index mindre än 0,2 

indikeras marknaden av antingen monopolistisk- eller perfekt konkurrens. Ett mått mellan 0,2 

och 0,6 tyder på oligopol och vid över 0,6 råder det monopol på marknaden. Herfindahl-index är 

avgränsat för endast företag med en marknadsandel större än 1 %. (Besanko et al., 2010, s.212) 

HI = si
2

i=1

N

∑
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3.5 Konkurrensfördelar 
Eftersom dagens marknader är volatila, vitala och dynamiska räcker det inte med att välja en 

bransch med höga marginaler och hålla konkurrenter borta. Företagen måste ha förmågan att 

alternera tillgängliga resurser genom att skapa, integrera, rekombinera och frigöra dem för att de 

ska bli värdefulla konkurrensfördelar. Överlevnad på en dynamisk marknad kräver att företagen 

anskaffar eller utvecklar dynamiska capabilities (D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). De måste 

hela tiden implementera nya capabilities för att hålla kvar sin position. På en snabbt föränderlig 

marknad är dynamiska capabilities enkla, empiriska och upprepningsbara processer (till skillnad 

från på en mer dämpad marknad där dynamiska capabilities är komplicerade, analytiska och 

linjära processer) (Eisenhardt och Martin, 2003). Även om dynamiska capabilities anses ”enkla”, 

på en volatil marknad, går de från att vara unika konkurrensfördelar till att bli utarmade och fasas 

ut med tiden (D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). På en snabbt föränderlig marknad kan 

dynamiska capabilities lätt skapa kaos. Med andra ord kommer inte konkurrenshotet enbart 

utifrån utan även inifrån företaget självt (Eisenhardt och Martin, 2003). När dynamiska 

capabilities hos ett företag antingen skapar kaos på marknaden och graden av rivalitet och 

innovationsförmåga är hög kan företagen förbättras (D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). Eller 

så blir företagets capabilities enbart en nödvändighet för att företaget ska kunna hålla sig kvar på 

marknaden. Vare sig man befinner sig på en snabb eller dämpad marknad är det oftast svårt att 

förstå orsaken till uppkomsten av företagets dynamiska capabilities (Eisenhardt och Martin, 

2003). Eisenhardt och Martin (2003) menar att dynamiska capabilities inte är långvariga 

konkurrensfördelar i sig själva utan att användandet av dem kan göra dem till just detta. Genom 

att använda dynamiska capabilities tidigare, listigare eller mer tillfälligt än konkurrenterna och 

skapa nya former av resurser kan långsiktiga fördelar uppnås. Dock är det svårt att anskaffa en 

långvarigt stark position på snabbt föränderliga marknader. Dynamiska capabilities ska snarare 
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användas för att röra sig till nya konkurrenspositioner genom att upprätthålla ett stadigt flöde av 

produkter och tjänster. Med andra ord ligger inte bara fokus i att skapa långsiktigt hållbara 

konkurrensfördelar, utan även temporära fördelar som hela tiden måste förnyas och länkas 

samman (D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010), vilket gör det möjligt för företagen att skriva om 

reglerna för konkurrens (Ilnitch, D’Aveni och Lewin, 1996). 

För att kunna skapa konkurrensfördelar på digitala marknadsplatser krävs det att 

aktörerna särskiljer sig från mängden genom att arbeta under lägre kostnader eller att motivera 

ett högre pris, eller att göra båda (Porter, 2001). Kostnadsfördelar eller prisfördelar kan skapas på 

två sätt. Den fösta är operationell effektivitet, vilket innebär att en aktör gör samma saker som sina 

konkurrenter, men gör dem bättre.  Det som kan bidra till operationell effektivitet är exempelvis 

kompetent personal, mer avancerad teknologi, högre kvalité av input eller ett mer effektivt 

styrsätt (Porter, 2001). Det andra sättet att uppnå konkurrensfördelar är strategisk positionering. 

Detta innebär att en aktör särskiljer sig från sina konkurrenter genom att erbjuda ett unikt 

mervärde till sina kunder. För att kunna uppnå en strategisk positionering kan företag bland 

annat erbjuda differentierade produkter, olika typer av tjänster eller en annan typ av 

logistiksystem. Det är svårare för företag att ständigt inneha operationell effektivitet på grund av 

den snabba teknologiska utvecklingen. Dock finns det goda möjligheter för företag att skapa eller 

stärka en strategisk positionering. När företag inte kan uppnå högre operationell effektivitet än 

sina konkurrenter är det enda sätten att uppnå högre värde att använda sig av strategisk 

positionering och konkurrera på ett differentierat sätt. Många företag betraktar operationell 

effektivitet som viktigare än strategisk positionering då de anser att det inte existerar några 

hållbara konkurrensfördelar (Porter, 2001). Företag inriktar sig då istället på snabbhet och 

flexibilitet. Utan en tydlig strategisk positionering betyder snabbhet och flexibilitet ingenting. 

Antingen skapas ingen unik konkurrensfördel eller så är förbättringarna generiska och blir 
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således inte långvariga. Att ha en strategisk positionering är en fråga om disciplin. Det krävs att 

företag fokuserar på långvarig lönsamhet istället för bara på tillväxt. Detta görs genom att 

lokalisera en värdefull möjlighet och sedan utreda hur företaget ska utnyttja denna möjlighet 

genom att ta svåra beslut. Företag måste följa sin strategiska plan, även om det tillfälligt kan 

innebära minskad lönsamhet. Att binda samman alla aktiveter i företagets värdekedja och 

organisation för att kunna erbjuda ett unikt mervärde är ett sätt för företaget att uppnå 

konkurrensfördelar (se Figur 2 nedan). Detta på grunda av att om en konkurrent vill kopiera 

strategin måste de kopiera hela systemet snarare än att bara plocka ut en enskild aktivitet.  

	  

Figur 2. Modellen beskriver hur internet påverkar bransch- och företagsstruktur (från Porter, 
2001). 
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Partnerskap har tidigare setts som en vinn-vinn-situation i högteknologiska marknader då 

teknik och produkter kan användas inom olika branscher och som komplement till andra 

produkter. Om ett substitut minskar lönsamheten kan ett komplement öka lönsamheten om det 

samtidigt ökar switching costs. Dock kan ett komplement som bidrar till att standardisera 

branschens produktutbud öka konkurrensen och således minska lönsamheten (Porter, 2001). 

Exempel på detta är Microsofts operativsystem som har standardiserat persondatorn. Då 

partnerskap och standarder blir vanligare tenderar företag att bli mer homogena istället för att 

fokusera på sina egna strategier och mål. 

D’Aveni och Gunther (1994, s.10, 282) framhäver även att försöka behålla en 

konkurrensfördel kan vara lika hämmande som att inte inneha en överhuvudtaget. Fokus bör 

ligga på att något som de kallar för disruption. Med disruption menar D’Aveni och Gunther att 

man som företag inte ska fokusera på att skapa långvariga konkurrensfördelar utan att förändra 

marknadens struktur genom att förstöra konkurrenters befintliga hållbara konkurrensfördelar 

med kortvariga sådana.   

3.6 Val av strategi 
D’Aveni och Gunther (1994, s.10-12) delar in företagsstrategier i tre delar; launch, exploration och 

counterattack, se Figur 3. Launch är när man lanserar, implementerar och eventuellt förmedlar 

strategin mot kund och konkurrenter. Exploration är när man utforskar om strategin är gynnsam 

och när företag kan erhålla de fördelar som hållbara konkurrensfördelar medför såsom tillväxt 

och ökad lönsamhet. Counterattack är konkurrenternas reaktion på företagets strategi. Enligt 

D’Aveni och Gunther anser många företag att dessa tre aktiviteter löper under en 10-årsperiod. 

D’Aveni och Gunther säger istället att dessa tre aktiviteter i hyperkonkurrerande marknader sker 

flera gånger under en 10-årsperiod beroende på hur extrem marknaden är. Genom att 
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sammanlänka en serie av dessa kortlivade handlingar, där företaget redan gått vidare till nästa 

konkurrensfördel (launch) innan konkurrenterna hunnit svara på den föregående, kan företaget 

effektivt uppnå en långvarig konkurrensfördel.  

	  

Figur 3. Indelning av företagsstrategier. En serie a kortlivade handlingar adderas och skapar en 
hållbar fördel (hämtad från D'Aveni och Gunther, 1994, s.11). 

Beroendet mellan rivaler och deras respons vid konkurrens är centrala delar i den 

dynamiska marknadsstrategin (D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). För att kartlägga flyktiga 

konkurrensfördelar, som uppkommer genom rivalitet mellan företag på en dynamisk marknad, 

måste man studera mönster i observerbara aktiviteter, händelser eller beteenden. Mönstren måste 

observeras i kronologisk ordning över tid. Eftersom ett företags resurser och capabilities ändras 

över tiden (deras produkter växer, mognar, på nytt föds eller fasas ut) ifrågasätts hållbarheten av 

dessa över tiden, även i statiska resursmodeller. Fokus bör ligga på företagets specifika 

handlingar och hur företagets rivaler reagerar på dessa handlingar, enligt forskning kring 

dynamiska konkurrensförhållanden (Thomas och D’Aveni 1994; D’Aveni, Dagnino och Smith 

2010). Nyckeln till framgång är, enligt D’Aveni, handlingsreaktionsförhållandet mellan 



Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader 

44 

	  

motståndare över en tidsperiod. Positionering vid en viss tidpunkt är av mindre vikt jämfört med 

hur företaget agerar över en längre tid (D’Aveni och Gunther, 1994, s.10-12, 35-36). Beroende 

på handlingens karaktär, leder handlingen till en snabbare eller långsammare respons (D’Aveni, 

Dagnino och Smith, 2010).  

3.7 Strategisk positionering 
Enligt D’Aveni, Dagnino och Smith (2010) har inte det strategiska fältet inom 

ekonomiforskningen anpassat sig i takt med utvecklingen av de volatila och dynamiska 

marknader som finns idag. Han menar dock att teorier, som bygger på temporära fördelar, är på 

frammarsch. Dagens företag har många aspekter att ta hänsyn till. Ofta talar man enbart om 

företagets strategi, när det i själva verket kanske finns lika många strategier som det finns rivaler. 

Vidare talar D’Aveni, Dagnino och Smith (2010) om att vad framtidens ekonomistudier kräver 

möjligtvis är en blandning av temporära taktiker i kombination av långsiktig strategi och inte 

enbart en sammanlänkning av de temporära fördelarna.  

Det finns sex fundamentala principer som företag kan följa för att skapa sig en starkt 

strategisk positionering (Porter, 2001).  

(1) Företag måste ha rätt mål. Målet måste prioritera långvarig ekonomisk avkastning och 

riktigt ekonomiskt värde måste skapas. Värde skapas när kunder är villiga att betala ett högre pris 

än kostnaden för att producera tjänsten eller produkten. När mål är definierade av volym eller 

marknadsandel blir resultatet ofta dåligt. Samma resultat kan ses när strategi är sätt för att 

attrahera investerare.  

(2) Företag måste erbjuda värde som skiljer sig från företagets konkurrenter. Strategin ska 

alltså inte baseras på det bästa sättet att konkurrera utan fokusera på att leverera unikt värde.  
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(3) Om ett företag försöker implementera best practice kommer deras strategi liknas vid 

konkurrenternas och således inte kunna leverera ett unikt erbjudande. Strategin bör alltså 

fokusera på att differentiera företagets aktiviteter från dess konkurrenter och erbjuda en distinkt 

värdekedja.  

(4) Att kunna avyttra en produkt eller tjänst eller lämna ett visst kundsegment är viktigt 

för att företag ska kunna erbjuda ett unikt erbjudande och genom detta öka sin lönsamhet. När 

företag försöker vara bäst på allt resulterar detta ofta i att företag inte blir bäst på något. När 

kompromisser inte behövs när produkter eller tjänster ska förbättras tenderar dessa aktiviteter bli 

best practice och urholka lönsamheten i marknaden. Det krävs därför att aktörerna hela tiden 

förnyar sig och är i framkant gällande innovationer.  

(5) Strategi involverar att ta beslut som påverkar hela företagets värdekedja.  Alla 

aktiviteter måste vara sammanlänkade och bidra med värde. Redan tidigt i produktionen bör 

logistiksystem tas i hänsyn och produkterna bör då vara utformade för att främja alla led i 

värdekedjan.  

(6) Företag måste konstruera en tydlig riktning som det ska följa oavsett om vissa 

möjligheter kan gå förlorade. Utan att följa deras riktlinje är det svårt att uppnå unikt värde samt 

skapa sig ett gott och stark rykte bland företagets kunder.  

3.8 Innovationers påverkan på befintliga marknader 
När internet mer aktivt började bli en del av företagens strategi och verksamhet var den allmänna 

uppfattningen att internet skulle skapa ökade Switching costs och starka nätverkseffekter och 

därmed skulle skapa konkurrensfördelar för first-movers. Dessa first-movers skulle vidare snabbt 

bygga starka varumärken i denna nya typ av ekonomi då denna marknad skulle komma att bli 

mycket intressant för nya företag. Här, menar Porter (2001), att argumentet faller. Switching 
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costs är alla kostnader som kan tänkas uppstå för kunder när de väljer att lämna ett företags 

produkter eller tjänster. Ökade switching costs innebär lägre förhandlingsstyrka för kunder och 

således även ökade inträdesbarriärer. Tanken var att kunder skulle vänja sig vid företags digitala 

användarstruktur och vara motvilliga att behöva lära sig en ny.  

Porter (2001) menar att internet istället har inneburit minskade switching costs jämfört 

med de traditionella sätten att bedriva verksamhet. Då internetkunnandet bland kunder, 

leverantörer och aktörer har blivit bättre har ny teknik minskat switching costs. 

Användarstrukturer utvecklas och förbättras ständigt vilket skapar nya innovativa sätt att 

framföra kundvärde och erbjuda en enkelhet för kunden. Idag kan även standarder och utseende, 

relativt lätt och till låg kostnad, kopieras mellan de olika aktörerna. Det är därför svårt att hävda 

att internets framfart har inneburit ökade switching costs (Porter, 2001).    

