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Sammanfattning 
 
I samband med konkurser och uppköp på biografmarknaden har frågan hur en aktörs ökade 

marknadskoncentration påverkar marknaden ställts. Ett visst missnöje hos konsumenterna har 

lett oss till uppsatsens syfte; att utreda problematiken närmare och analysera 

biografmarknaden och hur resultaten på biografmarknaden påverkas av den struktur och det 

beteende som finns på marknaden.  

 

Uppsatsens tillvägagångssätt är att genom att studera bl.a. litteratur, artiklar och originalkällor 

i form av Konkurrensverkets stämningsansökan angående SF Bio AB:s uppköp av Sandrew 

Metronome AB ha en utgångspunkt att behandla vårt problem och applicera relevanta teorier 

med SCP-modellen som utgångspunkt. 

 

Resultaten visar att konkurrensen på biografmarknaden i första hand sker med förmågan att 

bli tilldelad populära filmer som står för en majoritet av publik och intäkter. Förutsättningarna 

för biografbranschen har över tiden förändrats med uppkomst av substitut och förändrade 

filmhyreavtal. Filmhyreavtalens utformning, som drivits igenom av distributörer och utgör en 

procentuell andel av biljettpriserna, har för biografmarknaden fått till konsekvens en 

sjunkande marginalkostnad vid ökande kvantiteter för biografaktörerna. Detta har gett 

förutsättningar för den stora marknadsandel och dominerande ställning som SF Bio har idag. 

 

Vidare har uppsatsen visat på den begränsade mån i vilken den dominante aktören använder 

sin marknadsmakt, trots sin stora marknadsandel, givet den höga kostnadsstrukturen på 

marknaden och en concessionsförsäljning som ökar vid hög beläggning. En mer solidarisk 

beskattning på biografbranschen har föreslagits för att förbättra spelreglerna på 

biografmarknaden.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har i media och bloggsfären noterat en pågående debatt om biografmarknaden. På ena 

sidan finns kritikerna som upplever överpriser och skeva avgifter och på den andra sidan 

företrädare för branschen som säger att utrymmet för konkurrens är litet på 

biografmarknaden.1  Då vi som cineaster tagit del av debatten har vi uppfattat att det inte är 

alldeles självklart hur konkurrenssituationen på marknaden ska bedömas och att det finns 

utrymme att göra en ekonomisk analys av denna marknad. 

 

Under 2007 köpte Svensk Filmindustri Bio AB (SF Bio) upp konkursboet Astoria Cinemas 

(tidigare Sandrew Metronome AB) och skaffade sig därigenom en starkt dominerande 

ställning på den svenska biomarknaden med dryga 65 % av biobesökarna.2 Snabbt blossade 

en debatt om monopolställning och missnöje med förhöjda priser upp. Kritiker hävdar att SF 

Bio nu skapat sig en alltför dominerande ställning på marknaden medan SF Bio själva menar 

att det krävs den typ av stordriftsfördelar och synergi som denna konsolidering ger för att 

kunna vara lönsam och överleva i den tuffa biografbranschen. Samtidigt säger de klassiska 

teorierna, och kanske inte minst intuitionen hos gemene man att ett monopol sällan är 

samhällsekonomiskt effektivt och det ligger nära till hands att anta att en friare marknad 

skulle kunna skapa mer samhällsekonomisk nytta. Denna uppsats ska utreda denna 

problematik och utreda och analysera situationen på den svenska biografmarknaden. 

 

Sedan den första biografen kom med bröderna Lumière i Frankrike 1895 och dess lansering i 

Sverige ett halvår senare har biografbesök blivit en upplevelse och en tradition som är starkt 

förankrad i samhället. Sedan 1950-talet, då biografbranschen hade sin storhetstid, har antalet 

biobesök i Sverige stadigt minskat, från över 80 miljoner besök 1954 till 39,6 miljoner 1964, 

för att under 1990-talet stabiliseras kring 15 miljoner.3 Konkurrens från tv och sedermera 

även video och DVD samt reklamfinansierade tv-kanaler har på senare år konkurrensutsatt 

biograferna. Den svenska biografbranschens svar på ökad konkurrens och minskad lönsamhet 

har traditionellt varit att höja biljettpriserna.4 Är detta fallet även idag? Biobesök är en djupt 

rotad tradition och fortfarande ett fritidsnöje som ger mervärde åt filmerna. Detta får 

                                                 
1 http://www.svd.se/ (1) 
2 http://www.sf.se/ (1)  
3 http://www.ne.se/ (1) 
4 Ibid. 
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konsekvenser för en efterfrågan och substitution för biobesök vilka förändrats över tiden. 

Biografbesök innebär en merupplevelse och konsumenten är villig att betala för upplevelsen 

och den förpackning som film har i det formatet. Samtidigt upplever vi att det finns en känsla 

hos många att priserna är höga och avgifter tas ut till synes i onödan, vilket skapar ett 

missnöje. Många anser att biopriserna i Sverige är höga. Är det verkligen så? Vad beror det i 

så fall på?  

1.2 Problemformulering 

Eftersom det finns en polemik i åsikterna om vilka effekter marknadsstrukturen på 

biografmarknaden medför så är vi intresserade av att utreda hur marknadskoncentrationen 

påverkar de resultat som denna marknad genererar. I vilken mån kan aktörerna sätta sina egna 

priser och vilka aktörer är det som främst påverkar de priser, kvantiteter och övriga resultat 

som konsumenten möter på biografen? Finns det andra faktorer än marknadskoncentrationen 

som påverkar resultaten på biografmarknaden? Är det så att det råder otillbörlig 

marknadskoncentration med skadliga effekter eller är den uppkomna situationen en naturlig 

process då marknaden tyder på ett naturligt monopol som endast kan fungera med en 

betydande aktör?  

 

Givet den ovan nämnda problematiken är vi intresserade av att analysera biografmarknaden. 

Vilken vertikal struktur finns på biografmarknaden och vad får detta för konsekvenser? 

Vilken typ av horisontell och vertikal integration finns på biografmarknaden och vad får detta 

för konsekvenser för branschen i allmänhet och biografmarknaden i synnerlighet? Vilken typ 

av konkurrens finns på biografmarknaden och vad får det för resultat?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att analysera biografmarknaden i Sverige med avseende på marknadsstruktur och 

beteende där resultatet på biografmarknaden kommer att utredas. 

 

För att uppnå vårt syfte kommer följande delfrågor att behandlas och besvaras.  

 Vilken är den rådande marknadsstrukturen och vad är orsakerna till detta? 

 Vilket beteende finns hos marknadens aktörer och vad är orsakerna till detta? 

 Vilka resultat uppkommer av den marknadsstruktur och det beteende vi kan observera?  
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2. Metod 

I detta kapitel behandlas det tillvägagångssätt som vi valt att använda i denna uppsats. 

Tillvägagångssättet består av litteraturstudier av teorier, empirisk forskning i form av arkiv-, 

artikel- och datasökning. Genom insamling av primärdata där det är möjligt och i annat fall 

sekundärdata vill vi underbygga vårt empiriska material ytterligare. Vidare har vi studerat 

årsrapporter för att få en uppfattning om resultatfördelningen i branschen. 

2.1 Avgränsning  

Som relevant marknad har vi analyserat biografmarknaden och dess vertikala struktur och 

påverkan och dess plats i ett led av olika visningsfönster dvs. olika sätt att se film. Geografiskt 

avser undersökningen Sverige i helhet. Någon avgränsning av genrer, ursprungsländer eller 

liknande kommer inte att göras utan samtliga biobesök i Sverige ses som den relevanta 

marknaden. Däremot diskuteras substitutionen mellan visningsfönstren då detta antas centralt 

för vår analys. Nedladdning av film är en fråga vars påverkan på biografbesök inte fastställts, 

därför kommer vi inte att beröra dess effekter i uppsatsen. 

2.2 Data- och informationsinsamling 

Vi har granskat tidningsartiklar och blogginlägg inom ämnet för att få en bild av situationen 

och för att få inspiration om ämnet. Detta hjälpte till att skapa ett intresse för ämnet, men har 

endast i begränsad mån använts som underlag till uppsatsen. Vi har även tagit del av tidigare 

uppsatser och litteratur inom ämnet för att få en klarare bild av problemet. 

 

Litteratur och artiklar vi använt oss av har vi hittat på bibliotek samt genom artikelsök. 

Genom att ha tagit ta del av rapporter inom området har vi fått ytterligare insikt om 

marknaden och situationen vertikalt såväl som horisontellt. Litteratur om filmens och 

filmbranschens historia i Sverige såväl som i Hollywood har använts som stöd i vårt 

empiriska material. Vi har även tagit del av aktuell statistik och rapporter från bl.a. Svenska 

filminstitutet (SFI) som vi använt. Vi har tittat på så aktuella siffror som möjligt för att få en 

så aktuell bild som möjligt men vi har även bedömt det relevant att beakta och jämföra dessa 

siffror med statistik från tidigare år.  
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2.3 Originalkällor 

Vi har tagit del av Konkurrensverkets (KKV) utredningar kring SF Bio AB (SF Bio) bud på 

Sandrew Metronome Sverige AB (Sandrews) 875/2004 samt 61/2005. Dessa angår SF:s, 

sedermera förhindrade, uppköp av Sandrews 2004-2005. De här akterna består av 

kommentarer i ärendet från aktörer, distributörer m.fl. samt Konkurrensverkets 

ställningstagande baserad på denna information. Gällande denna information har ett urval 

gjorts baserat på vår bedömning av relevans givet en viss tidsbegränsning. Vidare har allt 

material i dessa utredningar blivit granskat av KKV och vissa delar, gällande framför allt 

känslig information, strategi, företagshemligheter och även information om filmhyror, har 

maskerats. Vår bedömning är dock att detta inte inneburit något hinder i vidare mening 

förutom en något bristande insikt i filmhyrornas storlek och utförande som vi i många fall fått 

hämta från andra källor. Denna information har gett oss förstahandsinformation som vi ställt 

emot vetenskapliga artiklar och publiceringar från aktörer på film- och biografmarknaderna 

för att förstå marknaden och få en rättvis bild. 