  Ur marknadssynpunkt bedöms lönsamheten och hur attraktiv marknaden är ur ett antal 

aspekter. Den första aspekten är säljarens och köparens förhandlingsstyrka inom varje 

produktområde. Om någon sida är koncentrerad eller innehar differentierade produkter kommer 

de erhålla ökad förhandlingsstyrka gentemot marknaden och därmed fånga större delen av det 

värde som skapas. Om säljare och köpare är fragmenterade i marknaden kommer deras 

förhandlingsstyrka vara låg och marknadsplatsen har större chans att vara lönsam. Hot mot 

substitut är en annan viktig aspekt som påverkar marknadens lönsamhet. Om det är lätt för 

köpare och säljare att direkt genomföra affärstransaktioner eller skapa nya konkurrerande 

marknader anses denna marknad inte kunna erbjuda hög lönsamhet. Porter trycker ständigt på 

att det är kritiskt att skapa inträdesbarriärer. Låga inträdesbarriärer, menar han, påverkar 

marknadens lönsamhet starkt. Konkurrens mellan olika digitala marknadsplatser växer idag. 

Mycket av det värde som skapas av olika marknadsplatser har sin grund i nya standarder både i 

den teknologi de utvecklar samt hur de binder samman och utbyter information. Så snart de nya 
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standarderna blir utbredda eroderas marknadsplatsens vinster. Samtidigt som låga 

inträdesbarriärer innebär fler aktörer menar D’Aveni (1994) att detta pressar företag till att hitta 

nya innovativa sätt att konkurrera.  

Det har länge diskuterats om internet är kannibalistiskt och kommer att ersätta tidigare 

och mer konventionella sätt att göra affärer och förändra föregående konkurrensfördelar. Detta 

menar Porter (2001) är överdrivet då få marknader helt förändras av internet. Vissa delar av 

värdekedjan kan förändras på grund av internet, men det är sällan hela värdekedjans struktur 

förändras. Det är ofta distributionskanalerna och marknadsföringskanalerna som förändras på 

mer högteknologiska marknader. Mer kritiska aktiviteter som kunnig personal, värdefulla 

produkttillgångar och effektiva logistiksystem förblir ofta intakta när företag integrerar internet i 

sina verksamheter.  

I de flesta fall fungerar internet som ett komplement till delar av företagets verksamhet, 

framförallt gällande kontakt mot kund. Kunder som köper produkter on-line fortsätter oftast att 

även köpa produkterna på mer konventionella sätt. Internet kan även påverka företagets 

verksamhet negativt, vilket finns beskrivet nedan i Tabell 2.  
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Tabell 2. Beskrivning av hur internetapplikationer i värdekedjan kan begränsa företagens 
möjligheter att effektivt konkurrera (översatt från Porter, 2001). 

Problem Effekt 

Begränsad kunskaps-

överföring 

Spontan kunskap kan gå förlorad vid kommunikation via internetkanaler. 

Fysisk avsaknad Fysisk avsaknad av lokaler och butiker gör det svårare att skapa 

varumärkeskännedom. 

Ökade kostnader vid 

mindre order 

Transportkostnader samt förpacknings-kostnader ökar vid mindre och 

enskilda order. 

Nya kunder Svårt att attrahera nya kunder på grund av ökad information och brist på 

lokal fysisk närvaro. 

Bristfällig direktkontakt 

med kund och leverantörer 

Svårare att övertala och sälja produkter till kund. Lärdom om kunder och 

leverantörer begränsad på grund av bristen av ansikte-mot-ansikte-kontakt. 

Service mot kund blir sämre. 

 

Traditionella affärsmetoder kan kompensera för vissa av dessa begränsningar samtidigt som 

internet kan förbättra de traditionella affärsmetodernas begräsningar såsom överföring av 

information. Synergin mellan företagets funktioner är en viktig grundsten i företags strategiska 

positionering. När ledare börjar se på internet som ett komplement snarare än något som skapar 

kannibalism kommer de förändra deras sätt att arbeta med online-integrering. Många företag 

sätter idag upp deras internetintegrering under en separat enhet då de tror att denna nya ekonomi 

verkar under andra spelregler än den traditionella ekonomin. Denna separation drabbar företag 

då deras olika funktioner inte verkar tillsammans (Porter, 2001).    



Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader 

49 

	  

3.9 Sammanfattning 
Vår teoretiska referensram bygger således på Porters teorier om hur marknadsstrukturer 

påverkan branschers lönsamhet och företags sätt att agera efter dessa marknadsstrukturer. För 

att vidare kunna analysera hur dessa marknadsstrukturer förändras i volatila marknader och hur 

företag ska förbereda sig på drastiska förändringar kommer D’Avenis teorier om 

hyperkonkurrens även användas. 

 De två forskarnas syn på hur företag ska agera i föränderliga marknader skiljer sig åt. 

Porter (2008) vill att företag aktivt ska försöka driva förändringar i den riktning som gynnar 

företaget samtidigt som en proaktiv skyddsstrategi ska användas. Denna strategi ämnar till att 

förhindra att konkurrenters agerande ska kunna påverka företagets lönsamhet. D’Aveni menar 

att företag ska ta en mer aggressiv roll och aktivt försöka skapa nya konkurrensfördelar och 

strategier eller överge gamla och därigenom utnyttja konkurrenters svagheter (D’Aveni och 

Gunther, 1994). Även om dessa synsätt skiljer sig åt finns det ett samband där proaktivt och 

aggressivt agerande motverkar varandra.  

Porter nämner fem huvudsakliga drivkrafter som påverkar marknadsstrukturer och 

konkurrens bland etablerade aktörer; (1) inträdesbarriärer, (2) intern rivalitet, (3) leverantörers 

förhandlingsstyrka, (4) kunders förhandlingsstyrka och (5) substitut (Porter, 2008). Porter (2008) 

fokuserar på företags möjligheter att påverka dessa strukturer och hur de på bästa sätt kan 

skydda sig mot konkurrerande företags agerande. Att uppnå en monopolsituation och 

positionera företaget i en position där konkurrenskrafterna är som svagast är målsättningen i 

Porters (2008) strategi. Konkurrens är enligt Porter (2008) ett hot mot företagets och branschens 

hela lönsamhet om inte de konkurrerande företagen lyckas, genom diversifiering, att öka värdet 

på producerade produkter och tjänster och vidare fördela detta värde mellan sig.  
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D’Aveni och Gunther (1994) å andra sidan välkomnar ökad konkurrens i en bransch. 

Orsaken till detta är att ökad konkurrens tvingar företag att hitta sin strategiska position i 

branschen och utveckla och effektivisera företaget. Genom att företag utvecklas skapas mer 

värde i branschen. Ineffektiva företag forceras ut ur marknaden och de kvarvarande kan fånga 

mer av det producerade värdet.  

Porter (2008) visar på två sätt hur konkurrensfördelar kan uppstå. Den fösta är operationell 

effektivitet, vilket innebär att en aktör gör samma saker som sina konkurrenter, men gör dem 

bättre. Det andra är strategisk positionering, vilket innebär att man följer ett tydligt mål och erbjuder 

ett unikt mervärde till sina kunder. Även om Porter (2008) uppmärksammar konkurrenters 

agerande, bygger hans strategier på att uppmärksamma marknadsstrukturer och utgå från det 

egna företaget.  

D’Aveni (1994) menar att det självklart är viktigt att kunna erbjuda unikt värde och 

uppnå effektivitet i företagets verksamhet. Dock anser han att positionering i en viss tidpunkt 

inte är lika viktigt som att agera på konkurrenters handlingar samt förändringar i 

marknadsstrukturer. Att kombinera långsiktig strategi med temporära taktiker anser D’Aveni 

(1994) är grundstenen i ett företags konkurrenskraft på en dynamisk marknad. Vid en 

kombination av de två kan temporära konkurrensfördelar skapas. Beroende på handlingens natur 

skapar företagets agerande snabba eller mer långsiktiga gensvar från deras konkurrenter 

(D’Aveni, Dagnino och Smith, 2010). Genom att implementera dynamiska capabilities, 

aktiviteter och resurser som skapar temporära konkurrensfördelar, på ett mer kortsiktigt och 

listigt sätt än företagets konkurrenter kan långsiktiga konkurrensfördelar uppstå (D’Aveni, 

Dagnino och Smith, 2010).   
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3.9.1 Slutsats 
Porters strategier är ett viktigt första steg vid en analys av dynamiska marknader då den 

möjliggör förståelse för vad som påverkar lönsamheten samt hur företag genom positionering 

kan påverka strukturerna som styr lönsamheten. När god förståelse är uppnådd kan D’Avenis 

teorier beskriva hur företaget på ett kortsiktigt sätt kan skapa sig konkurrensfördelar och 

samtidigt skräddarsy dessa handlingar för att påverka konkurrenters handlingar samt de 

strukturer som styr lönsamheten i marknaden. Det är av stor vikt att företaget inte låser sig vid 

en strategi, utan är flexibelt och kan ändra sina strategier eller till och med använda olika 

strategier för olika typer av konkurrenter.  
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KAPITEL 4 

EMPIRI 

I detta avsnitt har vi valt att introducera läsaren till hur TV-marknaden sett ut ur ett historiskt perspektiv, 

eftersom det är där webb-TV har sitt ursprung. Därefter beskrivs de olika aktörerna som verkar på webb-TV-

marknaden. Slutligen presenteras en beskrivning av den rådande webb-TV-marknaden med de avgränsningar vi 

valt för studien i denna uppsats. Materialet är sammanställt utifrån intervjuer med fallföretagen samt från 

rapporter och mätningar av webb-TV-marknaden. 

 

4.1 TV – ur ett historiskt perspektiv  
Idén att kunna sända rörlig bild från ett ställe till ett annat växte fram under flera decennier och 

kom att tas i bruk under 1930-talet. Dagens TV är inte vad den var för 80 år sedan och kommer 

antagligen förändras än mer inom det närmaste decenniet.  

En utveckling har skett på flera plan inom TV-marknaden.  

TV-tittandet skedde från början via en relativt immobil apparat som enbart sände svart-

vit bild. Färg-TV var en stor händelse i utvecklingsförloppet och sedan dess har utvecklingen 

skett explosionsartat till de smart-TV-apparater som idag finns att köpa. Förutom TV-apparater 

kan vi numera även ta del av rörlig bild via andra plattformar så som datorer, surfplattor och 

smartphone.   

Under 1980-talet skedde en avreglering av den svenska TV-marknaden, vilket gjorde det 

möjligt för nya aktörer att kliva in på marknaden. Marknaden gick från den statligt reglerade 

monopolmarknaden till dagens marknad med fyra etablerade och ett fåtal mindre aktörer. Idag 

står fyra programföretag (SVT, Bonnier TV4-gruppen, MTG och SBS Media Group Sweden) för 

nästan 80 procent av tittartiden, eller ett Herfindahl-index av 0,25 vilket antyder att TV tillhör en 
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oligopolmarknad i riktning mot dynamisk konkurrens (se Figur. 1). TV-marknaden i Sverige 

består av 4,9 miljoner hushåll. Av dessa har drygt 4,5 miljoner någon form av betal-TV-tjänst. De 

populäraste kanalerna, de så kallade Big Five (SVT1, SVT2, TV3, TV4 och kanal5) tillhör någon 

av dessa programföretag. Alla de stora TV-kanalerna erbjuder numera webb-TV-tjänster vilket 

ökar möjligheterna för konsumenten att ta del av kanalernas utbud utanför den tablålagda tiden 

(Medieutvecklingen, 2011). Användningen av webb-TV har ökat markant bara det senaste året, 

då mätningar av webb-TV-konsumtion startade (MMS, 2012). 

En stor förändring inträffade när Riksdagen år 2003 tog beslut om att de linjära TV-

sändningarna inte längre skulle sändas analogt. Från och med år 2008 sker dessa sändningar 

enbart via det digitala marknätet (Riksdagsbeslut, 2003).  

Även tillväxten av distributionskanaler måste nämnas. Numera kan TV-sändning 

distribueras på fyra olika sätt, antingen analogt eller digitalt eller en blandning av de två, via; 

marknät, kabel, satellit eller digitalt. Cirka två miljoner hushåll i Sverige är anslutna till de tre 

största kabel-TV-operatörerna (Com Hem AB, Tele2 AB och Canal Digital Sverige AB) 

(Medieutvecklingen, 2011). 652 000 abonnenter ser på TV via satellit (Canal Digital AB och 

Viasat AB) och 473 000 hushåll innehar ip-TV (TeliaSonera AB är dominerande aktör). Värt att 

notera är att antalet abonnenter som använder ip-TV har ökat kraftigt de senaste åren medan 

distribution via marknät och satellit sjunker. Mobil-TV ökar i takt med försäljningen av 

smartphones. 2010 uppgick räckvidden för mobil-TV till nästan 1 miljon tittare, vilket var en 

fördubbling på ett år. Enligt Telias egna undersökningar är det främst TV-bolagens play-kanaler 

som driver efterfrågan på snabbare mobilt bredband, vilket går att läsa i artikeln ”Webb-tv lockar 

svenskarna till 4G” (Telia, 2012). 

Branschstrukturen för TV har i och med digitaliseringen inom området inneburit fler 

aktörer och många nya kanaler (Medieutvecklingen, 2011). Under 2000-talet har det totala 
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programutbudet blivit mångfalt större och det har skett en kraftig ökning av antalet fristående 

programproducenter. Historiskt sett har tittarna haft en relativt skild syn på traditionell linjär-TV 

och webb-TV. Dagens webb-TV har under de senaste åren förändrats och framför allt 

förbättrats markant1,2. Större delen programutbudet i webb-TV har ärvts från linjär-TV, vilket 

beror på att de stora kanalbolagen var tidigt ute med att använda webben som ytterligare en 

distributionskanal. Några koncept som varit succéer genom åren och fortfarande står sig starka 

är till exempel ”Allsång på Skansen”(SVT), ”Så ska det låta” (SVT), ”Bolibompa”(SVT), ”Kalla 

Fakta”(TV4), ”Idol”(TV4), ”Lyxfällan”(TV3) och ”Top Model”(TV3). Förutom att de populära 

programkoncepten distribueras via webb-TV imiteras de även av konkurrenterna. SVT’s 

populära programkoncept ”Allsång på Skansen” imiterades av TV4 med ”Lotta på Liseberg”, 

”Sing along” som sänds på TV3 är en efterapning på ”Så ska det låta” från SVT, för att nämna 

några exempel.  

Utvecklingen har gjort att fler tittare, särskilt bland de yngre konsumenterna, väljer att 

substituera det traditionella linjära TV-tittandet med webb-TV och utveckling har lett till 

minskade skillnader mellan de två olika typerna av TV-tittande2. Länge var begreppet TV-

tittande menat för enbart tittande av linjär TV. Idag är 9 av 10 svenska invånare uppkopplade på 

internet. Den höga andelen gör det naturligt för aktörerna att vara verksamma på internet och 

webb-TV marknaden eftersom tittandet blir allt mer digitaliserat och interaktivt. SVT3 har i egna 

undersökningar noterat ett minskat tittande med 20 % av linjär-TV till förmån för webb-TV 

bland unga vuxna. Bland äldre människor överväger däremot det linjära TV-tittandet fortfarande. 

I framtiden spår undersökningsbolagen att linjär- och webb-TV kommer gå under samma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Örjan Wallén, Videoproducent och ägare, och Carl Håman webbutvecklare på Wallén Media, intervju den 25 april 
2012.  
2 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 maj 2012. 
3 Porsaeus, Thomas (2012-04-18), Strateg på SVT interaktiv, SVT. 
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benämning eftersom ramarna för begreppet ”TV-tittande” suddas ut. Istället kommer 

marknaderna skiljas åt beroende på om det är tablåbelagd TV eller play/on-demand.  

4.2 Aktörerna 
Aktörerna som verkar på den svenska TV-marknaden kan delas in i nio olika grupper utefter den 

verksamhet som bedrivs. 

• Mediehus producerar och tillhandahåller innehåll av bredare former på marknaden. 

Sveriges mediehus producerar en stor del eget material och har flertalet egna tjänster och 

interaktionslösningar.  Kända mediehus är SVT, TV4 och MTG. Mediehusens intäkter 

skiljer sig åt mellan aktörerna (listas i Tabell 3) och innefattar TV-licens, abonnemang 

och reklamintäkter. 

• Film- och Produktionsbolag fokuserar på att skapa och producera film, serier och program. 

Produktioner köps och säljs programbolag emellan, men säljs till mellanhänder och kund 

men främst till mediehus som sedan sänder ut produktionerna. SVT och TV4 producerar 

en stor del av sina program själva medan MTG mestadels köper in program. Kända 

produktionsbolag är Jarowskij (Solsidan), Nordisk Film (Fuskbyggarna), Baluba (Hey 

Baberiba), Meter Film och Television (Mästarnas Mästare) och Strix Television 

(Grotesco).  

• Leverantörer är de aktörer som fungerar som en mellanhand mellan produktionsbolag och 

mediehus. De handlar upp rättigheter som de sedan säljer vidare till mediehus eller 

möjligtvis distributörer.  

• Via olika Distributionskanaler transmitteras TV-signalerna till kunderna. Signalen 

distribueras i Sverige via bredband, marknät, satellit och kabelnät.  Mobiloperatörer och 
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internetleverantörer tar allt större plats bland distributörerna då fler och fler får sin TV-

signal via internet idag. Kända distributörer är Teracom, CanalDigital, ComHem, Viasat, 

Telia och Telenor.  

• Till Distributörerna räknas de aktörer som innehar rättigheter till program, film och 

sportsändningar, vilka de sänder till TV-tittarna. På webb-TV-marknaden kan olika 

aktörer agera som distributör, mer om detta beskrivs i avsnittet om värdekedjan nedan.  

• Sändningsoperatör säljer abonnemang med kanaler till tittarna. Dessa operatörer 

kontrollerar även åtkomst och kryptering av program och kanaler till betalande kunder. 

De kontrollerar och distribuerar också den digitala programguiden där utbudet från alla 

kanaler presenteras. Kända sändningsoperatörer är Canal Digital, Boxer, Com Hem och 

Telia.  

• Hårdvarutillverkare är de företag som tillverkar TV-apparaten, digitalboxen, satelliten eller 

annan produkt som behövs för att möjliggöra själva tittandet. Kända tillverkare är 

Samsung, LG och Sony.  

• Myndigheter och Politiker. Myndigheten för radio och TV är delaktiga i beslutsfattandet som 

rör regler och standarder för den svenska TV-marknadens utveckling. Myndigheten ger 

bland annat tillstånd att sända, granskar program, publicerar rapporter och följer 

utvecklingen av det svenska medieområdet och sprider kunskap om det till allmänheten. 

Myndigheter är också politiker, bland annat kulturministern och kulturdepartementet 

samt Myndigheten för radio och TV.   
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• Tjänsteutvecklare är företag som arbetar med att utveckla nya och redan befintliga tjänster. 

Det kan bland annat röra utveckling av webb-TV, applikationer, interaktivitetslösningar, 

komplement och substitut till nuvarande konsumtion.  

• Annonsörer köper tittartid för sändning av reklam och blir därmed en kund till 

mediehusen. Detta kan ske på tre sätt; genom reklamfilm, sponsring av program eller via 

produktplacering.  

Vissa marknader har med teknologins utveckling blivit enklare eller svårare att träda in på och 

andra har ersatts av nya via kreativ destruktion. De nio aktörsgrupperna har idag en klar relevans 

och plats på marknaden, men detta kan komma att förändras. En del aktörer bedriver 

verksamhet på flera områden medan andra är nischade. I den här uppsatsen är kvalitativ data 

begränsat till att beröra SVT, TV4, MTG, CanalDigital och Wallén Media samt deras verksamhet 

på marknaden. Vi anser fortfarande att det är värt att nämna andra aktörer och verksamheter för 

att läsaren ska få en bra helhetsbild av marknaden. Nämnas bör även serverbolagen, som är en 

del av infrastrukturen på webben. Serverbolagen erbjuder andra företag att hyra datakapacitet 

istället för att företaget står för den höga serverkostnaden själv. Exempel på serverbolag är 

Amazon Services och 23video. När webb-TV kom var kvalitén låg samtidigt som stora mängder 

data krävdes. Med hjälp av ny komprimeringsteknik är det idag möjligt att minska mängden data 

vid sändning och därmed erbjuda tittarna bättre ljud- och bildkvalitet. 

En sammanställning av fallföretagens enskilda konkurrensfördelar, strategier, hot och 

andra specifika detaljer listas i Tabell 3 nedan. 
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4.3 Branschbeskrivning 
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva webb-TV-branschen utifrån några olika perspektiv för att 

ge en övergripande bild av hur strukturen ser ut idag. Nedan sammanställs material från 

intervjuer och rapporter. 

4.3.1 Koncentration 
Koncentration beskriver antalet konkurrenter på marknaden. Webb-TV innefattar allt från sändning 

av program från TV-kanaler, sändning av filmklipp på tidningars hemsidor till sändning av 

möten inom företagskoncerner. Redan 2007 listade tidningen PC För Alla ”Nätets 101 bästa 

gratis tv-kanaler!”, vilket bestod av väldigt smala och gratis webb-TV-kanaler av många olika slag 

(MacLean, 2007). I denna uppsats begränsar vi webb-TV-marknaden till sändning av TV-

program, sport och filmer på den svenska marknaden. Efter att ha gjort denna avgränsning är de 

främsta aktörerna SVT, TV4, MTG och SBS ProSiebenSat1, marknadsfördelningen mellan dessa 

visas i Figur 4. Därtill finns idag ett flertal mindre aktörer till exempel Canal Digital, Voddler och 

nya uppstickare som Pocketfilm (deras marknadsandelar finns inte medräknade i Figur 4). De 

stora aktörerna har som regel flera olika webb-TV-kanaler i sitt utbud. Ett användbart mått för 

att bestämma koncentration är Herfindahl-index, som ger en indikation på konkurrensens 

omfattning mellan företagen i en bransch. Herfindahl-index för webb-TV-marknaden är 0,32, 

vilket har beräknats utifrån de fyra största aktörernas marknadsandelar. Detta ger en indikation 

på att det just nu råder oligopol på webb-TV-marknaden.   
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Figur 4. Illustration av marknadsfördelningen mellan de fyra största aktörerna på webb-TV-
marknaden. Fördelningen är beräknad utifrån totala antalet konsumerade timmar från maj 2011 
till april 2012.  Mätningen innefattar alla plattformar som spelar upp material via en webbläsare, 
med undantag för livestreaming, konsumtion genom appar från smartphones och surfplattor 
som inte stödjer flash samt klipp från SVT. (Källa MMS) 

 

Fallföretagen menar att de upplever att konkurrensen är hög och kan exemplifieras med en 

kommentar från Tajbakhsh1: 

 ”Konkurrensen är stenhård. Det är många aktörer som knackar på ryggen och vill 

ta plats på marknaden.” 

Dock är inte alla eniga om vilka som är deras konkurrenter. Två av fallföretagen menar att alla 

som sänder webb-TV är deras konkurrenter, medan två av företagen menar att de främst ser en 

specifik aktör som sin konkurrent. På grund av globaliseringen menar alla fallföretagen att det 

största hotet inte kommer från nya mindre aktörer på den nationella marknaden utan istället från 

globala aktörer på närliggande marknader (t.ex. GoogleTV och Facebook)1, 2, 3, 4, 5.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alireza Tajbakhsh, Chef för Digital Media MTG TV & MTG Radio, intervju den 15 maj 2012. 
2 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012. 
3 Örjan Wallén, Videoproducent och ägare av Wallén Media, och Carl Håman, Webbutvecklare på Wallén Media, 
intervju den 25 april 2012.  
4 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april 2012. 
5 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012. 
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4.3.2 Värdekedjan 
Värdekedjan är ett verktyg som delar upp en marknads processer i olika, så kallade värdeskapande 

aktiviteter. Webb-TV-marknadens värdekedja (Figur 5) ärvdes från linjär-TV-marknaden, men 

har luckrats upp och förändrats. Fallföretagen menar att ramarna för värdekedjan fortfarande är 

under utveckling och att vissa flöden kan komma förändras eller till och med kapas helt. Detta 

på grund av att såväl teknologin som kunskapsbasen hos både företag och kunder hela tiden 

utvecklas. Därmed förändras preferenserna för vad, när och på vilket sätt TV efterfrågas och 

sänds. 

Figur 5. Figuren visar webb-TV-marknadens värdekedja. De fyra flödena identifieras som värdeskapande 
kedja till kund (svarta), betalningsströmmar från kund (gröna), betalningsströmmar mellan aktörer (röda), 
samarbeten mellan aktörer (blå) samt illustreras påverkan av lagar och regelverk från myndigheter (lila, 
streckad). Såväl producent, som leverantör, mediehus och distributionskanal kan inneha rollen som 
distributör (svart, streckad linje). 
	  
Vi börjar beskrivningen av värdekedjan i Figur 5 med utgångspunkt från kunden. För att kunna 

titta på webb-TV behöver kunden någon form av hårdvara (TV, dator, smartphone), vilket 
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tillhandahålls av ett hårdvaruföretag. Hårdvaran tar emot media-signaler via en eller flera 

distributionskanaler (digitala marknätet, satellit eller ip-TV). Signalerna kommer idag från 

tjänsteutvecklare, mediehus, leverantörer eller producenter och inte som tidigare då signalerna 

enbart gick från mediehusen. Även vissa företag som tidigare enbart agerat som 

distributionskanal sänder idag själva ut media (t.ex. Telia och Tele2). Med andra ord kan olika 

aktörer numera agera som distributörer och erbjuda kunden sitt utbud direkt istället för att gå via 

mellanleden och värdekedjan struktureras om eller kapas. Det sker även samarbeten mellan olika 

aktörer av både ekonomiska och rättsliga skäl1. Tjänsteutvecklarna bidrar indirekt till värdekedjan 

eftersom de utvecklar tekniker och tjänster parallellt med mediehusen, men inte konkurrerar 

direkt med mediehusen med avseende på utbudet. Mediehusen producerade från början sitt 

material själv eller köpte in det från en leverantör för vidare distribution till kund. Nu fungerar 

mediehusen även som producenter och leverantörer till andra mediehus som vill erbjuda kunden 

ett bredare utbud och därför köper deras rättigheter. Leverantören producerade förr inget eget 

material utan köpte in program, film och sport från en producent och var således enbart ett 

mellanled. Förut var producentens roll att enbart framställa material som sedan såldes till 

leverantören. Idag kan producenten sälja till leverantörer, mediehus och dessutom direkt till 

kund. Creutz2 anser att ”kanalerna är en råvara och det är aktörernas uppgift att förädla dessa 

råvaror”, med aktörer menar han mediehusen. Exempel på omstruktureringen av värdekedjan är; 

Felix Herngren (flx.se; pocketfilm.se), en producent som startat en kanal; Tele2 (tele2.se), en 

distributionskanal som numera erbjuder webb-TV till sina kunder; och TV4 3  som säljer 

rättigheter till flera av mediehusen. Annonsörer köper idag reklamtid och produktplacering eller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012.	  
2 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012. 
3 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april 2012. 
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programsponsring hos alla distributörer och tillför därmed stora intäkter till branschen. Cirkeln 

sluts i och med att kunderna ser reklam och köper annonsörernas produkter.  

Myndigheternas roll som kontrollorgan för att lagar och förordningar följs omfattar hela 

branschen. Det finns en del regleringar gällande sändning av rörlig bild och ljud. 

Etableringsfriheten innebär att det är lagligt för vem som helst att sända program via tråd. Webb-

TV innefattas av sändning via tråd tillsammans med kabel-TV, ip-TV och webb-radio. Det finns 

dock ett antal mer formella regleringar som påverkar sändningar via webb-TV. För att kunna 

sända TV via webben krävs det att bolaget är registrerat. Om det är direktsändningar och TV 

sänt efter en TV-tablå måste verksamheten söka tillstånd från Myndigheten för Radio och TV. 

Ett annat kriterium som måste uppnås för att behöva söka tillstånd att sända webb-TV är att 

sändningarna måste vara riktade till allmänheten (Medieutvecklingen, 2011). 

4.3.3 Transaktörer 
Transaktörer är de kunder och leverantörer ett mediehus har en relation till. Relationerna 

förändras när marknaden och konkurrensen på marknaden reformeras. Det finns två typer av 

kunder, TV-tittare samt annonsörer. Vi börjar med TV-tittarna. Porsaeus1 menar att SVT har fått 

ändra sitt fokus från att bara innefatta linjär-TV till att även omfatta webb-TV, med lika stort 

fokus på bägge. Även de andra fallföretagen poängterar hur viktigt det är att finnas där kunden 

är, när och hur denne väljer att konsumera TV. Kundlojaliteten är låg bland TV-tittarna, enligt 

Creutz2, som menar att utbudet är mycket viktigare än gränssnittet på hemsidan där kunden tar 

del av utbudet. Vissa program och serier, riktade mot en yngre målgrupp, läggs enbart ut på 

webben eftersom det är för denna målgrupp de är som mest attraktiva. Det är främst bland de 

yngre tittarna man ser en markant ökning i användning. SVT poängterar dock hur viktigt det är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012. 
2 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012.	  
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för dem att webb-tjänsten måste vara enkelt att använda för såväl ”fyraåringar som åttioåringar”.  