 

Genom att ta del av SF Bio AB:s och andra aktörers, verksamma i branschen, årsrapporter vill 

vi utreda vart pengarna som vi betalar för en biobiljett tar vägen. Detta kommer att nämnas 

ytterligare i kapitel 5.4.1. Dessa rapporter har vi funnit på företagens respektive hemsidor 

samt på affärsdata som är en portal för årsrapporter i Sverige. 

 

2.4 Metodkritik 

Konkurrensverkets utredning efter stämningsansökan skedde 2004-2005 och siffrorna i 

utredningen är ibland äldre än så vilket i möjligast mån har kompletterats med aktuella siffror 

och information. Det var 2007 som Astoria Cinemas (Tidigare Sandrew Metronome) gick i 

konkurs och det är inte helt säkert att konsekvenserna på biografmarknaden kan observeras 

redan idag. Vi har även tagit del av SFI:s verksamhetsberättelse för 2008 som kom ut 2009-

05-19. Innehållet i denna verksamhetsberättelse var i linje med våra hypoteser om marknaden 

och ändrade inga tillvägagångssätt i uppsatsen utan användes främst för att hålla siffrorna i 

uppsatsen så aktuella som möjligt. 
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3. Teori 
I följande kapitel ska vi behandla teorier, modeller och begrepp som är relevanta för 

problematiken på biomarknaden. Vi utgår från SCP-modellen (Struktur, beteende, resultat) 

för att förstå marknaden, och applicerar den på biofgrafmarknaden. Utifrån appliceringen på 

den relevanta marknaden kommer vi att presentera teorier relevanta för förutsättningar, 

struktur, beteende och resultat. 

3.1 SCP-modellen 

I SCP-modellen anger man den relevanta marknaden och den relevanta produkten och 

analyserar de resultat som uppkommer på en marknad utifrån ett antal parametrar som internt 

och externt påverkar den relevanta marknaden. Dessa parametrar brukar klassas in under 

grundförutsättningar, marknadsstruktur, beteende och statlig påverkan och lagstiftning.5 

 

En marknads resultat beror exempelvis på beteendet hos dess företag vilka i sin tur är 

beroende av strukturen vilken bestämmer hur pass konkurrenskraftig marknaden är. 

Strukturen på marknaden är beroende av grundläggande förutsättningar så som teknik och 

efterfrågan på en produkt. Till exempel kommer en industri med en teknologi sådan att 

medelkostnaden för produktion faller när kvantiteten av output ökar att tendera till att ha 

endast ett större företag eller möjligen ett mindre antal företag. Även rådande lagstiftning och 

statliga regleringar har påverkan på en marknads resultat.6 

                                                 
5 Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation s 4-10 
6 Ibid. 
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Figur 1: SCP-modellen 

 
(Egen bearbetning, källa: Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation s 4) 

3.2 Ekonomiska Förutsättningar 

Förutsättningarna på en marknad är de grundläggande egenskaper som marknaden besitter. 

Hur ser utbud och efterfrågan på produkten ut? Vilka substitut finns för den relevanta 

produkten och finns det några synergier mellan olika produkter? 

3.2.1 Efterfrågan 
Efterfrågeelasticitet är ett mått på hur mycket en förändring i pris av en vara påverkar den 

producerade kvantiteten. För en inelastisk vara innebär en ökning i pris en relativt liten 

minskning i kvantitet och vice versa, medan för en elastisk vara medför en prisökning en 

relativt stor kvantitetsminskning. Denna minskade efterfrågade kvantitet uppkommer av 

substitut till varan och preferenser hos konsumenter.7  

3.2.2 Residual demand 
I en situation med konkurrens mellan flera aktörer erhålls residual demand genom den 

efterfrågan som återstår när de andra aktörerna på marknaden tagit beslut om hur mycket de 

kommer att sälja till ett visst pris. Den återstående aktören kan då sätta sitt pris med hänsyn 

till den kvarvarande efterfrågan. I fallet där vi har en dominerande firma med periferiaktörer 

blir småaktörerna pristagare, de tar det pris som satts av den dominante aktören. I detta fallet 

                                                 
7 Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L. (2005) Microeconomic s 123-125 
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erhålls residual demand från av att företaget säljer till de vars efterfrågan inte mötts av övriga 

aktörer på marknaden. Residual demand för ett företag är således marknadsefterfrågan 

reducerad med de andelar av efterfrågan som andra aktörer redan täcker.8 

3.2.3 Substitution 
Med substitution menas utbytbarhet, hur utbytbar en vara är mot en annan. Två varor är 

varandras substitut om en prisökning på den ena varan innebär en ökning av konsumtion av 

den andra. Korspriselasticitet är ett mått på denna substitution varor emellan.9 

3.2.4 Skalekonomier  
I en skalekonomi råder stordriftsfördelar, med detta menas att ju fler varor man producerar 

desto lägre blir kostnaden att producera nästa vara. Det här innebär att en skalekonomi har 

sjunkande genomsnittskostnader.10 Ett sätt att skaffa sig skalfördelar för ett företag är att 

genom sin storlek få billigare inköpskostnader.11 

3.3 Struktur  

Med marknadsstruktur menas marknadens kännetecken. Det finns interna aspekter dvs. 

antalet köpare och säljare och deras marknadsandel, och externa aspekter dvs. eventuell 

förekomst av inträdesbarriärer samt graden av vertikal integration som är aktuell på 

marknaden. 

3.3.1 Vertikal integration  
Ett företag vars verksamhet sker i mer än ett produktionsled kan sägas vara vertikalt integrerat. 

Vertikal integration sker främst för att företaget genom att kontrollera sina 

distributionskanaler kan lyckas sänka sina kostnader. En annan viktig orsak till vertikal 

integration är strategiska beslut och marknadsmakt. 12  Det finns olika grader av vertikal 

integration som är lämpliga i olika sammanhang. Med en fullt vertikalt integrerad strategi 

menas att samtliga steg från produktion till konsument kontrolleras av en och samma ägare. 

Medan detta oftast driver ner företagets kostnader innebär det även en större affärsrisk då 

företagets verksamhet blir mindre diversifierad och blir således känsligare för fluktuationer i 

branschen. En icke integrerad strategi betyder att inget samägande finns mellan de olika 

stegen från insatsvarors till konsument. För en minskad efterfrågan blir detta inte lika 

                                                 
8 Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation  s 66-69 
9 Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L. (2005) Microeconomics s 22-23 
10Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation  s 36 
11 Ibid. s 237-242 
12 Ibid. s 395-403 
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dramatiskt då man i sin tur kan minska sina insatsvaror uppströms. Kvasiintegrerad strategi 

innebär ett mellanting av de två strategierna nämnda ovan. I en mindre volatil industri är 

riskerna med vertikal integration mindre då produktionsvolymerna hålls mer konstanta och 

det är en fördel att finnas i flera produktionsled.13 

 

En hög grad av integration är ofta bättre när företaget har inget eller litet 

förhandlingsutrymme med aktörer upp- eller nedströms. I det fallet kan man sänka sina priser 

med en högre grad av integration.14 Om en bransch karaktäriseras av hög grad av vertikal 

integration krävs att även nya aktörer etableras i mer än ett vertikalt led, något som ökar 

kostnaderna för inträde. Detta försvårar således nya aktörers inträde.15 

 

För att minimera affärsrisken givet kostnadsbesparingar tenderar måttet av vertikal integration 

att variera med en industris livscykel. Vid uppstartsfasen av en industri är ofta graden av 

integration låg och ju mer stabil marknaden blir desto mer integrerad blir den för att sedan 

igen minska vid slutet av livscykeln. 16  

 

Istället för att genom vertikal integration integrera sig i flera produktionsled kan en producent 

utöva vertikala restriktioner på en försäljare för att få en viss marknadsmakt. Exempel på 

vertikala restriktioner kan vara territoriell exklusivitet, där en tillverkare utser ett geografiskt 

område åt en av sina försäljare där denna har exklusivitet på produkten. Då produkten är den 

centrala och inte försäljaren eller försäljningsstället motverkar detta att en andra försäljare 

åker snålskjuts på såväl producentens som försäljarens marknadsföring.17 

3.3.2 Bilateralt monopol 
Ett företag har monopolställning om det är den enda försörjaren av en produkt för vilken det 

inte finns något nära substitut. 18  På en marknad där det finns en vertikal kedja av två 

monopolister där en monopolistsäljare säljer till en monopolistköpare finns ett bilateralt 

monopol. I det här fallet blir handeln dessa aktörer emellan en förhandlingsfråga där 

spelteoretiska problem uppkommer då båda aktörerna har skilda intressen och ofullständig 

information om den andres kostnader. Därför har aktörerna strategier för hur de ska agera i 

                                                 
13 Harrigan, K. R. (1983) Strategies for Vertical Integration s 16-22 
14 Ibid. s 16-22 
15 Anderson, A.M. & Bjurgren, P-O. & Ohlsson, O. Industriell ekonomi s 173 
16 Harrigan, K. R. (1983) Strategies for Vertical Integration s 15-52 
17 Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation s 417-430 
18 Ibid. s  88-107 
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förhandlingarna. 19  I ett sådant fall möter konsumenten ett pris med båda företagens 

monopolvinster inräknade.20 En situation med två successiva monopol ger en ännu sämre 

situation med lägre kvantitet och högre pris som dessutom är mindre lönsam för de två 

monopolen än för vad ett integrerat monopol skulle få.  

 

Figur 2: Vinstfördelning i monopol och bilateralt monopol 

 
(Källa: Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation) 

Figur 2: I fallet med bilateralt monopol blir de två aktörernas sammanlagda monopolvinster (bild b 

EFHD+DHGC) mindre än monopolvinsten för det vertikalt integrerade företaget  (bild a ABCD). Trots detta blir 

pris högre och kvantitet lägre i fallet med bilateralt monopol. 