Tajbakhsh1 menar att anledningen till den ökande användningen av webb-TV är att: 

”Folk har ändrat sitt livsmönster. Idag är människor mer flexibla när det kommer till 

arbetstider, mycket med hjälp av smartphones och liknande tekniska attribut. Med andra 

ord styr folk sin egen tid mer än tidigare”.  

Tittarupplevelsen är på väg framåt och i framtiden kommer kundservice och bemötande av 

kunder spela en betydande roll2. Internet har även gjort det möjligt för kunder att på ett enklare 

sätt få en god överblick över företagens utbud och priser. Dessutom blir kundernas krav allt 

högre, både vad gäller programinnehåll och användarvänlighet av olika plattformar. För att 

behålla kunder försöker företagen att skapa mervärde på olika sätt.  

Den andra typen av kund, annonsörerna, genererar intäkter genom reklam, 

programsponsring och produktplacering. Annonsplatser blir attraktivare när antalet startade 

strömmar stiger på ett specifikt program. Reklamen är de kommersiella aktörernas primära 

intäktskällor. SVT sänder ingen reklam utan tar istället del av licenspengarna. Varken TV4 eller 

MTG tar del av licenspengarna och är således helt beroende av reklamintäkter. Båda erbjuder 

tjänster där man slipper reklam men mot en avgift. TV-tittaren erbjuds att bruka en tjänst gratis, 

men får då vänja sig med att reklamen är ständigt där, till exempel TV3play, TV4play, 

Kanal6play. Detta är en klart påtaglig trend på webb-TV-marknaden. Institutet för 

reklammätningar (IRM) kan konstatera att annonsmarknaden för webb-TV växte med 150 

procent mellan 2010 och 2011 och man spår att omsättningen med största sannolikhet ökar i 

samma takt de närmsta åren3. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alireza Tajbakhsh, Chef för Digital Media MTG TV & MTG Radio, intervju den 15 maj 2012. 
2	  Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012.	  
3 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april2012. 
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Idag är marknadsföringslagar för TV standardiserade enligt EU-direktiv och man får nu 

anpassa reklamen utifrån programmets handling samt styra hur långa avbrotten ska vara, något 

som inte var tillåtet i Sverige för bara några år sedan. Man får max sända 12 minuter reklam per 

TV-timme. För webb-TV har det ännu inte utvecklats någon standard utöver att många via en 

klocka visar hur lång tid det är kvar på reklamen.  

Produktplacering, ett nytt sätt att marknadsföra, är när ett varumärke eller en produkt 

exponeras som rekvisita i en sändning. Tittarens interpretation kan här hamna i en tryggare miljö 

än under den officiella reklamsändningen och möjligheterna att ladda varumärken med 

värderingar, handlingar och karaktärer blir större. Ett exempel på produktplacering är 

Sibyllakiosken i TV-programmet Robinson4.  

 Idag agerar såväl producenter, som leverantörer och distributörer som leverantörer på 

webb-TV-marknaden1,2,3,4,5. Det är upp till varje enskild aktör hur de distribuerar och säljer 

rättigheterna för det material de innehar. För de attraktiva programmen, filmerna och sport-

sändningarna råder budgivning om rättigheterna, vilket gör att leverantörerna idag har stor makt5. 

Konkurrensen är hård mellan aktörerna för att få tillgång till rättigheterna för det populäraste 

sändningsmaterialet. I de flesta fall kräver även distributörerna att få sända materialet man köper 

på sina webb-TV-tjänster. Till skillnad från SVT kan de kommersiella kanalerna erbjuda större 

intäkter genom reklam och därför lättare vinna kampen om rättigheter3.  

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alireza Tajbakhsh, Chef för Digital Media MTG TV & MTG Radio, intervju den 15 maj 2012. 
2 Örjan Wallén, Videoproducent och ägare, och Carl Håman, Webbutvecklare på Wallén Media intervju den 25 april 
2012.  
3 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012. 
4 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april 2012. 
5 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012. 
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4.3.4 Barriärer 
In- och utträdesbarriärer beskriver hur enkelt eller svårt det är för aktörer att kliva in respektive träda 

ur en marknad. Vad gäller inträdesbarriärerna på marknaden är inte alla fallföretagen överens. 

Vissa menar att ett inträde är svårt eftersom teknik, marknadsföring och rättigheter är 

ekonomiskt krävande, det är svårt att garantera kunden god kvalitet vid distribution av material, 

att det finns svårigheter med att få sändningstillstånd och att aktörerna slåss mot många aktörer 

samt hela internet. Leverantörer och producenter är måna om att deras produkter inte 

piratkopieras och är därför restriktiva med försäljningen av rättigheter med avseende på vilka 

säkerhetsåtgärder deras kunder (mediehus och distributörer) vidtar. Som exempel kan Voddler 

nämnas 1 . Voddlers säkerhet mot piratkopiering ansågs osäker och leverantörerna drog in 

försäljning av rättigheter till företaget. Följden blev att Voddlers utbud blev lidande och företaget 

tappade kunder. Det finns en vilja från leverantörerna av media att säkra sina 

betalningsströmmar och ser därför gärna att stora mediehus, med stadiga tittarsiffror, köper in 

deras tjänster5. Om priset på dessa rättigheter sjunker mycket lämnar detta utrymme för många 

nya aktörer och det blir genom detta svårt att säkra sina betalningsströmmar. Andra menar att 

det är relativt enkelt för en helt ny aktör att ta sig in på marknaden eftersom tekniken är lätt att 

imitera. En ny aktör kan även lyckas om denne till exempel redan har ett starkt varunamn2, som 

t.ex. Christian Luuk & Felix Hengren, eller är väldigt nischade mot ett specifikt kundsegment 

eller utbud1,3, som t.ex. Blogg-TV-portalen. Fallföretagen poängterar att hotet inte kommer från 

nya små aktörer utan från stora, redan etablerade, internationella aktörer så som YouTube, 

Facebook, Netflix, Google2,3,4,5. Att bygga en stor kundbas är kritiskt för att effektivt kunna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Örjan Wallén, Videoproducent och ägare av Wallén Media, och Carl Håman, Webbutvecklare på Wallén Media, 
intervju den 25 april 2012.  
2 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012. 
3 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april 2012. 
4 Alireza Tajbakhsh, Chef för Digital Media MTG TV & MTG Radio, intervju den 15 maj 2012. 
5 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012. 
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konkurrera på webb-TV-marknaden. Utträdesbarriärerna anses vara höga. Fallföretagen menar 

att de har investerat mycket kunskap, tid och ekonomiska medel i utvecklingen och 

tillhandahållandet av webb-TV.  

4.3.5 Drivkrafter 
Drivkrafter är ekonomiska faktorer som styr konkurrensen i en viss riktning. Våra 

undersökningsföretag menar att marknaden är väldigt föränderlig och att företagen påverkas i 

hög grad av teknologisk utveckling, etablerade konkurrenter, konsumentkrav och -preferenser, 

leverantörernas förhandlingsstyrka, globala aktörer och trender, många nya aktörer på 

marknaden och kunskapsbasen inom företaget. Den tekniska utvecklingen inom mobiltelefoni 

och surfplattor har gått snabbt framåt och den vardagliga användningen har ökat markant de 

sista åren. Idag erbjuder teleoperatörerna så kallade ”flat-rate-abonnemang” som tillåter 

kunderna att använda obegränsat med data till ett fast pris. Porsaeu1 hänvisar till Cisco och 

menar att den mobila dataanvändningen kommer att tjugudubblas inom de närmsta åren, vilket 

troligtvis kommer få teleoperatörerna att tänka om. Den ökade användningen medför risken att 

telenäten blir överbelastade, vilket gör det svårare för marknadens aktörer att garantera hög 

”quality of service”1. Mobiloperatörerna bygger i dagsläget ut sina nät och allt fler erbjuder 4G, 

men Creutz2 menar att detta ändå inte kommer att räcka till för att leverera signalen av HD-

kvalitet till många hushåll, samtidigt i samma område. I USA premierar mobil-operatörerna sina 

egna webb-TV-tjänster genom att begränsa bandbredden för de kunder som använder 

konkurrenternas tjänster. Det finns en oro för att distributörerna kommer få samma makt i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012.	  
2	  Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012.	  
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Sverige, menar Wiss1. Utmaningen för webb-TV-kanalerna blir att erbjuda kunderna vad de vill, 

samtidigt som mediehusen skall tjäna pengar och inte bli utmanövrerade av andra distributörer1,2.   

Den högteknologiska utveckling, som karaktäriserar webb-TV-branschen, får till följd att 

snabba förändringar sker kontinuerligt och att nya aktörer vill ta sig in på marknaden, vilket ökar 

konkurrensen. Teknik och även strategi kan ändra sig från månad till månad. Fallföretagen är 

eniga om att den höga konkurrensen är bra för branschen, då detta medför att den hela tiden 

utvecklas och blir bättre. Porsaeus2 uttrycker det såhär: 

”Generellt sett är konkurrensen bra. Vi triggas av att konkurrenterna blir bättre på 

webb-TV. Det gör att vi ständigt måste utvecklas och bli bättre, för att på så sätt 

behålla ledningen. Detta handlar dels om ny teknik, men även det innehåll som visas 

på webb-TV. Vi vill ständigt se till att utvecklas och bli bättre.” 

Samtidigt ansåg Creutz3 att konkurrensen kunde vara ett problem eftersom marknaden är så 

komplex. Wiss4 anser att det ligger i allas intresse att vara duktiga på webb-TV och att TV4 tjänar 

på att konkurrenterna är med i utvecklingen. En tittare som har använt webb-TV på TV4 

kommer enklare förstå hur SVT’s webb-TV fungerar och vice versa. Konkurrensen stimulerar 

aktörerna att ständigt vara på tårna och utveckla både innehåll och teknik. Om en ledande aktör 

ändrar eller uppdaterar sin tjänst till en ny nivå är det högst troligt att de andra följer med. Strax 

efter att SVT lanserade SVTplay, följde konkurrenterna snart efter med TV4play, TV3play, 

kanal5play, Viaplay, etc. Detsamma gäller för designen av tjänsten. Bara några veckor efter att 

SVT implementerade en responsiv design, följde TV4 efter. På många sätt är det bra att 

aktörerna liknar varandra då det blir enklare för konsumenten att känna igen sig och använda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april 2012.	  
2 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012. 
3 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012. 
4 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 maj 2012. 
	  



Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader 

70 

	  

tjänsterna om det finns en enhetlig standard. Eftersom webb-TV växt fram under det senaste två 

decennierna och branschen är relativt ung är förbättringarna viktiga. Standardiseringar saknas av 

avtal, teknologi (namn, navigation, kvalitet), struktur och regler för hur aktörerna ska verka på 

marknaden1,2,3,4,5.  

Olika aktörer har olika strategier för att överleva på marknaden. Att nischa sig mot ett 

visst kundsegment är viktigt för vissa aktörer (t.ex. Viaplay2) medan andra aktörer vill nå så 

många tittare som möjligt (SVT3 och TV44). Alla fallföretag är slående överens om att 

kundpreferenserna är mycket viktiga och utvecklar därför sina produkter och tjänster för att 

kunderna ska ha tillgång till utbudet när, var och hur de vill. För att tillmötesgå kunderna 

innefattar företagens strategier att ständigt utvecklas och vara innovativa för att inte halka efter. 

Dock är det inte viktigt för alla kanalbolag att vara först ut med innovationerna, de imiterar gärna 

varandra. SVT säger samtidigt att de har som mål att vara marknadsledande och sätta standarden 

för branschen3. TV-utbudet relaterades förr till vilka kanaler man erbjöd och dess innehåll 

jämfört med idag där antal kanaler, program, webb-TV, ljud- och bildupplevelse, sidotjänster och 

support är en större del av utbudet. Företagen styr sitt utbud på olika sätt. Några genom att hålla 

hög kvalitet och nå till så många tittare som möjligt3,4 medan andra väljer att ha ett utbud som 

attraherar en viss typ av kunder2,5. Ett mål, som är detsamma för alla företagen, är att fånga så 

många tittare som möjligt.   

Strategierna hos företagen är mer eller mindre synliga. Några aktörer vill att deras 

strategier ska vara synliga för såväl kunder som konkurrenter, medan andra menar att strategierna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Örjan Wallén, Videoproducent och ägare, och Carl Håman, Webbutvecklare på Wallén Media intervju den 25 april 
2012.  
2 Alireza Tajbakhsh, Chef för Digital Media MTG TV & MTG Radio, intervju den 15 maj 2012. 
3 Thomas Porsaeus, Strateg på SVT interaktiv, intervju den 18 april 2012. 
4 Andreas Wiss, Affärsutvecklare på TV4, intervju den 18 april 2012.	  
5 Magnus Creutz, produkt- och teknikdirektör på CanalDigital, intervju den 15 maj 2012. 
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är en företagshemlighet. Det sker dock ett utbyte av personal mellan aktörerna, vilket gör det 

svårt att förhindra att företagshemligheter förblir dolda. I och med den uppluckring som sker av 

värdekedjan köper mediehusen in mycket material från konsulter istället för att producera det 

själva. Vid dessa affärer finns konsultavtal starkt reglerade av sekretess1. De största aktörerna har 

lång erfarenhet från TV-branschen och mycket av dessa kunskaper kan överföras även till webb-

TV-branschen. Värdefull kunskap kommer även från samarbeten med andra nordiska partners 

(Medieutvecklingen, 2010) samt innovationer och trender internationellt2, 3.  

Inträdesbarriärerna förändras ständigt. Den nya teknologin, som är lätt att imitera, 

möjliggör enklare inträde för nya aktörer. Samtidigt kan det vara svårt att ta sig in på marknaden 

på grund av de regler som idag gäller för den svenska TV-marknaden, med avseende på 

sändningstillstånd, rättigheter, distribution och kostnader1,3. Ökar dessutom antalet aktörer blir 

det en hårdare konkurrenssituation och inträdesbarriärerna kan då höjas. Det kan vara svårt att ta 

sig in på marknaden som en helt ny aktör om man inte väljer att nischa sig mot ett väldigt 

specifikt kundsegment. Samtidigt anses det vara relativt enkelt för redan etablerade storföretag 

på närliggande marknader både nationellt och globalt (t.ex. internet, tidningar, filmbolag) att 

börja sända webb-TV och stjäla kunder från de tidigare nationellt etablerade företagen.  

I och med den förändrade värdekedjan sker strukturella förändringar av marknaden. 

Andra faktorer som förändrar reglerna är samarbeten, imitationer och analyser av trender inom 

och av branschen. Detta menar fallföretagen sker på såväl på den svenska marknaden som 

globalt (exempel som nämnts är Norden och USA).   
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KAPITEL 5 

ANALYS 

I detta kapitel kommer marknaden för webb-TV analyseras utifrån Porters Five Forces that shape strategy och 

Strategy and the internet. Denna analys genomförs för att utvärdera marknadens attraktivitet, lönsamhet och 

drivkrafter som påverkar marknadens struktur. Vidare kommer D’Avenis teori om hyperkonkurrens användas 

för att se till de förändringar som sker i marknaden för att försöka förutspå vart marknaden är på väg. 

 

5.1 Analys av marknadsstrukturer 
Marknadsstrukturer är vad som driver lönsamhet och hur företag agerar i branschen. Genom att 

studera uppkomsten och förändringen av dessa strukturer kan man förutspå kommande 

förändringar och hur aktörer förväntas agera på dessa förändringar. Vidare kan företag genom 

att studera marknadsstrukturerna själva påverka och styra dessa strukturer.  

5.1.1 Inträdesbarriärer 
Inträdesbarriärer beskriver vad som påverkar nya aktörers inträde på en befintlig marknad. På 

marknaden för webb-TV ser vi att de marknadsledande bolagen är de som tidigare varit 

verksamma inom TV-branschen. Detta mycket på grund av deras starka positionering, 

kontaktnät, erfarenheter, stora ekonomiska resurser och kontroll över rättigheter för film och 

TV. 

För att nya företag ska kunna ta sig in på denna webb-TV-marknad och effektivt 

konkurrera krävs det stora mängder kapital. Att köpa rättigheter är dyrt och denna köpprocess 

fungerar enligt ett auktionssystem där alla aktörer är inbjudna att buda på attraktiv media. Vidare 

krävs det stora marknadsföringsåtgärder för att kunna synas och bygga en solid kundbas. Att 

skapa relationer med annonsbolag är ett sätt för att en aktör ska kunna erhålla dessa intäkter. 
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Problemet med dessa avtal är ofta att aktören behöver påvisa många tittare innan de kan sluta 

förmånliga avtal. Att streama TV och film är dyrt och spär vidare på vikten av kapitaltillgången.  

Vid inträde på högteknologiska marknader innebär ofta det första året ett förlustår ur 

finansiell synpunkt. Mycket kapital går åt utan att direkt tillhandahålla intäkter. Detta på grund av 

att det är kostsamt att utveckla den teknologiska tjänsten och vidare kostnadseffektivisera 

densamma samt att kundkrediter kan påverka företagets kassaflöde. För att aktörerna ska kunna 

erbjuda sina kunder kvalitativ media krävs det alltså stadiga intäktsströmmar. På webb-TV-

marknaden spelar tillgången till kapital en stor roll och kan avskräcka nya företag från att ta sig in 

på denna marknad. Dock är inte kapitalkravet tillräckligt för att avskräcka nya aktörer. Det finns 

idag många aktörer med enorma resurser, däribland Google och YouTube som har indikerat ett 

intresse för webb-TV. Webb-TV-marknaden ses bland många aktörer inom TV-branschen som 

den väg TV kommer att ta i framtiden och är därför väldigt attraktiv. Om en marknad kan visa 

på långsiktig potential kan dessa kapitalhinder vara hanterbara. Vi ser i fallet inte några planerade 

inträden från nya aktörer på den svenska marknaden. Det är i marknaden ett fåtal starka aktörer 

som har lyckats skapa sig tydliga strategiska positioner. 

Befintliga aktörer kan genom att köpa stora mängder rättigheter sänka sin styckkostnad 

per rättighet. Detta återkopplas återigen mot vilka ekonomiska resurser det nya företaget besitter. 

De befintliga aktörerna är inte särskilt skyddade mot inträde av nya bolag ur denna aspekt. Även 

om de befintliga aktörerna till viss mån svarar på varandras prisförändringar mot kund 

karakteriseras ofta webb-TV-marknaden av abonnemang alternativt gratisstreaming med 

reklamintäkter. 

Nätverkseffekter gör att kunder och leverantörer tenderar att dra sig till stora företag, 

något man tydligt kan se på denna marknad. Viaplay har visat på stora framgångar då de verkar 

under ett känt bolagsnamn, MTG. Voddler som erbjuder i princip samma tjänst som Viaplay har 
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inte alls uppnått samma typ av respons från marknaden. Leverantörer av rättigheter ifrågasätter 

Voddlers säkerhetsrutiner för att hindra kopiering av sänd media och kunder är osäkra på 

Voddlers framtid som leverantör av media. Å andra sidan är kundlojaliteten i marknaden relativt 

låg. Kunder kan enkelt byta tjänst att titta på streamad film och TV. Det är tillgången på 

eftertraktad media som är råvaran i marknaden och kunderna följer utbudet snarare än de 

starkaste aktörerna.  

   Vissa etablerade aktörer har valt att skapa abonnemang med lång bindningstid. Samtidigt 

som detta kan vara ett effektivt sätt att behålla kunder kan det även avskräcka potentiella kunder 

från att bli kunder från första början. För att avskräcka inträde från nya konkurrerande företag 

kan etablerade aktörer sänka sina priser för att omöjliggöra ett ekonomiskt hållbart inträde. I 

webb-TV-marknaden har dock de etablerade aktörerna inte agerat aggressivt på inträde från nya 

aktörer. En anledning till detta är att hela branschen som tar plats på internet är i konstant 

förändring och har en minst sagt komplex struktur.  

I denna analys kan aktörer vara både konkurrenter och samarbetspartners. Ibland kan en 

aktör vara producent, leverantör och distributör som säjer rättigheter till konkurrerande 

distributörer. Värdekedjan har idag vertikalt integrerats samtidigt som fler delar av aktörers 

verksamheter outsourcas. Denna utveckling grundar sig i att aktörerna själva inte vet var webb-

TV-marknaden är på väg. Nya tekniker utvecklas och företag lägger ner stora resurser på att 

utvärdera om dessa tekniker ska adopteras eller inte. Vissa aktörer, framförallt SVTplay, är 

väldigt öppna med vilka tekniker de adopterar samt vilken strategi de har. Andra aktörer, 

framförallt Viaplay, är väldigt hemlighetsfulla när det kommer till avtal, kunder och strategi. 

Detta visar på att det finns skilda uppfattningar om marknadens utsatthet både från befintliga 

konkurrenter samt nya.  
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Kundernas kostnader för att byta tjänst kan ses som relativt låga. Det krävs inte någon 

större inlärningsprocess för att lära sig en aktörs gränssnitt och utbud. Abonnemang kan hindra 

en kund från att byta aktörer, men Viaplay har som exempel ingen bindningstid på sina 

abonnemang. Då utbuden och tjänsterna är relativt homogena finns inte heller någon större 

anledning, från kundernas sida, att byta tjänst. Det kan framförallt vara användarvänlighet, 

tekniska problem eller en specifik skillnad i utbud som kan få konkurrenter att byta tjänst.  

I och med att aktörernas värdekedjor är komplicerade tar det tid för nya aktörer att skapa 

sig liknande konkurrensfördelar och lika effektiva värdekedjor som de redan etablerade företagen 

besitter. Några konkurrensfördelar är redan nämnda såsom en befintlig kundbas, tillgång till 

rättigheter och en väl utvecklad webb-tv-tjänst. Vidare är många aktörer även producenter av 

media och aktörer på en linjär TV-marknad vilket skapar ytterligare varumärkeskännedom och 

alternativa intäktsströmmar. Att ha ett etablerat varumärke är extremt viktigt för att kunna 

attrahera en stor kundbas.  

Tillgången på distributionskanaler på marknaden är stor. Det finns inga hinder mot att 

som ny aktör skapa en distributionsplattform. Det som kan skapa problem för nya aktörer är att 

få rättigheterna att sända media via olika typer av plattformar då det finns olika avtal gällande 

specifika plattformar som datorer, surfplattor och smartphone. Ytterligare en faktor som 

påverkar distributionen av media är serverkostnader. Aktörer som lyckats integrera detta i sin 

egen värdekedja får en enorm kostnadsfördel. Att köpa egna servrar och underhålla dessa kan 

vara väldigt kostsamt samtidigt som det kräver ett stort antal tittare för att vara en lönsam 

investering.  

Inträdesbarriärerna skyddar, i marknaden för webb-TV, de befintliga aktörerna från att 

utkonkurreras av nya företag. Det största hindret för nya företag är kapitalkraven, som kan 

kopplas till tillgången på rättigheter samt marknadsföringskostnader för att attrahera en stor 
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kundbas. Att som ny aktör på denna marknad skapa sig starka samarbeten för att effektivisera sin 

värdekedja är en aktivitet som är otroligt tidskrävande. Samtidigt som dessa inträdesbarriärer 

skyddar befintliga företags lönsamhet kan branschen som helhet drabbas negativt. Med konstant 

hot från nya aktörer krävs det att de befintliga arbetar med utveckling och effektivisering. Vi ser i 

denna marknad få handlingar från de befintliga aktörerna som ytterligare ökar 

inträdesbarriärerna.  

5.1.2 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Det finns olika typer av leverantörer på webb-TV-marknaden; film- och produktionsbolag, 

serverbolag, produktplacerare och teknikingenjörer. Rättigheterna säljs på en öppen marknad 

och priset styrs efter en klassiskt utbud- och efterfrågan-princip där den högst betalande får ta 

del av rättigheterna.  

De senaste årens utveckling visar på ökade rättighetspriser. Anledningen är en korrelation 

mellan antalet aktörer på marknaden och utbudet av rättigheter. Vid populära filmer och TV-

program är ofta konkurrensen hård om rättigheter. Webb-TV-marknaden är fortfarande en 

relativt ung marknad där många nya aktörer troligtvis kommer dyka upp under de närmsta åren. 

Om fler mediehus slåss om samma rättigheter leder detta till fortsatt ökade rättighetspriser i 

framtiden. En sådan utveckling skulle innebära ytterligare ökad förhandlingsstyrka hos 

leverantörerna. Detta är en faktor som vi tror kan komma att påverka webb-TV-marknadens 

utveckling. Kapitalstarka aktörer hamnar i en bättre förhandlingssituation gentemot mindre 

kapitalstarka aktörer. Stora kommersiella aktörer som TV4 och MTG har med andra ord större 

möjlighet att få del av attraktiva TV-program och filmer än exempelvis SVT, som tack vare sin 

public serviceställning har en mer begränsad utgiftsbudget.  
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Ett möjligt scenario är att antalet självständiga produktionsbolag ökar. Detta skulle 

innebära ett större utbud av rättigheter på marknaden och således en minskad förhandlingsstyrka 

hos leverantörerna.    

För att mediehusen ska kunna garantera sändningar med bra upplösning och minimal 

mängd störningar, är det viktigt att de använder servrar som klarar dagens och framtidens 

belastning. Människor har ändrat sitt livsmönster och tenderar att bli mer flexibla för varje år 

som går, mycket tack vare teknik som tillåter detta. Användningen av mobila plattformar har 

ökat markant den sista tiden och spås tjugo-dubblas inom de närmsta åren. Detta ställer krav på 

mediehusen och måste beaktas för att de ska kunna fortsätta leverera kvalitativ webb-TV till sina 

tittare. På marknaden finner vi idag några olika serverbolag som erbjuder andra företag att hyra 

datakapacitet. Deras förhandlingsstyrka bedöms idag som relativt hög eftersom antalet 

serverbolag är få.  

Rent generellt spår vi att allt mer produktion kommer finansieras med hjälp av 

produktplacering. Oavsett om det handlar om film, serier eller vanliga TV-program torde det bli 

en effektiv marknadsföringskanal och trenden går åt att fler och fler jobbar med 

produktplacering. En standard inom branschen är att reklamkampanjer anpassas till så många 

kontaktytor som möjligt. Reklamen måste fungera såväl på linjär-TV som på webben som via 

sociala medier och på alla olika plattformar. Kan man som distributör inte leva upp till detta är 

man idag ett mindre attraktivt annonsalternativ.  

Strategin för reklam skiljer sig inte märkbart från de olika aktörerna. Alla säljer på 

startade strömmar och alla försöker utveckla intäktsmöjligheter genom utbudet av 

produktplacering. Man kommer med största sannolikhet fortsätta tjäna mer på att ta betalt för en 

webb-TV-tjänst och inte visa reklam jämfört med att erbjuda en webb-TV-tjänst gratis och visa 

reklam. Den allmänna uppfattningen är att fler och fler av tittarna irriterar sig på reklamen. 
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Produktplacerarna betalar stora summor för att få sina produkter uppvisade i tv och vill då även 

få valuta för sina placerade pengar. Vi bedömer att dessa aktörer får en svag förhandlingsstyrka 

då allt fler produktplacerare kommer tävla om att visa upp sina produkter.  

Vi anser att leverantörerna på webb-TV-marknaden har hög förhandlingsstyrka. 

Framförallt då de äger rättigheterna och det är den råvaran man har kontroll över. De förlitar sig 

i första hand på försäljning till linjär-TV men i de flesta affärer som görs idag kräver mediehusen 

att även få sända materialet man köper på webben. Hur detta påverkar marknadens lönsamhet är 

svårt att avgöra på grund av den komplexa marknadsstrukturen. Idag är det svårt för 

distributörer att mäta konsumtion på webben, något vi anser är diffust då det borde vara enkelt 

att kartlägga antal inloggningar, antal visningar, mängden tittartid etc. Ett standardiserat mått 

finns inte än men SVT påpekar att man ser över och utvecklar ett just nu.  

En aktör kan agera producent, leverantör och distributör i ett och samma led. Detta 

innebär att de kan sälja rättigheter dyrt till konkurrenter. Dock räcker det inte att förlita sig på 

enbart egenproducerat material för att kunna attrahera tillräckligt stor kundbas. På grund av 

leverantörernas höga förhandlingsstyrka tror vi att utomstående företag anser att positionen som 

leverantör är attraktiv. Detta kommer troligtvis locka nya aktörer att gå in på marknaden vilket 

ökar antalet leverantörer som följaktligen reducerar deras förhandlingsstyrka och späder på 

konkurrensen än mer. Vi vill också poängtera att ett möjligt hot mot de leverantörer som verkar 

som en mellanhand mellan producenter och distributörer är om distributörerna skulle gå direkt 

till producenterna. 