 

I det vanliga fallet där försäljaren har ett fast pris satt av tidigare led tjänar försäljaren på att 

driva upp priset och minska kvantiteten då höjda priser blir vinster för försäljaren. Om 

tidigare led istället tar en avgift av den slutliga vinsten som ofta görs i form av franchise-

företag kan marknaden istället uppnå situationen med ett monopol (Figur 2 a) trots att det i 

praktiken finns ett bilateralt monopol.21 Ett monopol är dock inte synonymt med ineffektivitet. 

Ett hopp om ett framtida monopol får ofta aktören till konsumentfrämjande beteende som 

förbättrad teknologi eller nya produkter som inte skulle ha uppkommit annars.22 

 

                                                 
19 Broman E. M. (1989) The Bilateral Monopoly Model: Approaching Certainty under the Split-the-Difference 
mechanism 
20 Irmen, A. (1996) Mark-up pricing and bilateral monopoly 
21 Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation s 414-423 
22 Ibid. s 110-120 
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3.3.3 Inträdesbarriärer 
Stead, Curwin & Lawler identifierar tre typer av inträdesbarriärer på en marknad, exklusiv 

kontroll som kan uppnås genom exempelvis patent, marknader som präglas av skalfördelar 

som försvårar inträde för mindre aktörer samt fördelar genom preferenser som kan erhållas av 

exempelvis gott rykte eller image.23  

3.3.4 Dominant aktör med konkurrerande periferiaktörer (fringe firms) 
Om ett företag i monopolställning dvs. ett företag i dominant ställning som är prissättare 

utsätts för konkurrens från andra företag som är pristagare kommer dessa aktörer vara så 

kallade periferiaktörer. Periferiaktörerna kommer att ha en relativt liten marknadsandel men 

de kan tillsammans utgöra en betydande del av marknaden.24 

 

Det finns tre möjliga orsaker till att en marknadsstruktur med ett dominant företag och 

konkurrerande periferiaktörer uppstår. En första anledning är att den dominanta firman har 

lägre kostnader än periferiaktörerna. Detta kan bero på flera saker. Företaget kan vara mer 

effektivt än sina konkurrenter (tillexempel genom att ha en bättre teknologi än dem), det kan 

vara en ”early entrant” som lärt sig producera effektivare, det kan vara en ”early entrant” som 

kunnat växa sig stor och skaffa sig skalfördelar eller att staten favoriserar dem. En andra 

anledning kan vara att den dominanta firman har en överlägsen produkt och den tredje att en 

grupp av firmor agerar kollektivt som en dominant firma dvs. en kartell.25 

 

Det är sällan vinstmaximerande för den dominanta aktören att sätta så låga priser att 

periferiaktörerna drivs bort från marknaden, men periferiaktörerna får ändå som effekt att 

dominanten sätter ett lägre pris än en monopolist hade gjort.26  En monopolist tar endast 

hänsyn till efterfrågan och den tillhörande marginalinkomsten, men en dominerande aktör i 

det här fallet tar även hänsyn till periferiaktörernas agerande och maximerar vinsterna efter 

den residual demand som uppkommer av deras strategier.27 

3.3.5 Naturligt Monopol 
I somliga marknadsfall är det mest effektiva att ett företag står för all produktion. Med 

effektivitet menas här att produktionskostnaden blir lägre för den enskilda aktören än för två 

                                                 
23 Stead, R. & Curwen, P. & Lawler, K. (1996) Industrial Economics: Theory, Applications and Policy s 61- 
24 Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation s 110-120 
25 Ibid. 
26 Ibid.  
27 Ibid. 
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eller flera. En marknad där det kan sägas förekomma naturligt monopol kännetecknas ofta av 

sjunkande medelkostnad och sjunkande eller konstant marginalkostnad vid ökad output.28 

3.4 Beteende 

Med beteende menas i SCP-modellen de strategiska beslut ett företag tar utifrån 

marknadsföring, innovation och nyinvesteringar och prissättning i förhållande till sina 

konkurrenter. Val om horisontella fusioner tas även upp i detta avsnitt. 

3.4.1 Strategiskt beteende29 
Strategiskt beteende är de handlingar ett företag företar sig för att reducera konkurrens från 

faktiska och potentiella rivaler. Dessa handlingar är ofta mer komplicerade än att sätta priser 

och kvantiteter. 

 

Strategiskt beteende är en uppsättning handlingar som ett företag genomför för att påverka 

marknadssituationen för att öka sina vinster. Situationen på marknaden innefattar alla faktorer 

i SCP-modellen som påverkar en marknads resultat, inklusive kunders och konkurrenters 

uppfattningar, antalet faktiska och potentiella konkurrenter, produktionsteknologin hos varje 

företag och kostnaden för eller hur snabbt ett rivaliserade företag kan inträda på marknaden. 

Det finns icke samarbetsinriktat strategiskt beteende och samarbetsinriktat strategiskt 

beteende. I det första fallet försöker företaget att maximera sin vinst genom att stärka sin 

position i förhållande till konkurrenterna. Detta beteende leder i regel, förutsatt att det görs 

framgångsrikt, till en ökad vinst för företaget i fråga och en minskad vinst för dess 

konkurrenter. I det senare fallet koordineras agerande med konkurrenterna och vinsterna ökas 

för alla de inblandade.  För att förhindra det senare finns konkurrenslagstiftning. 

 

Vid icke samarbetsinriktat strategiskt beteende försöker ett företag att genom olika tekniker 

hindra konkurrenter från att komma in på marknaden, driva ut dem från marknaden eller 

reducera deras storlek. Vissa av dessa strategier är utformade för att möjliggöra för företaget 

att skrämma bort potentiella rivaler genom att förändra deras uppfattningar om hur aggressivt 

företaget kommer att agera i framtiden. Detta kan ske för att ge budskap åt sina konkurrenter 

att det residual demand som återstår på marknaden kommer att minska. För att en icke 

samarbetsinriktad strategi ska vara framgångsrik krävs två faktorer. Dels ett övertag, så som 

till exempel att företaget kan agera före sina konkurrenter och göra mot dem innan de kan 
                                                 
28 Carlton, D. W. & Perloff, J. M. (2005) Modern Industrial Organisation s 104-105 
29 Ibid. s 350-388 
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göra mot sig, och dels ett löfte om att företaget kommer att hålla fast vid sin strategi oavsett 

konkurrentens agerande.  

 

Investeringar kan göras för att sänka produktionskostnader. Till exempel kan investeringar i 

forskning och utveckling göras eller så kan man reducera kostnader genom ökad effektivitet 

med samma insatsvaror. Ett annat beteende är att öka rivalernas kostnader. Det kan även vara 

lönsamt att driva upp alla firmors kostnader. Marknadsföring är en annan typ av strategisk 

beteende med mål att skapa gott rykte hos konsumenterna och således få fördelar i förhållande 

till sina konkurrenter. 

3.4.2 Val av horisontell integration 
Med horisontell integration menas integrationen inom samma steg i produktionsprocessen. Ett 

samgående mellan två aktörer på samma marknad är exempel på horisontell integration. 

Denna form av samgående är den vanligaste formen av integration och brukar oftast 

rättfärdigas genom skalekonomier, men även här är strategiska beslut om marknadsmakt och 

marknadsandelar central. För företaget med skalfördelar baseras beslutet på ökade vinster 

men för konsumenterna innebär det ofta en dödviktsförlust då marknaden blir mer 

koncentrerad med färre aktörer. 30 

Figur 3: Fullständig konkurrens ersätts av ett monopol med lägre marginalkostnad 

  

 
(Källa: Anderson, A.M. & Bjurgren, P-O. & Ohlsson, O. Industriell ekonomi) 

Figur 3: I extremfallet där fullständig konkurrens ersätts av ett monopol blir konsekvenserna högre pris och 

lägre kvantitet trots minskad marginalkostnad för företaget. 

                                                 
30Stead, R. & Curwen, P. & Lawler, K. (1996) Industrial Economics: Theory, Applications and Policy s 110-121 
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3.4.3 Prisdiskriminering 
Med prisdiskriminering menas att konsumenterna möter olika pris satta av ett företag på en 

marknad. För att detta ska vara möjligt behöver företaget information om konsumentens 

betalningsvilja. Det krävs även att en prisdiskriminerade aktör på en marknad är prissättare 

dvs. att fullständig konkurrens inte råder. Det finns tre typer av prisdiskriminering. Första 

gradens prisdiskriminering innebär att företaget identifierar varje individs högsta 

betalningsvilja (reservationspris) och prissätter därefter. Andra gradens prisdiskriminering 

innebär att olika pris sätts vid olika försäljningskvantiteter av en produkt sätts olika pris. 

Mängdrabatter är ett exempel på andra gradens prisdiskriminering. Vid tredje gradens 

prisdiskriminering delar företaget in konsumenterna i två eller fler grupper med olika 

betalningsvilja och sätter olika pris för dessa grupper utifrån deras olika efterfrågefunktioner 

och betalningsvilja. Rabattkuponger och studentrabatter är exempel på detta. 31  

3.4.4 Intertemporal prisdiskriminering 
En annan form av prisdiskriminering är intertemporal. Genom att primärt sätta ett högt pris 

för att sedan efter en tid sänka det får man en form av tredje gradens prisdiskriminering och 

grupper med olika betalningsvilja utkristalliseras över tiden.32 

3.4.5 Peak-load pricing 
Peak-load pricing är närliggande till prisdiskriminering som innebär att man sätter olika pris 

vid olika tidpunkter. Vanligt förekommande i en bransch är att efterfrågan efter en produkt 

varierar över perioder. Peak-load pricing innebär således att företaget sätter ett högre pris när 

efterfrågan är högre och vice versa.33 

3.5 Resultat 

Marknadens struktur och aktörernas agerande leder till ett utfall på marknaden som man kan 

observera. Detta innebär priser, kvantiteter, eventuella vinster, innovationstakt och 

kapacitetsutnyttjande. 

                                                 
31 Gravelle, H. & Rees, R. (2004) Microeconomics s 194-204 
32 Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L. (2005) Microeconomics s 394-395 
33 Ibid. s 395-396 
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4. Biografmarknaden  
 
I detta avsnitt redogörs för biografmarknaden i Sverige, dess utveckling samt nuvarande 

förhållanden.  