5.1.3 Substitut 
Ett substitut har samma eller liknande funktion som den befintliga produkten eller tjänsten på 

marknaden. På webb-TV-marknaden är produkten i första hand det programutbud en aktör 
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innehar medan tjänsten innefattar webb-TV-plattformen där kunden tar del av utbudet. Att titta 

på webb-TV är en form av tidsfördriv och kunderna måste bli attraherade av utbudet för att välja 

denna form av underhållning. Hotet från substitut är högt. Alternativ underhållning kan innefatta 

allt från att byta program och kanal, ladda ner eller hyra filmer, titta på linjär-TV, läsa tidningen 

(på webben eller i pappersform) till att fysiskt gå och se en fotbollsmatch, läsa en bok, gå på bio 

eller spela spel. Det specifika utbudet, ett program eller en sändning, kan ändå stå emot hotet av 

substitut om det är tillräckligt attraktivt för tittaren.  

Vidare måste tjänsten vara användarvänlig både vad gäller utseende och navigering. 

Materialet kunden tar emot måste även vara av hög kvalité och inte vara för kostsam i 

förhållande till det upplevda kundvärdet. Alla fallföretag är eniga om att programinnehållet och 

användarvänligheten av tjänsten är de starkaste konkurrensmedlen de innehar och lägger stora 

resurser för att erbjuda sina kunder det bästa utbudet på enklast möjliga sätt till ett pris kunden är 

villig att betala eller till en viss mängd reklam kunden är villig att ta in. En stor fördel med webb-

TV är att kunden själv kan välja när, var och hur denne tar del av utbudet. Denna aspekt används 

frekvent vid marknadsföring av play-/on-demand-tjänster. Mediehusen erbjuder abonnemang 

som omfattar många kanaler, filmer och sportsändningar (utbudet varierar mellan aktörerna) för 

att attrahera en bredare publik. Genom abonnemangen binds kunderna till en specifik aktör till 

ett lägre pris än om de skulle välja att till exempel gå och se en fotbollsmatch på arenan eller 

filmen på bio. Om kunden betalar för en play-/on-demand-tjänst kan de även slippa reklam i 

sändningarna. Detta är olika sätt för mediehusen att minska hoten från substitut och behålla sina 

tittare. Dock är den viktigaste aspekten programinnehållet, det gäller att sända attraktivt material 

för att undvika hotet från substitut.  
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5.1.4 Kundernas förhandlingsstyrka 
Kunderna i webb-TV-marknaden kan delas upp i två huvudgrupper; tittare och annonsörer. 

Både tittarnas och annonsörernas förhandlingsstyrka ökar och kommer fortsätta att öka. Det 

råder låg kundlojalitet hos tittarna och utbudet styr vart kunderna vänder sig. En låg kundlojalitet 

skiftar marknadens värde mot tittarna. Med lättare tillgång till information av utbud, kvalité och 

pris mellan de olika aktörerna är det lättare för kunder att jämföra, utvärdera och aktivt välja de 

olika aktörernas tjänster.  

  Då tittarna har hög förhandlingsstyrka tvingas aktörer kontinuerligt arbeta för att 

attrahera och behålla tittare. Detta bidrar till att sänka priser för webb-tjänsterna samtidigt som 

efterfrågan från kunder om högre kvalité av media och bättre användarstruktur ökar kostnaderna 

för aktörerna som sänder media. Denna utveckling gör att marknadens olika aktörer vänds mot 

varandra och värdefördelningen mellan aktörerna förändras. Då varje aktör vill fånga det värde 

som produceras i marknaden finns möjligheten att fler distributörer kommer gå förbi 

leverantörerna av rättigheter och gå direkt till producenterna för att köpa dessa.  

  Annonsörers förhandlingsstyrka anses vara måttlig. Det finns idag många företag som vill 

synas på olika plattformar för webb-TV. Å andra sidan finns det färre annonsbolag som 

specialiserar sig på denna typ av lobbying och därför är priserna för annonsering relativt fasta. 

Webb-TV-aktörerna kan idag påverka vilka företag som ska få synas i deras forum. Vidare kan 

annonsörer öka sin köpkraft till första steget i värdekedjan då de produktplacerar i 

produktionerna. Mer om produktplacering nämns i leverantörernas förhandlingsstyrka. Antal 

annonsörer som vill annonsera på webb-TV-marknaden har ökat kraftigt. Då fler aktörer tävlar 

om att synas i de webb-tjänster som finns tillgängliga innebär detta att distributörerna kan ta ut 

högre annonspriser. Detta innebär att annonsörernas förhandlingsstyrka kommer att minska. 

Dock finns en möjlighet att fler distributörer av rörlig bild tar sig in på webb-TV-marknaden och 



Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader 

81 

	  

således stärker annonsörernas förhandlingsstyrka genom att fler distributörer vill ha intäkter från 

reklam.  

Webb-TV-distributörerna i Sverige består idag endast av en handfull starka bolag som är 

varandra lika. Då dessa distributörer och leverantörer av media har svårt att differentiera sig är 

det antal tittare som attraherar alternativt stöter bort annonsörer. Självklart spelar utbudet roll då 

det är direkt kopplat till antalet tittare samtidigt som annonsörer kan känna olika tillhörighet till 

olika program och filmer.   

Drivkrafterna till kunders förhandlingsstyrka liknar varandra oavsett om transaktionen 

sker från B2C eller B2B. I denna marknad stämmer Porters antagande där både annonsörer och 

tittare har stor förhandlingsstyrka. Produkterna på denna marknad är från ett bredare perspektiv 

relativt likartade. Produkten är underhållning och det finns en stark lojalitet till specifika 

produkter. Dock är kundlojalitet rörande en distributör låg om den specifika produkten skulle 

flyttas till en annan distributör. Den största skillnaden mellan tittare och annonsörer är att 

tittarnas behov och vad de efterfrågar är svårare att precisera. 

Marknaden kräver bättre kvalité både på producerat material samt sändningskvalitén. 

Detta innebär pressade priser samt ökade kostnader för samtliga aktörer. Hur vinsterna fördelas 

mellan de olika aktörerna är svårt att precisera. Producenterna kan hålla höga priser på sina 

rättigheter då de levererar råvaran till hela webb-TV-marknaden samtidigt som de inte endast kan 

förlita sig på webb-TV-marknaden för sin egen lönsamhet. Detta innebär att distributörerna så 

småningom kommer att drabbas av minskad lönsamhet då värde förloras i båda ändar av 

värdekedjan, dels i form av pressade priser mot tittare samt högre kostnader för inköp av 

rättigheter.  

Kundernas höga förhandlingsstyrka pressar lönsamheten i branschen. Denna 

förhandlingsstyrka förväntas att stärkas ytterligare på grund av att antalet kunder kommer att 
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öka. Aktörer kommer att behöva differentiera sig och fokusera på ökat kundvärde. Att erbjuda 

den bästa användarstrukturen, brett utbud och en tjänst av hög teknisk kvalité kommer vara i 

centrum för att attrahera kunder. Att hitta samspelet mellan reklamfria abonnemang med 

gratistjänster med reklam kommer vara en svår avvägning för distributörer.  

5.1.5 Intern rivalitet  
Graden av intern rivalitet bestäms av ett antal faktorer: (1) antalet konkurrenter, (2) branschens 

tillväxttakt, (3) utträdesbarriärer, (4) konkurrenternas aspirationer samt (5) hur lätt konkurrenter 

kan tyda och förutspå varandras agerande.  

Idag är det fyra konkurrenter som delar på 80 procent av TV-marknadens andelar och ett 

stort antal uppstickare slåss om de övriga 20 procenten. Dessa fyra; SVT, TV4, MTG och 

ProSibenSat1 har en stark position även på webb-TV-marknaden med de etablerade spelarna: 

SVTplay, TV4play, TV3play, TV6play, Viaplay och Kanal5play. Dessa interaktiva tjänster är mest 

troliga att forma branschens struktur i Sverige över den närmsta tiden. Rivaliteten intensifieras 

när alla strävar efter att uppnå högt kundvärde på en marknad där kundernas preferenser blir 

mer likasinnade. För att hålla sig konkurrenskraftig mot rivaler menar Porter (2008) att man bör 

förbättra sin tjänst via produktdifferentiering. Om en av de fyra produktdifferentierar som first-

mover kommer dock de andra tre med stor sannolikhet bli tidiga efterföljare till 

differentieringen. Detta har vi sett hända i flera stadier under webb-TV-marknadens utveckling. 

Bland annat när SVT började live-streama nyheter så gjorde TV4 detsamma bara veckor senare. 

När SVT startade en responsiv layout på sin spelare gjorde TV4 och MTG likadant. När SVT 

började erbjuda 720p i webb-TV följde även alla andra med, en del visar endast 720p mot 

betalning. Att följa efter varandra och agera kvickt när rivaler gör försök att skilja sig från 

mängden är av yttersta vikt. Branschen utvecklas och växer ständigt samtidigt som 

marknadsledarna utvecklas via liknande strategier och strukturer, oavsett om de vill förmedla det 
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eller ej. Kostnaden för kund att välja, byta och använda sig av flera tjänster blir till följd av 

rivaliteten ständigt lägre. När en kund mer fritt kan byta från en tjänst till en annan blir det 

svårare att fånga och behålla kunden vilket också ökar graden av intern rivalitet.  

Tillväxttakten är hög och branschen har sedan start i slutet på 90-talet haft god tillväxt 

både vad gäller monetär omsättning och omsättning av data. Omsättningen ökar exponentiellt 

över tid. 

Webb-TV tar sitt avstamp mitt i en teknologisk revolution för enklare spridning av 

tjänster för rörlig bild. Informationsåldern och globaliseringen följt av det nya ekonomiska 

landskapet bidrar till en än mer påtaglig konkurrens. Idag ökar strategiska diskontinuiteter och 

obalanser på dynamiska marknader. Utsuddningen av branschens gränser gör att dess cykliska 

förändringar är svåra att identifiera. Samtliga mediehus lägger därför sitt yttersta fokus på kvalité 

och tillfredställelse av kundens behov. “Vad du vill, när du vill, var du vill” är enligt samtliga 

aktörer det nya sättet att kolla på webb-TV. Detta är den tydliga kundpreferens som mediehusen 

insett samtidigt som det är ett bra exempel på kundernas stärkta förhandlingsstyrka. När tjänsten 

webb-TV blir mer och mer standardiserad ökar kundernas förhandlingsstyrka. Detta är ett steg 

mot perfekt konkurrens (se Figur 1) där priset sänks mot marginalkostnaden. Priskrig uppstår 

när konkurrenter blir allt mer homogena och omställningskostnaden för kunden är låg. Vi ser att 

på en modern marknad som denna finns ett fåtal vinnare medan det är svårt för nya företag att ta 

sig in och effektivt konkurrera. Vi tror att nyckeln till att hålla sig konkurrenskraftig, när detta 

påstående inom kort blir en standard, är att kunna agera just strategiskt flexibelt. 

Strategiskt försöker alla vara unika vilket är bra för branschutvecklingen då nya 

innovationer utvecklar branschen. Samtidigt ser vi att många i värdekedjan engagerar sig i 

korrelativa strategier. Resultatet av en sådan samarbetsstrategi kan vara utveckling av strukturella 

standarder som, i webb-TV-marknadens fall, följaktligen har kommit att övergå till att bli 
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inträdesbarriärer. Nya entréer, som ständigt hotar befintliga aktörer, sänker 

branschkoncentrationen och tar marknadsandelar varför risken för nya entréer bör tas i 

beaktande när strategiska beslut fattas. Dessa inträdesbarriärer blir svåra, kanske omöjliga, att 

uppnå om man inte är en del av samarbetet.  

När konkurrensen ökar uppstår ofta ett strategiskt grupperande där man följer varandra i 

såväl prissättning som utbud som kompatibel tjänst. Detta är något vi tycker karaktäriserar 

branschen just nu. Spelreglerna ändras kontinuerligt men de kommande åren tror vi att de redan 

befintliga aktörerna kommer prägla marknaden och nischade aktörer kommer kämpa för att ta 

hem marknadsandelar.  Under dessa perioder är det de företag som besitter den bästa produkten 

och den bästa tekniken som kommer vara mest lönsamma och uppnå störst marknadsandel. 

Slutligen utmynnar dessa stabila perioder i destruktion där gamla källor till konkurrensfördelar 

ersätts med nya. Konkurrensfördelar kan i nästa stabila period uppstå för det företag som har 

förmåga att utnyttja marknaders chocker och diskontinuiteter.  

Dessa situationer gör att marknaden kan vara både riskabel och lukrativ. Vi menar trots 

det, i enighet med D’Aveni (1994), att det är av vikt att vara drivande i begynnelsen. Vissa lyckas 

och andra inte, men för att rida på vågen av kreativ förstörelse hävdar vi att tillgång till 

kontinuerlig teknisk expertis är signifikant. Man måste fokusera på att utveckla dynamisk och 

anpassningsbar kärnkompetens som snabbt kan delas med medarbetarna för att skapa ett starkt 

humankapital. Med genomgående kärnkompetens “in-house” blir möjligheterna större att snabbt 

och flexibelt ställa om mot olika mål. En slutsats är alltså att man ska ta del av teknologin men 

framförallt vara med och utveckla den med målet att bli en first-mover och vara attraktiv för 

early adopters. 

Webb-TV-marknaden är en marknad med ett fåtal starka aktörer där konkurrensen 

mellan dem är hög. Samtidigt som konkurrensen är hög är samarbetsviljan hög. Rättigheterna 
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binder samman de konkurrerande aktörerna genom den handel som utförs mellan dem. Om vi 

ser till Herfindahl-index kan marknaden bäst förklaras som ett oligopol. Trots denna 

kategorisering går konkurrensen mot nivåer som kan liknas vid monopolistiska marknader, det 

vill säga marknader med mycket hög konkurrens. Drivkraften bakom den ökade konkurrensen är 

den lönsamhet som idag finns i branschen. Marknaden växer kraftigt och den snabba 

utvecklingen av teknologi gör det enklare och billigare att sända och skapa webb-TV-tjänster. 

Det som idag förhindrar en mycket kraftig konkurrenssituation är inträdesbarriärer i form av 

kapitalkrav. Företag med stora finansiella resurser kan relativt enkelt träda in på denna marknad 

och vi kommer förmodligen se många nya företag försöka ta del av det värde som genereras. 

5.1.6 Förändringar på marknaden 
Vi ser en ständig utveckling på webb-TV-marknaden med nya tekniska standarder, 

marknadsföringstekniker och användarbehov. Som vi nämnt tidigare är Webb-TV-marknaden 

mycket attraktiv på grund av den lönsamhet som finns. Dess dynamiska karaktär har gjort att vi 

sett en rad förändringar sista tiden.  

Människors livsmönster förändras, liksom deras dagliga behov. Den tekniska 

utvecklingen underlättar överlag människors leverne och gör dem framför allt mer flexibla. 

Konsumentkravet höjs i och med det flexibla livsmönstret vilket medför att distributörerna 

måste förändra sitt agerande. Distributörerna har tagit vara på denna utveckling genom att 

utveckla tjänster som går att konsumera, med hjälp av mobil teknik (smartphone, surfplattor och 

datorer), oavsett tid och plats. Det är idag lättare för konsumenter att hålla sig uppdaterade med 

ny information tack vare informationssamhällets frammarsch. Åsikter uttrycks i större 

omfattning där både positiv och negativ kritik flödar på olika internetforum som exempelvis 

Facebook, Twitter och Flashback. Konsumenterna tenderar att vara allt mer kräsna. Detta ställer 

högre krav på distributörerna, som ständigt behöver förnya sig för att tillfredsställa 
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konsumenternas behov. Vad gäller den tekniska utvecklingen ser vi även hur dagens TV-

apparater förändras med nya funktioner. Framtidens TV-apparater, som går under benämningen 

smart-TV, börjar allt mer likna en dator. Utvecklingen gör det möjligt för tittaren att surfa på 

internet och därmed också ta del av diverse webb-TV. I takt med att TV-apparaternas standard 

höjs och blir mer integrerade med webb-TV, i kombination med konsumenternas förändrade 

livsmönster, bedömer vi att det generella intresset för webb-TV bör öka och med stor 

sannolikhet kommer vi se en större substituering från linjär-TV till webb-TV. Enligt D’Aveni är 

konsumentkravet en av drivkrafterna när en marknad går mot hyperkonkurrens. 

Marknadsaktörerna lägger stort fokus på tjänsternas utveckling, vilket är en förutsättning 

för att företagen ska kunna tillgodose konsumenternas ständigt förändrade efterfrågan. Den 

tekniska kunskapen tillsammans med tidigare erfarenheter från TV-branschen utgör en gedigen 

kunskapsbas hos företagen. Förmågan till att utveckla innovativa lösningar och kunskaper om 

branschen anser vi är en dynamisk capability och gör företagen mer konkurrenskraftiga. Om 

företagen använder sin dynamiska capability på rätt sätt kan det leda till konkurrensfördelar. När 

nya framgångsrika lösningar lanseras svarar konkurrenterna snabbt vilket resulterar i ökad 

konkurrensen.  

Den generella användningen av teknik som är mobil spås tjugofalldigas inom de närmsta 

åren, där en stor påtryckning troligtvis kommer att vara utbredningen av mobiloperatörernas 

telenät. Just nu är det 4G-nätet som byggs ut och utvecklas runt om i landet. Med den tidigare 

utvecklingens tempo ser vi det dock högst troligt att även 5G-nät gör entré inom några år. Det är 

svårt att förutspå hur detta kommer påverka marknaden. När tekniken utvecklas blir kvalitén 

bättre och billigare. Ett möjligt scenario är att server- och distributionskostnader sjunker vilket 

medför att inträdesbarriärerna faller. Ett annat utfall skulle kunna vara att den svenska webb-TV-

marknaden begränsas på liknande sätt som i USA, där internetoperatörerna begränsar 
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datatrafiken för konkurrenterna. Detta skulle leda till en strukturförändring i branschen där 

maktbalansen skulle rubbas och internetoperatörerna skulle få mer makt. Andra distributörer 

skulle då tvingas samarbeta med internetoperatörerna i stor utsträckning och det skulle bli 

svårare för nya aktörer att träda in på marknaden. Redan nu ser vi en ökad frekvens av 

samarbeten mellan företagen och med fortsatta strukturförändringar menar vi att frekvensen av 

samarbeten och allianser kommer öka än mer. Strukturförändringarna kommer främst från den 

uppluckrade och förändrade värdekedjan som i sin tur drivs av den teknologiska utvecklingen. 

En ökad frekvens av samarbeten och företagsallianser är ytterligare ett tecken på att webb-TV-

marknaden går mot hyperkonkurrens.  

Webb-TV-marknaden är ung och utvecklas i snabb takt, vilket innebär många 

förändringar i marknadsstrukturen. I och med att tekniken blir billigare, lättare att imitera och 

även går att köpa, eroderas de etablerade företagens konkurrensfördelar och inträdesbarriärerna 

sjunker. Teknikutveckling tillsammans med att antalet frilansproducenter ökar, minskar kravet på 

kapital vid inträde på webb-TV-marknaden. Distributörernas plattformar börjar bli 

standardiserade vilket medför att kundernas switching-costs minskar. Dessa förändringar skapar 

tillfälliga luckor som ger nya aktörer chansen att ta sig in på marknaden, inträdesbarriärerna 

sjunker. Framtiden tyder på hårdare konkurrens och fler distributörer med allt från mindre 

nischade kanaler till stora internationella aktörer som Google, Youtube, NetFlix och Apple.  

Förändringarna på webb-TV-marknaden yttrar sig i ett ökat konsumentkrav, hög 

kärnkompetens, en ökad frekvens av samarbeten samt sjunkande inträdesbarriärer. Dessa är 

faktorer som D’Aveni identifierar som drivkrafter mot hyperkonkurrens. Med detta som grund 

menar vi att webb-TV-marknaden genomgår ett skifte mot hyperkonkurrens.  
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5.1.7 Konkurrensfördelar 
Tidigare i analysen har vi konstaterat att konkurrensen är hög vilket medför att företagen 

prismässigt följer varandra. Istället för att konkurrera prismässigt använder sig företagen på 

webb-TV-marknaden av operationell effektivitet. De gör ungefär samma saker, men försöker 

hela tiden göra dem bättre än sina konkurrenter genom att utveckla sina produkter och tjänster. 

Som exempel kan nämnas webb-TV-aktörernas val av namn och design av tjänsterna samt 

imitation av programkoncept. Då konkurrenterna har en förmåga att snabbt imitera lyckade 

koncept och förändringar är dessa first-mover agerande enbart temporära konkurrensfördelar. 

Dock kan kombinationer av dessa temporära fördelar kombineras på ett mer eller mindre 

fördelaktigt sätt. 

Webb-TV-aktörernas strategi kan delas in utifrån D’Avenis; launch, exploration och 

counterattack, som finns illustrerat i Figur 3. I launch lanserar till exempel ett mediehus ett nytt 

programkoncept och satsar i detta skede mycket resurser på marknadsföring. Nästa steg är 

exploration, där mediehuset analyserar och utnyttjar fördelarna av ett lyckat projekt där företaget 

får ökade intäktsströmmar, ett starkare varumärke och en större kundbas, förutsatt att konceptet 

blir lyckat.  Counterattack är ett svar på mediehusets första lansering. Detta kan vara att en 

konkurrent imiterar och förbättrar det lyckade programkonceptet och såldes utkonkurrerar det 

ursprungliga. Imitationen av succékoncept är någon som förekommer mycket ofta i denna 

marknad. Att lansera ytterligare ett nytt och förhoppningsvis ett lyckat koncept i samband med 

konkurrenternas counterattack rör om i marknaden och är ett sätt för företag att kunna 

konkurrera i denna konkurrensutsatta marknad. 

Vissa av programkoncepten är väl inarbetade produkter, klassiska program starkt 

kopplade till kanalen. Dessa program har funnits i flera decennier inom TV-branschen och står 

sig fortfarande starka även när de överförs till webb-TV-marknaden. Programkoncept av denna 
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art, som ärvts från TV-branschen, förstärker webb-kanalernas varumärke och har därför en 

viktig påverkan på marknadens aktörer. Ett programkoncept som funnits i flera decennier anser 

vi idag utgör en långvarig konkurrensfördel för företaget gentemot deras konkurrenter. Vi ställer 

oss dock frågan till om denna konkurrensfördel står sig i framtiden på webb-TV-marknaden när 

konsumenten själv väljer tid och rum för sitt tittande.  

Vår analys av marknaden visar att aktörerna mer eller mindre väljer att nischa sig mot 

olika kundsegment. Vi ser idag hur aktörernas positioneringar skiljer sig åt, allt från en bred 

inriktning med samhällsprogram till mer nischade och smala inriktningar så som sport, film eller 

nöje. De nischade programutbuden har under lång tid format mediehusens varumärken och ger 

dem därmed en konkurrensfördel på längre sikt. En annan bidragande orsak till ett starkt 

varumärke, på webb-TV-marknaden, är mediehusens verksamma tid inom TV-branschen. Ett 

redan etablerat varumärke i kombination med ett tidigt inträde på webb-TV-marknaden gav de 

första aktörerna ett first-mover advantage. Ett starkt varumärke bidrar till en stark position på 

marknaden gentemot både etablerade och nya aktörer, vilket vi anser är en långsiktig 

konkurrensfördel.  

Ett företags strategiska positionering vid en viss tidpunkt är av mindre vikt än de 

handlingar företag utför över en längre tid. Detta beror på avsaknaden av kundlojalitet mot 

speciella aktörer, kundlojaliteten är istället kopplat till programkoncept och specifika program. 

Då många aktörer idag outsourcar alternativt lägger ner sina TV-produktionsverksamheter är de 

enskilda programmen inte längre lika bundna till enskilda aktörer. Positioneringen vid en viss tid 

förlorar kraft när det gäller att behålla kunder. Dock är positionering viktig i avseendet av 

varumärkeskännedom och förmågan att kunna locka nya kunder vid lanseringar av nya koncept.   

Mediehusen anpassar sig efter kundernas preferenser både vad gäller produkter och 

tjänster. Programmen utformas och anpassas efter trender, där misslyckade koncept förkastas 
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och de vinnande imiteras. Tjänsterna utvecklas och förändras i takt med nya tekniska framsteg 

både vad gäller kvalitet och användarvänlighet. Flexibilitet och anpassningsförmåga karaktäriserar 

mediehusens agerande på webb-TV-marknaden. Det är viktigt att aktörerna är villiga att frångå 

spelregler och bryta mönster när produkter eller tjänster inte fungerar. Vidare är det viktigt att 

vara flexibla och anpassningsbara när konkurrenterna implementerar banbrytande förändringar. 

Fokus bör därför ligga på att utvärdera och kartlägga rivalers agerande på företagets handlingar. 

Detta gör genom att studera mönster i aktiviteter, händelser och beteende.  

Resurser och capabilities förändras över tid och deras hållbarhet kan därför ifrågasättas. 

Sättet företaget agerar för att skapa temporära konkurrensföredelar kan ses som en långsiktig 

konkurrensfördel. Denna strategi är väldigt svårt för konkurrerande företag att kopiera då den 

bygger på de konkurrerande företagens agerande på en viss typ av handlingar.  
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KAPITEL 6 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras det analyserade materialet för att besvara studiens frågor. Frågor rörande slutsatsernas 

generaliserbarhet och trovärdighet kommer att presenteras samt om ytterligare forskning inom det berörda området 

kan vara aktuellt. För att summera vårt arbete diskuteras även vilka implikationer webb-TV-marknadens 

förändringar har på för fallföretagen. Vi delger i detta avsnitt fallföretagens praktiska råd kring deras strategier, 

utifrån det teoretiska ramverket. Vidare förs en diskussion kring studiens svagheter och styrkor.   

6.1 Slutsatser  
För att återkoppla till vår frågeställning:  

Går det att skapa och bibehålla hållbara konkurrensfördelar på en ung dynamisk marknad? 

Det mesta talar för att det går att skapa och bibehålla hållbara konkurrensfördelar på en ung 

dynamisk marknad. Under arbetets gång har vi identifierat ett antal framgångsfaktorer som ökar 

möjligheten för företag på dynamiska marknader att uppnå hållbara konkurrensfördelar. Utifrån 

insamlat empiriskt material ser vi att våra fallföretag gemensamt besitter; (1) starka varumärken, 

(2) stort kapital, (3) aggressivt och proaktivt agerande, (4) flexibilitet, (5) bred kärnkompetens, (6) 

stor tillgänglighet för konsumenter och (7) ett attraktivt utbud. 

Vi definierar webb-TV-marknaden som ett oligopol, med ett fåtal stora aktörer. Vi har i 

denna uppsats identifierat flera drivkrafter som indikerar att den svenska webb-TV-marknaden 

genomgår ett skifte mot hyperkonkurrens. Konsumentkrav, sjunkande inträdesbarriärer, en ökad 

frekvens av samarbeten samt växande kunskapsbaser är alla faktorer som listas i teorin som 

drivkrafter mot hyperkonkurrens samt faktorer som präglar aktörernas beteende idag.  
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I vår analys har det framkommit att hela branschens värdekedja är under förändring. De 

olika aktörerna kan ofta inneha flera roller där de till exempel agerar både som producent och 

distributör. Detta medför att strukturen i branschen förändras vilket i sin tur leder till nya 

möjligheter eller hot för de enskilda aktörerna. Vi finner det högst troligt att fler företag i 

framtiden träder in i webb-TV-branschen och att den ökade konkurrensen medför ytterligare 

omstruktureringar. Dessa förändringar tror vi även kan förorsaka att vissa led helt kommer att 

kapas från värdekedjan, till exempel har leverantörens roll som enbart mellanhand mellan 

producent och distributör inte en helt självklar funktion i framtidens webb-TV-bransch.  I 

framtiden tror vi att samarbeten och allianser kommer att förekomma i högre grad, speciellt 

mellan distributör och producent. Med ett starkt samarbete kan distributörerna bättre planera sitt 

inköp av rättigheter och producenterna kan få indikationer på åt vilket håll trenderna går.  

  När strukturen förändras kan nya och mindre aktörer gynnas genom att agera på 

förändringarna, om de etablerade aktörerna står kvar vid sina gamla strategier. Med andra ord är 

det viktigt för aktörerna att vara flexibla – att anpassa sig och svara på konkurrenternas 

ageranden samt även vara beredda på att överge produkter, tjänster och strategier innan de blir 

obsoleta.  