4.1 Marknadens generella utveckling 

4.1.1 Från uppkomst till storhetstid (1900-1957) 
Den svenska biografbranschen har vuxit fram sedan 1896 då den allra första 

filmförevisningen skedde, bara ett halvår efter det att den första biografen i världen öppnats i 

Paris. När de första biograferna kom var teatern det etablerade nöjesalternativet och då 

biograferna, som sattes upp av kringresande filmförevisare34 , var primitiva utgjorde bion 

inget konkurrenskraftigt alternativ till teatern.35 

                                                

 

Det dröjde dock inte länge innan efterfrågan på att se film på biograf tog fart. Redan några år 

in på 1900-talet hade produktionen av film börjat bli en industri och detta möjliggjorde en mer 

kontinuerlig filmdistribution. Detta i sin tur fick till följd att fasta biografer kom att upprättas, 

då främst i industristäderna där det stora publikunderlaget fanns. Ganska snart kom pampiga 

specialritade biografer att uppföras där komfort och elegans var centralt för att ge filmen som 

media en högre status samt för att locka en borgerlig publik.36 

 

Biografmediet fick ett rejält uppsving under 1930-talet i samband med talfilmens genombrott 

och branschen upplevde en högkonjunktur under 1940-talet, mycket tack vare inhemsk 

filmproduktion där Svensk Filmindustri var den mest betydande aktören.  

 

Under den här tiden började staten att mer centralt intressera sig för att beskatta 

biografbranchen. Den tidigare frivilliga kommunala nöjesskatten blev obligatorisk, till hälften 

statlig och den höjdes till 25 % vilket gjorde biografbranschen till Sveriges mest beskattade 

nöjesgren. Den minskade lönsamheten som följde fick många biografer att lägga ner. Men 

värst blev konsekvenserna för producentledet där ökade filmproduktionskostnader nu krävde 

en mycket större publik som uteblev när priserna höjdes.37 

 

 
34 www.ne.se (1) 
35 Furhammar, L. (2001) Den rörliga bildens århundrade s 6-12 
36 www.ne.se (1) 
37 Björkegren, D. (1994) Filmens företag s 36-50 
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4.1.2 Televisionen och de nya hoten mot biografbranschen (1957-2009) 
Det var dock inte den höga beskattningen som kom att innebära slutet för biografbranschens 

storhetstid utan istället televisionens ankomst. När man år 1957 började med reguljära TV-

sändningar i Sverige sjönk biografbesöken från nivåer på över 80 miljoner per år under 1950-

talet till 39,6 miljoner år 1963. Samma år insåg staten att skattetrycket fick förödande effekter 

på biografbranschen till följd och nöjesskatten avskaffades. Detta till förmån för en avgift om 

10 %, för biografer med fler än fem visningar per vecka, till det nystartade Svenska 

Filminstitutet (SFI). Denna avgift skulle i sin helhet gå tillbaka till filmindustrin. Branschen 

återhämtade sig något under de följande åren. 

 

Figur 4: Biobesökens utveckling 1963-2007 samt genomsnitt 1990-2007 (i miljoner) 

 

(Källa: Ghersetti, M. (2008) S O M (samhälle opinion massmedia) Svenska biovanor) 

 

Under 1960- och 70-talen blev TV:s utveckling central och försäljningen av TV-mottagare 

blomstrade, och 10 år efter lanseringen av reguljära TV-sändningar kunde 80 % av svenska 

folket ta emot TV-sändningarna samtidigt som antalet biografbesök stadigt sjönk till 24 

miljoner 1975.38 

 

I slutet av 1970-talet fick biografbranschen ytterligare konkurrens i form av hemmavideon. 

Dess succé gjorde att videobutikerna blev allt talrikare och det blev billigt att se film hemma. 

Under 80-talet blev konkurrensen än hårdare med nya reklamfinansierade TV-kanaler samt 

betal-TV där flera kanaler är inriktade på filmvisning. 

                                                 
38  www.ne.se (1) 
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På 1980-talet kom multibiografen, dvs. en biograf med fem eller fler salonger, att konkurrera 

med den klassiska singelbiografen. I större städer i Sverige är denna biografform dominerande 

än idag. Filmstaden Sergel i Stockholm är sedan öppnandet 1995 SF Bio och Sveriges 

flaggskepp då det kommer till multibiografer med sina 14 salonger och 2667 platser. 39  

Biografer med olika segmentering från billigt till lyx blev mer och mer ersatta av dessa 

multibiografer i de stora städerna.40  

 

Sedan 1990 har antalet biobesök legat stabilt runt ca 15 miljoner per år. Den typ av ny teknik 

som kommit i form av DVD, hemmabio och VOD41/Internet, har inte förmått minska denna 

siffra ytterligare.  

 

De senaste åren har biografbeståndet minskat, framförallt på mindre orter. Marknadens 

dominerande aktör SF Bio har sålt många av sina anläggningar på mindre orter eftersom dessa 

inte kunnat drivas lönsamt inom deras organisation.42 Dessa har istället kunnat drivas vidare 

av mindre aktörer, så som Svenska Bio och Eurostar, vilka har kunnat driva sin rörelse i 

småskalighet på mindre orter till lönsamhet. Det har dock varit så, vilket även framgår av ett 

exempel med Eurostar, en mindre aktör på biografmarknaden, att så snart någon del av denna 

rörelse växer sig så pass stor att den framgångsrikt skulle kunna drivas av SF så köper SF upp 

den. Antalet filmdukar har minskat kraftigt sedan Astorias konkurs 2007 och SF strävar efter 

att öka lönsamheten per kopia av filmen man får av distributören.43 

                                                 
39  www.sf.se (2) 
40 Silver, J. & McDonnell, F. (2007) Are Movie Theatres Doomed? Do Exhibitors See the Big Picture as 
Theatres Lose Their Comparative Advantage? 
41 Video on Demand, Nedladdning av film som motsvarar hyrfilm 
42 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 
43 Boreson, A. & Ekerstedt, M. (2007) Nöjd publik och orolig bransch 
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4.2 Marknadens aktörer – en historik (1901-1980) 

Det har historiskt sett funnits tre stycken betydande aktörer på den svenska biografmarknaden: 

Sandrew Metronome (Sandrews) som grundades 1901 i Stockholm, Svensk Filmindustri (SF) 

grundat 1905 i Kristianstad samt Europa Film, grundat 1930. 

4.2.1 Sandrews 
Sandrews var en något försiktig aktör som tog mindre risk i uppstarten av nya biografer än 

vad SF gjorde. Det var först 1937, 36 år efter biografverksamheten startat, som Sandrews 

ägare och grundare Anders Sandrew 44  vågade tro på att biografrörelsen inte var ett 

ekonomiskt vågspel och beslutade därför att ge upp de rörelser han drivit vid sidan av för att 

helt och hållet satsa på biografverksamheten. På 30-talet lyckades Sandrews få rättigheterna 

som distributör för Columbia Pictures och Metro-Goldwyn-Meyer under samarbete med 

Europa Film, den tredje betydande aktören på svenska biografmarknaden.45 

4.2.2 SF 
SF var den aktör som blev den mer expansiva av de två och de kom att skaffa sig en 

betydande ställning redan i ett tidigt skede. Genom sin utbredning fick företaget en stark 

ställning mot distributörer såväl inrikes som utrikes. Då företaget vuxit till sig en industri med 

ca 700 fasta biografer och man trodde sig ha en framtid som internationell filmproducent 

gjordes stora satsningar. 1919 skedde en konsolidering och bolagskapitalet ökades kraftigt. 

Det nya bolaget fick namnet AB Svensk Filmindustri.  

 

De höga ambitionerna infriades dock inte. Publiksiffrorna sjönk under efterkrigstiden och de 

amerikanska filmproducenternas filmer tog marknadsandelar som tillintetgjorde SF:s 

internationella expansionsplaner. SF:s starka ställning som filmdistributör försvann när de 

amerikanska filmbolagen startade sina egna distributionskanaler i Sverige. Den nya 

situationen gjorde att distributörerna fick betydligt mer makt än de hade haft tidigare och 

höjda filmhyror minskade lönsamheten för biografägarna.46  

 

                                                 
44 Anders hette tidigare Andersson, men bytte i samband med sin framgång namn till Sandrew, ett namn han tog 
efter ett Spanskt Portvin han fattat tycke för (Björkegren s 112) 
45 Björkegren, D. (1994) Filmens företag s 111-122 
46 Ibid. s 36-46 
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4.2.3 Europa Film 
På 30-talet slog svensk film tillbaka och tog en tredjedel av den svenska marknaden för 

visning av film på biograf. Detta gjorde branschen mer lönsam och flera nya aktörer dök upp 

på den svenska biografmarknaden av vilka Europa Film var den mest betydande.47 

4.2.4 Avgörande uppköp  
1975 hade biografägandet i Sverige främst koncentrerats till SF, Sandrews och Europa Film. 

SF:s ägarstruktur ändrades när lönsamheten för biograferna, i samband med TV och videons 

inträde, minskade. 1973 blev SF:s ägare Hufvudstaden trötta på bristande marginaler i 

branschen och bolaget såldes till Dagens Nyheter. Redan 10 år senare hade även DN insett 

hur konkurrensutsatt mediet var och SF såldes återigen, denna gång till Bonnierföretagen efter 

att Europa Films anbud stoppats av Näringsombudsmannen med motivering om otillbörlig 

branschkoncentration. Europa film gick året efter i konkurs och Bonnierföretagen köpte då i 

stället upp konkursboet och slog ihop detta med SF. Affären blev inte utsatt för granskning av 

Näringsombudsmannen då marknaden var i dåligt skick och Europa Film var konkursutsatt.48 

 

4.3 Konsolideringar – dagens situation (1980-2009) 

4.3.1 SF under Bonnier 
Köpet av SF var för Bonnierföretagen ett sätt att inta en defensiv position inför kommande 

tider då de förutspådde tuff konkurrens från det nya videomediet och en kommande 

avreglering av tv-marknaden. Driften av SF kom att rationaliseras och man satsade med de 

nya resurserna i ryggen på en modernisering av biograferna. Verksamheten bolagiserades och 

då det gällde biografverksamheten koncentrerades denna verksamhet till Sveriges 20 största 

städer och SF började där att bygga filmstäder eftersom tidigare erfarenheter visat att detta 

medförde möjligheter till rationaliseringsvinster. SF hade under 1980-talet en positiv 

utveckling men 1990 infriades farhågorna kring de nya hoten och stötte på problem. SF var 

tvungna att i ytterligare grad effektivisera verksamheten och den centraliserades bland annat. 