Vi spår även att kundernas krav på utbudet kommer öka. Teknikens utveckling har lett 

till att kundernas preferenser ändras och detta bidrar till att framtidens TV-tittare bara vill betala 

för vad de konsumerar. Därav måste distributörerna lägga större fokus på utbudet, både vad 

gäller kvalitet och kvantitet. Analyser av trender blir viktiga, dels för att ta fram nya 

programkoncept och dels för att distribuera utbudet på rätt sätt.  

En annan förutsättning för att konkurrera är att erbjuda kunderna ett mervärde vid köp 

av befintlig produkt. Vår rekommendation är att flera av fallföretagen bör utveckla komplement 

till sina produkter för att på så sätt attrahera fler kunder och behålla dem. Detta kan till exempel 
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innebära ett samarbete med ett hårdvaruföretag, där båda parter skulle tjäna på att integrera 

webb-TV i hårdvaran på ett kundanpassat sätt.   

6.2 Avslutande diskussion 

6.2.1 Återkoppling till problemdiskussion 
Enligt vår analys har vi identifierat att skiftet mot hyperkonkurrens på en ung oligopolmarknad 

kan gå snabbt. Drivkrafter bakom denna förändring har vi identifierat som; konsumentkrav, 

sjunkande inträdesbarriärer, ökad frekvens av samarbeten samt större fokus på aktörers enskilda 

kärnkompetens.  

Nya standarder kommer och går och vi anser att det är av stor betydelse för marknadens 

aktörer att agera dynamiskt. Analysen visar på att svårigheter finns med att uppnå hållbara 

konkurrensfördelar på dynamiska marknader. Bakomliggande faktorer har vi identifierat som 

hög teknologisk utveckling, låg kundlojalitet, komplexa marknadsstrukturer samt marknadens 

ålder. 

Genom att ständigt utveckla sina temporära konkurrensfördelar talar det mesta för att 

det är möjligt för enskilda aktörer att särskilja sig från sina konkurrenter och uppnå hållbara 

konkurrensfördelar. Hur bör då företag på unga dynamiska marknader agera för att uppnå dessa? 

Då lyckade koncept snabbt kopieras av konkurrenter, menar vi att företag istället behöver besitta 

en förmåga att kontinuerligt skapa nya temporära konkurrensfördelar. Denna förmåga att 

kontinuerligt skapa nya temporära konkurrensfördelar kan då ses som hållbar konkurrensfördel. 

Då marknadens förändringstakt är hög tvingas aktörerna till att hela tiden vara uppmärksamma 

på vad marknaden efterfrågar samt vad konkurrenterna erbjuder och hur de agerar.   
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 Vidare har vi identifierat ytterligare ett antal framgångsfaktorer som ökar möjligheter för 

företag på dynamiska marknader att uppnå hållbara konkurrensfördelar. Framgångsfaktorerna är: 

(1) starka varumärken, (2) stort kapital, (3) aggressivt och proaktivt agerande, (4) flexibilitet, (5) 

bred kärnkompetens, (6) stor tillgänglighet för konsumenter, (7) attraktivt utbud.  

Slutligen menar vi således att företags förmåga att, med hjälp av dessa faktorer, 

kontinuerligt skapa temporära konkurrensfördelar kan ses som en hållbar konkurrensfördel.  

6.2.2 Studiens svagheter och styrkor 

6.2.2.1 Validitet och reliabilitet  
Vi anser att vår uppsats håller en hög grad av validitet. Våra empiriska resultat bygger på 

intervjuer från personer som har ledande positioner inom fallföretagen. Empirin samlad från 

intervjuerna stämmer väl överens med vår bild av marknaden och fallföretagen. Vår teoretiska 

referensram, som bygger på erkända forskares publikationer, har vi med goda belägg kunnat 

knyta till vår empiri. De valda teorierna har berört de faktorer som påverkar den strategi, 

konkurrenskraft, lönsamhet och marknadsutveckling som empirin visat på. Vi bedömer att vi 

lyckats mäta det vi ursprungligen försökte mäta, det vill säga aktörers konkurrenskraft på en 

dynamisk marknad. Detta innebär att vi har uppnått hög grad av reliabilitet.  

6.2.2.2 Generaliseringsdiskussion 
Graden av generaliserbarhet bedömer vi som hög, med viss reservation. Marknaden för webb-

TV är en komplex marknad som i många avseenden skiljer sig från andra marknader. Vi ser dock 

många likheter till andra dynamiska marknader vad gäller strukturer som påverkar marknaders 

lönsamhet och hur företag agerar. I flera avseenden bör därför våra resultat gå att överföra på 

dessa marknader.  
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6.2.2.3 Genomförande 
De svårigheter vi mött under skrivandet av denna uppsats berör främst kontakt med 

fallföretagen. Vissa av våra fallföretag har varit svåra att övertyga att ställa upp på en intervju. 

Detta beror på att vårt syfte krävde att vi ställde frågor rörande strategi och konkurrensfördelar, 

vilket kan vara känslig information för företag att dela med sig av. Genom att skicka exempel på 

de frågor vi tänkte ställa blev dessa företag mer tillmötesgående och villiga att bli intervjuade. Då 

uppsatsen vill utreda konkurrensfördelar i komplexa marknader har det krävts stor 

branschkunskap för att hitta dessa, vilket har inneburit omfattande och tidskrävande 

datainsamling. 

6.2.2.4 Bedömning av teorier 
Porters teorier har varit mycket användbara vid analys av webb-TV-marknaden. De har bidragit 

med en analysstruktur som är lätt att följa och som bryter ner marknadsstrukturer i mindre 

beståndsdelar. Detta innebär att vi har fått en djup kunskap om vad som påverkar strukturernas 

uppbyggnad och vad som driver lönsamheten i vår valda bransch. Porters teorier har även givit 

oss inblick i vilka svårigheter företag som är verksamma på internet ställs inför.  

I motsats till att bryta ner strukturer i mindre faktorer har D’Avenis teorier hjälpt oss att 

spegla marknadsstrukturen och konkurrensen utifrån samtliga företags perspektiv på en 

dynamisk marknad.  Hans reflektioner om hyperkonkurrens, strategiutveckling, nyskapande 

affärsmodeller och imitationsprocesser ligger i linje med den undersökta branschens utveckling. 

D’Avenis teorier i kombination med Porters teorier bedömer vi har varit användbara och 

meningsfulla under hela arbetets gång.  
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Inom detta område finns stort utrymme för vidare forskning. Hur företag kan konkurrera på 

dynamiska marknader är idag ett aktuellt ämne då fler marknader går mot denna struktur med 

snabba förändringar och hög konkurrens. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en 

kvantitativ studie där kundpreferenser i dynamiska marknader kartläggs. Anledningen till detta är 

att kunder tenderar att få ökad förhandlingsstyrka i marknader som går mot en högre grad av 

konkurrens. Att veta vad kunder efterfrågar och vad de kommer efterfråga i framtiden är en 

viktig del i företags val av strategi. Vidare anser vi att studera ett företags konkurrensklimat på 

dynamiska marknaders utifrån ett resursbaserat perspektiv kan öka förståelsen om vilka resurser 

som är konkurrenskraftiga och nödvändiga för att företag effektivt och hållbart ska kunna 

konkurrera. Jay Barneys A Resourced-Based View kan vara en lämplig teori för att utföra denna 

forskning.  
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Bilaga 1. Interv jufrågor 

I denna bilaga redovisas de frågor vi ställt under intervjuerna med representanterna för de olika 
företagen. Med ”företaget” avses just det företag vi intervjuar. Frågorna har kommit att anpassas 
något under intervjuerna, beroende på vilken typ av företag vi träffat. I princip har alla frågor 
blivit ställda till alla respondenter, med undantag för produktionsbolaget som legat utanför 
ramen för vissa frågornas. Dock har inte alla frågor blivit besvarade på grund av att alla företag 
inte velat avslöja sina affärshemligheter. Undantag är även Fråga nummer 5, 39 och 40, vilka 
enbart ställts till ett företag (angivet efter frågan).  

 

Allmänt 

För att få en allmän bild av företaget och branschen har vi inlett varje intervju med en rad 
övergripande frågor. Frågorna innefattar omfattning och utseende av webb-TV-tjänsten, hur 
utvecklingen skett samt teknologiska aspekter.  

1. Vem är du och vilken funktion har du på företaget? 
2. Hur många arbetar med webb-TV inom företaget? Hur ser värdekedjan ut? Vilka 

aktiviteter sköts inom företaget och hur mycket outsourcas? 
3. Hur ser företagets webb-TV ut idag? Hur fungerar den? Vad sänder ni? Visar ni hela 

program, filmer etc.?  
4. Hur har utvecklingen sett ut fram till idag? Har det utvecklat sig som ni tänkte er vid 

starten? 
5. Hur har webb-TV-produktionen utvecklats sedan det kom? (endast Wallén Media) 
6. Har ni stött på några hinder under utvecklingen av webb-TV? Vad finns det för 

svårigheter med att starta en play-tjänst? 
7. Hur bedömer ni att ni bidrar och ligger till i den teknologiska utvecklingen? 
8. Vilka servrar använder ni? (Exempel: Amazon, 23 video) 
9. Hur tror ni att 4G-nätet kommer att påverka användningen av webb-TV? 
10. Hur mäter ni antal tittare? Möjliggör play-/on-demand-tjänsten att ni får tillgång till 

information om kunderna? 

 

Konkurrens  

Med dessa frågor ämnar vi få en bild av konkurrenssituationen, både vad gäller hur företaget ser på 
sin situation och även få en beskrivning av branschen. Svaren från aktörerna kommer jämföras 
för att se om de är av samma åsikt eller skiljer sig åt. Vi försöker även med hjälp av dessa frågor 
hitta specifika konkurrensfördelar, om företagen anser det viktigt att vara tidigt ute med nya 
innovationer och om konkurrensfördelarna är temporära eller hållbara.  

11. Hur ser konkurrensen ut på marknaden? (Är den hög?) 
12. Vad karaktäriserar de olika aktörerna? 
13. Är det lätt att ta sig in på marknaden? Hur ser inträdesbarriärerna ut? 
14. Går det att vara unik på play-/on-demand-marknaden? I sådana fall hur? (Imiterar 

aktörerna varandra?) 
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15. Hur skiljer sig företaget från konkurrenterna? Har ni nischat er på något sätt? Mervärde för 
kund? Hur ser er affärsmodell ut?  

16. Innehar företaget någon specifik konkurrensfördel?  
17. Hur lång tid uppskattar ni kunna behålla konkurrensfördelar? 
18. Hur gör ni för att hålla er konkurrenskraftiga på den ständigt utvecklande webb-TV/on-

demand-marknaden i form av positionering? Vilken position har ni? 
19. Samarbetar företaget med någon/några av konkurrenterna för att uppnå 

konkurrensfördelar mot tredje part? 
20. Hur viktigt är det att vara först med ny teknologi för att optimera tjänsten (play/on-

demand)?  
21. Vilka resurser inom företaget är viktigast ur ett konkurrensperspektiv? 
22. Hur stort är hotet från ”The Pirate Bay” och Torrent-sidor i allmänhet? 

 

Strategi 

Till sist har vi ställt frågor rörande företagets strategi och mål. Eftersom strategierna i många fall 
anses som företagshemligheter, har vi försökt att ställa frågor av den art att vi hoppas kunna få 
de svar vi behöver för vår analys. Många frågor berör framtida tankar och visioner vilket ger en 
inblick i om företaget har långsiktiga strategier eller ett mer kortsiktigt tänkande. För att belysa 
förändringar av värdekedjan har vi ställt frågor om samarbeten, maktfördelning och förändring 
av aktörsammansättning på marknaden. Frågor kring kunder, teknologi och monetära medel ger 
en grund för att kunna analysera vilka drivkrafter som ligger bakom företagets utveckling.  

23. Är era strategier hemliga eller vill ni tydligt förmedla dessa till era konkurrenter? 
24. Hur ser era framtidsvisioner ut? 
25. Hur är företagets organisationsstruktur? 
26. Eftersträvar ni att finnas på marknaden för evigt?  
27. Finns det något konkret mål med er play-/on-demand-tjänst? (Strategi) 
28. Vad ser ni för hot i framtiden? 
29. Hur uppmärksammar företaget trender? Gör ni egna marknadsanalyser eller köper ni in 

sådana? 
30. Hur tror ni att den generella marknaden för webb-TV/on-demand kommer att se ut om 

5 år? (Är play-/on-demand-tjänsten ett komplement eller substitut till linjär-TV?) 
31. Kommer er affärsmodell/roll/position/strategi att förändras till följd av branschens 

övergång till play-/on-demand-tjänster? 
32. Tror ni att den det generella TV-tittandet kommer att gå ifrån det traditionella TV-

tittandet till fördel för webb-TV? Varför/varför inte? 
33. På vilket sätt påverkar kundernas preferenser? Hur har kundernas preferenser förändrats 

sedan webb-TV:s intåg? 
34. Hur går utvecklingen för mobiler/surfplattor (alternativa plattformar)? Ser ni några 

trender? 
35. Har företaget förflyttat sin position på marknaden? 
36. Har ni förändrat något i företaget som sedan revolutionerat branschen? 
37. Hur behåller företaget värdefull kunskap inom organisationen? Sekretessavtal, Knowledge 

Management-enhet? 
38. Samarbetar ni med hårdvarutillverkare (angående smart-TV)? 
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39. Hur fungerar relationerna mellan företaget och produktionsbolagen? Villkor? Rättigheter? 
Hur stor makt har film- och produktionsbolag? Hur påverkar relationen vinsterna för 
företaget? 

40. Hur betydelsefullt är det med ”deep pockets”? Vilken/vilka aktörer har stora tillgångar? 
41. Hur ser hotet ut från (nya) stora aktörer?  
42. Hur ser relationen ut mellan företaget och distributörer? Vad har distributörerna för roll 

idag och hur kommer den se ut i framtiden?  
43. Har värdekedjan förändrats med övergången till webb-TV? 
44. Kommer det ske en förändring av intäktsgenerering i framtiden? 
45. Är ni oroliga för att svenska folket slutar betala TV-licens och istället förlitar sig på 

webb-TV? Är TV-licensen er enda inkomstkälla? (endast SVT) 
46. Överlever ni utan premiumtjänsten? Eller räcker reklamintäkterna från den ordinarie 

playtjänsten? (endast TV4) 

 