Själva biografdelen fick en ökad betydelse för SF. Satsningarna på filmstäder blev lyckad och 

en bas i verksamheten. För Bonnier var biografkedjan viktig i förhandlingarna och 

relationerna med de stora amerikanska distributionsbolagen. SF var helt beroende av deras 

produktioner då hela 80 % av deras intäkter kom från dessa. Genom sitt stora nät av biografer 

kunde man försäkra sig om att få de stora titlarna och stå stark i förhandlingar om filmhyror. 

                                                 
47 www.ne.se (2) 
48 Björkegren, D. (1994) Filmens företag 36-46 
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SF:s starka position hindrade även ett inträde från Majors, de stora amerikanska 

filmproducenterna. Dessa ville nu, eftersom konkurrenslagarna i USA, vilka tidigare 

förhindrat att de förvärvade biografverksamhet, avskaffats i och med video och kabel-TV:s 

inträde, förvärva biografer såväl i USA som utomlands. SF:s position gjorde att 

inträdesbarriärerna blev orimligt kostsamma för de amerikanska storbolagen och de kunde 

därför inte etablera sig.49 

4.3.2 SF kopplar greppet 
I mitten av 2004 köpte SF Bio AB, som nu hade blivit ett fristående aktiebolag under Bonnier, 

upp Sandrews biografverksamhet. Mot detta invände sig Konkurrensverket (KKV) och efter 

en utredning bestående av två delar (Akter: Dnr 875/2004 samt Dnr 61/2005) beslöt KKV att 

stoppa uppköpet då SF på den relevanta marknaden definierad som biografmarknaden av 

KKV hade en marknadsandel om över 50 % vilket brukar anses som dominerande. Verket 

ansåg att koncentrationen var olaglig och stred mot konkurrenslagen:  

 

”Koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar 

eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens 

inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.”50 

 

Som dominerande ställning definieras:  

 

”En dominerande ställning karaktäriseras av att ett företag i avsevärd utsträckning kan 

agera oberoende av sina konkurrenter och kunder.”51 

SF hävdade i sitt uppköp att Sandrews var en ”failing firm”52 och menade då att köpet skulle 

undantas konkurrenslagen, ett resonemang som KKV inte godtog. Sandrews kom istället att 

köpas upp av Astoria Cinemas. Det visade sig dock kort efter utredningen att Sandrews var 

en ”failing firm” som efter några år i Astorias ägo till slut ändå utan hinder kom att köpas av 

SF Bio, liksom fallet med Europa Film AB, då det inte finns något stöd i svensk lag att 

förhindra en dominerande aktör att köpa upp ett konkursbo.53 

                                                 
49 Björkegren, D. (1994) Filmens företag s 51-64 
50 61/2005 Konkurrensverkets stämningsansökan 
51 Ibid. 
52 Konkursmässigt företag som undantas konkurrenslag 
53 www.sr.se/ (2) 
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4.3.3 En marknad för liten för två stora aktörer? 
Sandrews och Astoria hävdar själva att motiven till deras konkurser har varit bristen av 

tillgång till storfilmer. De 10 största filmerna av de drygt 200 som går upp på biograf står 

varje år i Sverige för ca 40 % av de totala intäkterna på marknaden. En representant för 

Sandrews säger att för att Sandrews biografverksamhet skulle drivas lönsamt krävdes 3 av de 

10 amerikanska storfilmerna, något de inte kunde uppnå54. Samtidigt krävdes det för SF Bio 9 

av de 10 största filmerna för att driva sin verksamhet lönsamt, något man de flesta år 

uppnådde.55  

 

Stordriftsfördelarna på biografbranschen består främst i att aktörer med stor marknadsandel 

får tillgång till de största filmerna och dessutom till lägre inköpskostnader. Biografägare 

måste tävla om de stora titlarna och detta sker till exempel genom budgivning.56 Annika 

Estassy som vid tidpunkten för uttalandet var vd på Sandrews menar att distributörerna ofta i 

förväg har bestämt sig för en viss biokedja.  

 

”De kan ju gå till oss och erbjuda oss en film och vi ger dem ett förslag. Sedan kan de ta vårt 

bud och gå direkt till SF och säga: Bjud högre så får ni filmen.” 57 

 

Det var den gängse förståelsen i branschen mellan distributörerna och de stora biografägarna 

att biografen ska få territoriell exklusivitet på att visa storfilmer, åtminstone under en viss tid. 

Mellan olika lokala marknader finns inte denna exklusivitet utan endast då flera biografägare 

agerar på samma lokala marknad58  

 

Figur 5 visar på hur distributionsbolagen till största del valt att ge SF Bio exklusivitet till 

storfilmer. Detta gjorde att Sandrews och sedermera Astoria gick i konkurs och har bidragit 

till den dominerande ställning SF Bio besitter på biografmarknaden idag.59 Detta tyder på ett 

spelteoretiskt problem där distributörerna ville nå ut till så många som möjligt samtidigt som 

de antagligen inte ville att Sandrews skulle gå i konkurs. 

 

                                                 
54 www.svt.se  
55 Björkegren, D. (1994) Filmens företag s 119 
56 www.svt.se  
57 Ibid. 
58 Utredningstjänsten DNR 2008:1443 
59 www.svt.se  
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Figur 5: Fördelning av de 10 största filmerna i Sverige 2000-2004 

SF Sandrews
2000 9 1
2001 8 2
2002 8 2
2003 10 0
2004 9 1

 
(Källa: www.sr.se (2)) 

 

Sandrews har inget av de påvisade åren fått tillgång till det antal filmer de behöver för att inte 

gå med förlust. År 2003 fick Sandrews inte tillgång till någon film och de gjorde det året en 

förlust på 23 miljoner kronor.60 SF fick 2001 och 2002 inte tillgång till det antal filmer de 

behövde för att gå med vinst.  

 

Det finns inte storfilmer så att det räcker till flera på lokala marknader och den kamp som 

funnits om storfilmerna har vunnits av den större aktören. Detta tyder på att det på den 

svenska biografmarknaden inte finns plats för två stora aktörer som agerar på samma lokala 

marknader. 

4.3.4 En dominant och flera små - marknadens aktörer idag  
Sedan SF Bio förvärvat Astorias konkursbo under 2007 blev de en än mer dominant aktör på 

biografmarknaden med 66 % av biobesöken. Räknas även Svenska Bio in som till hälften ägs 

av SF är marknadsandelen i landet ca 80 %. Vid sidan av detta finns ett större antal 

småaktörer som agerar lokalt i mellanstora och små svenska orter, där de största är Folkets 

Hus och Parker och Eurostar AB med 5,8 respektive 1,6 % av den svenska marknaden 2008.61 

Lokalt är dock bilden annorlunda. I Stockholm, Göteborg och Malmö har SF Bio ca 95 % av 

marknaden, och i mellanstora och mindre städer finns lokalt ofta endast en biograf. Svenska 

biografmarknaden står idag, med ca 15 miljoner besök årligen, för 0,8 % av 

världsmarknaden.62 

                                                 
60 www.svt.se 
61 Svenska Filminstitutet (2009) Filmåret i siffror 2008 
62 www.svd.se/ (2) 
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Figur 6: Fördelning över marknadsandel på svenska biografmarknaden 2008 

SF Bio

Svenska Bio

Folkets Hus och  Parker

Eurostar

Våra Gårdar

Folkets Bio

Cinemascenen

Biograf Svea

Övriga

 

66,0%
14,0%
5,8%
1,6%
1,3%
1,2%
1,0%
0,8%
8,3%

(Egen bearbetning, källa: Svenska Filminstitutet (2009) Filmåret i siffror 2008) 
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5. Perspektiv på biografmarknaden 
 
Detta avsnitt behandlar aspekter, som med utgångspunkt tagen  i SCP-modellen, spelar in i 

förståelsen av biografmarknaden samt de resultat som dessa genererar.  

 

5.1 Filmdistribution - Majors maktställning 

I filmindustrins tidiga dagar lyckades stora filmproducenter i Hollywood med att göra 

kommersiellt mycket framgångsrika filmer och de kunde växa sig stora och skaffa sig ett 

dominerande inflytande internationellt. Alltsedan dess har de kunnat behålla sin 

marknadsmakt genom strategier som inkluderat vertikal integration och massiva skalfördelar i 

både produktion och distribution vilket skapar höga inträdesbarriärer. På 1970-talet kom 

majors att köpas upp av stora internationella mediekoncerner som även äger många andra 

kanaler i nöjesindustrin och denna ägarstruktur kvarstår även idag.63 

 

En framgångsrik film kan skapa kännedom om produkten som kan exploateras på andra 

marknader och i andra media än enbart visning på biograf eller DVD. Majors är ofta beredda 

att använda lansering för visning på biograf som en förlustaktivitet till förmån för 

varumärkesbyggande som kan generera inkomster dels längre ned i värdekedjan i form av 

lansering på marknaderna för hyrfilm, köpfilm samt betal-tv men även på andra håll som 

merförsäljning i form av exempelvis leksaker.64  

 

Det är genom det kontinuerliga skapandet av succéfilmer som de stora bolagen lyckats hålla 

en konkurrensfördel gentemot mindre aktörer. Kostnaderna för att producera film har ökat till 

följd av stigande löner till filmstjärnor, ökande kostnader för specialeffekter samt dessutom 

ökade kostnader för marknadsföring och lansering. Risken att en storfilm inte får det antal 

besökare som förväntats och således blir ett misslyckande har, givet dess väldigt höga 

produktionskostnader, gjort att de stora bolagen satsar på att producera färre men större filmer 

som kan bli exploaterade i flera visningsfönster. 65  Sedan förlitar man sig till att köpa 

independentproducerad film från mindre producenter för att ha en portfölj av attraktiva nya 

filmer att distribuera till de olika visningsfönstren. 66  Genom denna strategi av vertikal 

                                                 
63 Silver, J. & Alpert, F. (2003) Digital Dawn: A Revolution in Movie Distribution 
64 Ibid. 
65 Visningsfönster är olika medier att se en film i. Detta definieras ytterligare i avsnitt 5.2 
66 Silver, J. & Alpert, F. (2003) Digital Dawn: A Revolution in Movie Distribution 
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integration och diversifiering kan distributörerna säkra sina kassaflöden genom att en film 

exploateras i de olika visningsfönstren och de kan ta igen eventuella förluster på biograferna i 

ett senare skede. 

I Sverige står tio av de 200 filmer som släpps varje år för ca 40 % av intäkterna i 

biograffönstret och de 20 mest besökta för 60 %. Av dessa 20 var femton filmer amerikanska 

år 2008.67  

Idag står Hollywood Majors för två tredjedelar av omsättningen på världsmarknaden och i 

Sverige.68 Sedan 1970-talets förenande av Majors i de stora mediakonglomeraten har det skett 

ytterligare tunga konsolideringar såväl vertikalt som horisontellt och det finns idag fem stora 

internationella aktörer för filmproduktion och distribution nämligen: Disney, Time Warner, 

Viacom, General Electric/Vivendi och Newscorp.69 I Sverige är även Svenska SF Film/SF 

Distribution en viktig aktör vid sidan av dessa med ca 20 % av biografmarknaden. Den 

vertikala integrationen har gjort att major-företagen äger sina distributörer i form av 

sidoanknutna distributionsbolag. Diagrammet nedan visar vilka dessa är i Sverige samt deras 

marknadsandel. 

 

Figur 7: Marknadsandel distributörer i Sverige 2008 

SF Film

Disney

GE/Vivendi

Viacom

New scorp (Fox)

Time Warner 

Övriga 

 

21,7          
18,9          
16,2          
11,6          
9,0            
8,6            

14,0          

(Egen bearbetning, källa: www.sfi.se)  

Figur 7: Time Warner anlitar i Sverige i stor utsträckning även Sandrew Metronome distribution som distributör 

på provisionsbasis. Därför ska i diagrammet en del av ”övriga” hänföras till Time Warner. 

                                                 
67 www.sfi.se  
68 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 
69 Silver, J. & Alpert, F. (2003) Digital Dawn: A Revolution in Movie Distribution 
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5.2 Visningsfönster 

5.2.1 Vad är ett visningsfönster 
En film exploateras, efter det att den producerats, i olika visningsmedia genom 

distributionsbolag. För att maximera intäkterna exploateras filmen i vad som kallas olika 

visningsfönster. Det är distributören som avgör hur exploateringen skall gå till och de tar sin 

utgångspunkt från typ av film, dess förväntade publikintresse, vilka konkurrerande filmer som 

väntas komma ut på marknaden samtidigt, vilka marknadsföringsresurser som kommer att 

finnas tillgängliga, med mera.70  

5.2.2 Biograffönstret 
Biograffönstret utgör det första av visningsfönstren för en film, detta förutsatt att filmen 

bedöms ha den potential som krävs för visning på biograf. Detta fönster har exklusivitet under 

den tiden filmen visas i fönstret. Tidigare omfattade fönstret cirka 6 månader men det är idag 

vanligt att detta fönster kortas väsentligt till förmån för efterföljande visningsfönster. Det är 

distributören som avgör hur länge en film skall visas på biograf. Orsaken till att 

biograffönstret kortats är dels problemet med piratkopiering men framförallt är det faktumet 

att efterföljande visningsfönster, då i synnerhet försäljningen av DVD, i dag står för en 

betydligt större del av intäkterna från en film. Intäkter från biografvisning utgjorde år 2003 

cirka 25 % av de totala intäkterna från exploateringen av en film.71 

5.2.3 Övriga fönster 
De visningsfönster som följer efter biograffönstret är tillgängliggörande på hyrvideo/DVD, 

därefter köpvideo/DVD, video-on-demand, pay-per-view, betal-TV och slutligen fri-TV. 

Varje visningsfönster har i princip exklusivitet mot efterföljande fönster tills det att nästa 

fönster öppnat. Hyrvideo stod år 2003 för 15% av intäkterna, köpvideo för 39% och betal-TV 

för 21%.72 

 

Innan 1990-talet var de övriga visningsfönstren ansedda som marknader underordnade 

biografen men sedan dess har filmbolagen insett de andra fönstrens potential vilket medfört 

att mindre än hälften av alla filmer som görs idag visas på bio.73  

 

                                                 
70 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35  
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Silver, J. & Alpert, F. (2003) Digital Dawn: A Revolution in Movie Distribution  
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Figur 8: Filmkonsumtion i antal i olika visningsfönster mellan 1998 och 2006  

 
(Källa: Svenska Filminstitutet (2008) Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-

2010) 

 

En film har spelat in 95 % av intäkterna på bio efter 7-8 veckor.74 Biograffönstrets tidsspann 

har förkortats mer och mer över tiden då filmmakarna identifierat en ”wear out effect”75 om 

ett filmsläpp dröjer för länge i fönstren efter biografen.76 

5.2.4 Visningsfönster i framtiden - simultan lansering? 
Filmdistributörerna skulle kunna öka sina intäkter genom simultant släpp i DVD- och 

biograffönstret.77 En rapport gjord av Investmentbanken JP Morgan hävdar att filmbolagen 

skulle kunna öka sina intäkter med 36 % genom att släppa filmer simultant på biografer och 

på DVD. Detta skulle kunna innebära en nedgång för biograffönstrets intäkter med hela 50 %. 

En simultan lansering skulle få fler att avstå ett biobesök för att se en film direkt på dvd och 

att som idag ha en sekventiell lansering är inte nödvändigtvis bäst för alla parter utan istället 

                                                 
74 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 875/2004  Aktbilaga 182  
75 En film spelar, oavsett visningsmedia, in den stora majoriteten av sina intäkter under de första fem veckorna 
den visas. 
76 Hennig-Thurau, T & Henning, V& Sattler, H & Eggers, F & Houston, M (2007) The Last Picture Show? 
Timing and Order of Movie Distribution Channels 
77 Ibid. 
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kan producenter och distributörer vinna på en simultan lansering medan detta skulle innebära 

ett stort hot mot biograferna.78  

5.2.5 Effekter av visningsfönster 
SF Bio menar i sitt svaromål på Konkurrensverkets stämningsansökan att förekomsten av- 

och konkurrensen från de alternativa visningsfönstren får betydande konsekvenser för 

biografmarknaden. De menar att det faktum att filmvisning på bio endast står för 25 % av 

intäkterna för en film kontra 54 % för hyr- och köpvideo samt att priserna på DVD-filmer 

kontinuerligt pressas nedåt över tiden gör att priset på biobiljetter pressas nedåt även de.79  

 

SF Bio menar vidare att biografbolagen inte primärt konkurrerar med varandra utan med de 

alternativa visningsformerna. Konkurrenstrycket från de övriga fönstren utgör enligt SF Bio 

en kontrollerande faktor som kraftigt begränsar företagens handlingsutrymme och deras 

möjligheter att självständigt fatta beslut om utbud, pris, service och teknik kraftigt begränsas 

av fenomenet med alternativa visningsformer. 80 Vid högre biljettpris, sämre tjänster eller 

föråldrad teknik väljer konsumenterna att istället se film på DVD, TV eller i något annat 

fönster.  

 

5.3 Aktörernas beteende 

5.3.1 Prissättning 
Filmhyran hade tidigare ett skalsystem där biografägaren betalade en filmhyra om 25 % fram 

till den brytpunkt där de täckt sina fasta kostnader och därefter 80 % till distributören.81 Idag 

har vi istället ett garantisystem som växt fram sedan mitten av 1990-talet. Detta innebär att en 

fast procentsats av biljettintäkterna går till distributörerna från första sålda biljett. Av 

biografägarnas intäkter är genomsnittshyran (moms och SFI-avgift avräknad) ca 49 %. 82  

Dock varierar filmhyresatsen något mellan olika filmer, men klart är att den är högre för de 

största filmerna och att den inte får överstiga 55 %.83 Andra förhandlingspunkter inkluderar 

premiärdatum, visningstid och salong. SF hävdar att distributörerna ofta motsätter sig 

s.k. ”move overs” dvs. en film flyttas till en annan salong för bättre kapacitetsutnyttjande. 

                                                 
78 Hennig-Thurau, T & Henning, V& Sattler, H & Eggers, F & Houston, M (2007) The Last Picture Show? 
Timing and Order of Movie Distribution Channels 
79 Ibid. 
80 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 

81 Ibid. 
82 Guerpillon, O. (2005) Filmen som näring och exportindustri – steg 1 
83 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 
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Svenska Filmhyrarföreningen vidhåller dock att detta är något distributörerna sällan motsätter 

sig.84  

 

SF Bio har sedan juni 2004 utöver prisökningen en serviceavgift på 10 kr för bokning via 

Internet där 21,3 % av biljettbokningarna sker i dagsläget.85 Något som inte räknas med när 

filmhyran till distributören beräknas och som därför har debatterats livligt. SF Bio själva 

hävdar dock att denna avgift endast täcker de kostnader som bokningssystemet har kostat att 

implementera. Sedan 2006 använder sig SF Bio av prisdiskriminering i form av studentrabatt 

där studenter med giltigt mecenatkort kan se utvalda storfilmer under måndag till torsdag för 

60 kr.86 

5.3.2 Marknadskoncentrationens konsekvenser på priser 
I Konkurrensverkets utredning är samtliga berörda parter ense om att en högre 

marknadskoncentration leder till bättre förhandlingsposition för SF Bio. Siffror från Culumbia 

Tristar Films Sweden AB(Columbia) säger att SF Bios övertag av den Amerikanska kedjan 

AMC:s lokaler söder om Stockholm på två år förde ner de genomsnittliga filmhyrorna från 49 

till 41 %.87 Dock är de oense om vilka konsekvenser detta får för konsumenterna. Columbias 

VD Soran Slavdić88  hävdade att prisökningar och dolda avgifter blir en konsekvens, medan 

SF i sin tur menade att det endast kommer att hindra ytterligare prisökningar som i slutändan 

tillfaller högre led vertikalt. SF Bio menar som vi nämnt att alternativa visningsformer har 

utgjort och alltjämt utgör en prispressande funktion på biograffönstret, bland annat de 

pressade priserna på DVD. De hänvisar till ett avsnitt av en studie av David M 

Switzer ”Estimating the demand for Motion Pictures: A study of Saint Louis, Missouri” som 

de hävdar visar på att ett konkurrenstryck föreligger från alternativa visningsfönster. 89 

 Det begränsade antalet betydande aktörer på svenska biografmarknaden borde intuitivt 

innebära en större marknadsmakt som leder till ett ökat biobiljettpris, och sanningen är att 

biljettpriserna stadigt ökat i förhållande till KPI de senaste åren. Detta har började dock redan 

innan konsolideringen mellan SF Bio och Astoria. SF hävdar att av de prisökningar på 12,59 

kronor som skett mellan 1995 och 2003 har 10,55 kronor tillfallit distributörerna. 90  

                                                 
84 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 875/2004 Aktbilaga 186 
85 www.sf.se (1) 
86 www.newsdesk.se  
87 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 875/2004 Aktbilaga 110 
88 Idag VD Sony Pictures Entertainment 
89 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 
90 Ibid. 
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Distributörerna i sin tur har inga siffror som säger någonting annat men hävdar att en större 

del av marknadsföringen än tidigare har ankommit på distributörerna att ombesörja med vilket 

drivit upp deras kostnader.91  

Figur 9: KPI och Biopris i Sverige 1996 – 2009 (2009 jan-mar) 
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(Egen bearbetning, källa: www.sfi.se & www.scb.se) 

Figur 9: Bilden visar att biopriserna har ökat i större takt än konsumentprisindex sedan garantisystemet tagits i 

bruk i mitten av 1990-talet (Y-axeln börjar vid 90). 

 

5.4 Resultaten på biografmarknaden 

5.4.1 Aktörernas vinster 
SF Bio hävdade 2005 följande angående vinstfördelningen i branschen:  

 

”Både SF Bio och Sandrew Metronome Sverige AB har en negativ rörelsemarginal om man 

bortser från intäkter av concession, dvs. försäljning av läsk och godis mm. Själva 

filmvisningsverksamheten går således med förlust och lägre pris än det som tas ut av 

konsument är inte möjligt. Biografbolagen har tvingats höja biljettpriset för att täcka de 

ökade filmhyreskostnaderna men denna prisökning har inte ökat biografbolagens marginal. 

Av ökningen om 12,59 kronor har biografbolagen endast kunnat behålla 2,04 kronor för att 

täcka övriga kostnader vilket inte varit tillräckligt för att göra filmvisningarna lönsamma. 

                                                 
91 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 875/2004 Aktbilaga 110 
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För att kunna möta konkurrenstrycket från de alternativa visningsfönstren har 

biografbolagen således tvingats hålla priset på en sådan låg nivå som filmhyreskostnaden 

medgivit.”92 

 

Detta tyder på att aktörerna på den Svenska biografmarknaden har hårt pressade marginaler. 

De filmhyreskostnader som pressat marginalerna illustreras av figur 10 nedan nedan. 

 

Figur 10: Intäkter för distributörer och biografägare i kronor (exkluderat moms och 
SFI-avgift) 
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(Egen bearbetning, källa: Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 & www.sfi.se & 

www.sf.se)  

 

Figur 10 visar att de för biografägarna förändrade konsekvenserna som uppkommer av 

filmhyresystemet gjort att distributörerna ökat sina intäkter medan biografägarnas intäkter är 

relativt konstanta över tiden. Aktörerna på biografmarknaden har inte förmått höja sina 

intäkter nämnvärt trots ökade intäkter för distributörerna i form av filmhyror.  

 

Priset på en biobiljett som 2009 (januari-mars) var i genomsnitt 85,26 kr fördelas som 

beskrivs i figur 11 nedan. Värt att notera här att dessa procentsatser inte, med det 

garantisystem som råder på marknaden sedan mitten av 1990-talet, påverkas vid en 

prishöjning. 

 

                                                 
92 Konkurrensverkets stämningsansökan DNR 61/2005 Aktbilaga 35 
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Figur 11: Fördelning av priset på en biobiljett (genomsnittspris 2009) 

Procent Kronor
Filmhyra 41 34,96
SFI-avgift 10 8,53
Moms 6 5,
Biogra

12
f 43 36,66

Total 100 85,26  
(Egen bearbetning, källa: www.sfi.se & Guerpillon, O. (2005) Filmen som näring och exportindustri – steg 1) 

 

SF Bio visar 2007 ett rörelseresultat på 70 miljoner på en omsättning på 994 miljoner, vilket 

ger en rörelsemarginal på knappt 7 %.93 I kontrast med detta finns det att läsa i Disneys 

årsrapport 2008 att man på har haft starka marginaler de senaste åren för sin filmproduktion. 

Rörelsemarginalen för deras filmproduktion är 14,8 %. 94  Newscorp (Fox) visar i sin 

årsrapport 2008 att deras filmproduktion hade ett rekordstort rörelseresultat på 1 246 miljoner 

dollar vilket ger ett rörelsemarginaler på 18,5 % vilket är 2 % högre än deras genomsnittliga 

marginaler på samtliga verksamheter. 95  Time Warners filmverksamhet hade det brutna 

räkenskapsåret 2007 en rörelsemarginal på 7 %.96 

 

                                                 
93 SF Årsredovisning (2007) 
94 Buena Vista Annual Report (2008) 
95 Newscorp Annual Report (2008)  
96 Time Warner Annual Report (2007) 
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5.4.2 En jämförelse över priser i Europa 
 

Figur 12: Genomsnittliga biljettpriser i kronor före och efter justering av PPP i Europa 
2006 
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(Egen bearbetning, källa: www.mediasalles.it) 

Figur 12: Figuren visar att Sverige innan den ökade marknadskoncentrationen på biografmarknaden hade bland 

de högsta biobiljettpriserna i Europa (höger stapel) och de högsta efter PPP-justering (Purchasing power 

parity)(vänster stapel). Priset i Sverige var 78,50 kr och medelpris i Europa var 60,10 kr. Efter PPP-justering var 

istället det svenska priset 63,10 medan genomsnittet i Europa var 51,50 kr. Marknadsstrukturen i Sverige är inte 

unik. I övriga Europa är bilden i stort sett densamma då biografägandet blir mer och mer koncentrerat till färre 

aktörer. 97  

 

 

 

                                                 
97 Svenska Filminstitutet (2007) Digital Bio 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras biografmarknaden och det klargörs på vilket sätt dess 

marknadsstruktur och beteende påverkar resultaten på den svenska biografmarknaden.  

6.1 En föränderlig marknad 

Produktions- och distributionsled av marknaden för film har inte ändrats särskilt mycket över 

tiden, men nya teknologier har gjort att konsumtionsledet, som tidigare bestod av endast 

biograf idag är uppdelat på flera visningsfönster. Våra studier har visat på att det finns ett 

konkurrenstryck mellan de olika formerna för filmvisning och att biografvisning kan betraktas 

som ett högkostnadssegment som gynnas av sin intertemporala exklusivitet. Aktörerna på 

biografmarknaden konkurrerar inte i första hand med pris. Detta då det utövas territoriell 

exklusivitet och samma filmer inte visas av två aktörer på en lokal marknad utan 

biografägarna istället konkurrerar med de filmer de lyckas förhandla till sig, där ett fåtal 

filmer står för en majoritet av intäkterna på biografmarknaden och den större aktören ofta får 

tillgång till de största filmerna. Dessutom är biografägarnas marginaler mycket pressade. 

 

Idag har vi en marknad som i produktions- och distributionsled domineras av fem stora bolag. 

Dessa bolag har ett stort inflytande världen över och så även i Sverige. De fokuserar sin 

verksamhet på att producera storfilmer för att sedan komplettera med filmer som köps in av 

independentbolag.  

 

När SF Bio hade en större marknadsandel i utgångsläget blev de oftast favoriserade då de 

kunde nå ut till en större marknad med filmerna. Detta bidrog till att Sandrews, som behövde 

en andel av de storfilmer som kom ut på marknaden för att överleva, gick i konkurs. 

Filmhyrans tidigare utformning med ett skalsystem gjorde att en biografägare kunde täcka 

sina fasta kostnader i ett tidigare skede än med dagens garantisystem. Skalsystemet innebar att 

man fram till en viss brytpunkt hade en fallande men lägre marginalkostnad än idag vilket fick 

till konsekvens en lägre medelkostnad för företagen fram till denna brytpunkt vilket 

möjliggjorde större vinster. Då denna möjlighet nu försvunnit har det blivit svårare att 

överleva på biografmarknaden. Detta innebär att det idag endast finns utrymme för en stor 

aktör på de lokala marknaderna då det tyder på att risken i större mån övergått på 

biografägarna med det nya garantisystemet.  
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Figur 13: Schematisk bild av marknaden utifrån SCP-modellen 

 
(Egen bearbetning, källa: Carlton, D. W. & Perloff, Jeffrey M. (2005) Modern Industrial Organization) 

 

6. 2 Ekonomiska Förutsättningar 

Det totala mediautbudet har ökat kraftigt i samband med den nya tekniken och film ses i fler 

medier än tidigare. Figur 9 visar bl.a. den ökade filmkonsumtionen av DVD. Antalet biobesök 

i Sverige ligger runt 15 miljoner, och klart är att biografens andel av totala filmkonsumtionen 

minskat över tiden. Efterfrågan på film har ökat totalt sedan 1990-talet, exempelvis har DVD-

försäljningen ökat till nivåer VHS-försäljningen aldrig nådde. Ökad filmkonsumtion samt 

substitution från andra visningsfönster har hållit biobesöken på konstant nivå vilket även 
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framgår av att biograffönstret idag i genomsnitt står för 25 % av en films intäkter. Situationen 

på biografmarknaden idag karaktäriseras som vi nämnt av färre men större biografsalonger 

men där ändå biostolarna har blivit färre över tiden.  

 

Figur 14:  Production Possibility Frontier - biograf och andra fönster 

 
Figur 14: Bilden visar hur teknologin har förenklat produktion av film i andra media samtidigt som 

biografstolarna blivit färre. PPF 1 visar situationen tidigare och PPF 2 visar situationen idag. Produktionspunkten 

där den marginella substitutionsgraden (MRS) och den marginella transformationsgraden (MRT) möts är idag 

brantare än tidigare vilket innebär att konsumenterna idag är beredda att substituera fler visningar i andra fönster 

för en biografvisning än tidigare. Antalet biografbesök har inte förändrats mer än marginellt över tiden och den 

ökade nyttan för konsumenten som har uppkommit består i ökad konsumtion i andra visningsfönster. 

 

Biografen har kontinuerligt tvingats till att erbjuda mervärde till produkten film allteftersom 

kvaliteten på substituten ökat, vilket också skett. Det senaste exemplet på detta mervärde för 

biograferna är 3D-filmen som erbjuder ett sätt att konsumera film som ännu är svårt och dyrt 

att uppnå av substituerande fönster. Dagens trender på biografmarknaden där storfilmerna 
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dominerar antalet besök och intäkter leder oss att tro att konsumenterna anser att mervärdet på 

biografbranschen är idag störst för storfilmer där stora resurser lagts ned på effekter, attraktiva 

skådespelare och marknadsföring.  

 

Simultant släpp av en film i flera visningsfönster som skulle ge katastrofala konsekvenser för 

biografmarknaden tyder på den substitution som finns fönster emellan och betyder även att 

biograf är ett relativt dyrt medium i förhållande till andra fönster. Biografen lever idag till stor 

del på sin intertemporala exklusivitet då det är det första steget i en intertemporal 

prisdiskriminering där distributörerna kan identifiera de konsumenter som har störst 

betalningsvilja att se en film.  

 

En biograf har fasta kostnader men också en marginalkostnad som till stor del är beroende av 

priset de väljer att ta ut. Detta tyder på att det finns skalfördelar då en biograf med hög 

beläggning delar upp sina fasta kostnader på större intäkter. Värt att notera är också att stor 

kapacitet är en förutsättning för att få tillgång till de storfilmer som är viktigast för 

lönsamheten för biografägaren. Till detta kommer även den för branschen så viktiga 

concessionsförsäljningen som ökar vid större beläggning. 

 

6.3 Struktur  

Uppströms finns en markant dominans av amerikanska majors – bolag som mellan 

producentled och distributionsled är remarkabelt vertikalt integrerade. Dessa aktörer levererar 

film till alla visningsfönster. Det har även förekommit en stor grad av horisontell integration 

mellan majors och det är idag fem stora internationella aktörer som kontrollerar produktion 

och distribution.  

 

Vi har konstaterat att den bilaterala vinstfördelningen som finns på marknaden är ovanlig och 

innebär att distributören får en andel av slutpriset på marknaden vilket gör att de kan ta del av 

den prisökning som eventuellt skulle drivas av försäljningsled. Med andra ord får 

biografägaren inte hela påslaget själv, vilket är fallet vid givna inköpskostnader som 

beskrivits i avsnitt 3.3.2.  

 

Vi har i tidigare kapitel konstaterat att vid en ökad marknadskoncentration på 

biografmarknaden har biografägarna bättre förutsättningar att förhandla ned filmhyran som i 
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dagsläget står för nästan hälften av kostnaderna för biograferna. Således finns det tecken på 

att medelkostnaden blir lägre för en aktör än för flera att producera en viss kvantitet samt att 

marginalkostnaden alltid är en procentsats av biografpriset. Detta tyder på en sjunkande 

marginalkostnad vid ökat utbud vilket också innebär sjunkande genomsnittskostnader, något 

som ger upphov till ett naturligt monopol så som beskrivits i avsnitt 3.3.5, åtminstone på de 

lokala marknaderna där SF Bio är verksamma. 

 

Figur 15: SF Bios förutsättningar 

 
Figur 15: Vi antar i denna modell att efterfrågan på biografbesök minskar med ökat pris. 

Marginalkostnadskurvan (MC) är negativt sluttande då den (genom filmhyra)är direkt beroende av priset som 
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sätts på marknaden. För enkelhetens skull schabloniserar vi filmhyran och tar inte hänsyn till dess minskning vid 

ökad marknadsandel. Concessionsförsäljningen samt avgifter läggs på marginalintäkten  då concessionen ökar 

vid ökad kvantitet (MR + conc.). Medelkostnaden blir liksom marginalkostnaden sluttande nedåt men avtagande 

inom intervallet något som också tyder på naturligt monopol då det innebär stordriftsfördelar. Givet 

concessionsförsäljning samt avgifter som tas ut som säljs kommer vinsten för SF Bio att bli högre vid en högre 

kvantitet och lägre pris (Ruta B) än för fallet utan concession (Ruta A). Givet SF Bios höga kostnadsstruktur och 

låga marginaler tycks denna vara den naturliga situationen på marknaden om biografmarknaden ens ska överleva 

i dagens konkurrens med andra visningsfönster. Kvantiteten 10 miljoner är SF Bios årliga beläggning. 

 

Då SF Bio idag främst agerar på de stora och medelstora orterna finns en residual demand på 

mindre orter där SF Bio idag inte bedriver verksamhet. Trots att marknaden karaktäriseras av 

naturliga monopol lokalt kan den svenska biografmarknaden i sin helhet ses som en 

marknadsstruktur med en dominant aktör med periferiaktörer givet företagens 

marknadsandelar som beskrivs i figur 6.  

 

Ofta i debatten och inte minst i Konkurrensverkets stämningsansökan så benämns den 

relevanta marknaden som biobesöken i Sverige och så är även fallet i denna uppsats. Det går 

däremot att argumentera för att de allra flesta biografer har ett lokalt monopol då individer 

antagligen inte är beredda att åka annorstädes för att gå på bio. Givet ett lokalt monopol spelar 

det då mindre roll för det pris och den kvantitet som sätts på marknaden vilken aktör det är 

som driver denna biograf med lokalt monopol. I ett existerande monopol leder alltid sänkta 

marginalkostnader och således sänkta genomsnittskostnader för monopolisten till lägre pris 

för konsumenten, vilket vi visat kan ske med en stark aktör som kan förhandla ner filmhyran. 

Två aktörer som agerar lokalt på samma marknader skulle alltså inte få positiv effekt på 

biopriserna, då de för det första inte får tillgång till samma filmer och för det andra får 

filmerna till en större kostnad som förs över på kunden. Detta resonemang skiljer sig från vad 

Konkurrensverket kom fram till i sin utredning 2004/2005 då de stoppade SF Bios uppköp av 

Sandrews och menade att det skulle få negativa effekter för konsumenten. Dessutom har det 

visat sig att det inte finns utrymme för två stora aktörer på samma lokala marknader då den 

största aktören regelmässigt prioriteras vid filmtilldelning. Detta kan exemplifieras av 

Astorias konkurs och de bristande marginaler som idag finns för aktörerna på 

biografmarknaden. 
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6.4 Beteende  

Det finns en klar intressekonflikt mellan biografägarna och filmdistributörerna då man 

konkurrerar om den vinst som uppkommer av biobesöken. Vid en första anblick kan det 

tyckas att SF har möjlighet att sätta priserna som råder på biografmarknaden, men då vi 

studerat filmhyrans utformning och den beskattning som finns på biografbranschen har det 

konstaterats att endast 43 % av priset (oavsett pris) SF Bio väljer att ta ut tillfaller dem själva 

som intäkt.  

 

SF Bios rörelsemarginaler är 70 miljoner på en omsättning om ca 1 miljard, dvs. 7 %. Om vi 

antar att en tredjedel av deras biokunder köper concession för 30 kronor, vilket antagligen är i 

underkant av verkligheten, står denna försäljning för ca 100 miljoner årligen.98 Detta innebär 

ett negativt rörelseresultat av endast biografverksamheten så som SF Bio hävdade i 

utredningen kring uppköpet 2005 då två betydande aktörer fanns på marknaden. Denna 

situation har alltså inte förändrats i takt med att SF ökat sin marknadskoncentration trots att en 

större marknadsandel ger större möjligheter i förhandling om filmhyror. 

 

Med detta i åminnelse har vi en situation där SF endast i begränsad mån kan sätta sina 

biopriser som en dominant aktör då höjda priser endast i begränsad mån tillfaller dem själva 

och då biografverksamheten går med förlust till den efterfrågan som finns idag, givet dagens 

pris och förutsättningar. Istället är det till stor del distributörernas filmhyreförhandlingar som 

för upp priserna, till synes utan betydelse av graden av marknadskoncentration på 

biografmarknaden. Distributörernas storfilmer med kända skådespelare, häftiga effekter samt 

enorma satsningar på marknadsföring ger filmerna i sig marknadsmakt. Detta exemplifieras 

av det faktum att distributörerna kan driva igenom högre filmhyresatser för populärare filmer.  

 

Att distributörerna ökat sina intäkter i biograffönstret genom att höja filmhyrorna samtidigt 

som DVD-priserna sjunker och SF Bio varit motvilliga att öka priserna mer än för att täcka 

ökade filmhyror, ger upphov till frågan om distributörerna inte nödvändigtvis har något 

intresse av att hålla ned priserna i biograffönstret. Eftersom distributörerna exploaterar film 

även mot andra visningsfönster är det lönsamt för dem att ägna sig åt intertemporal 

prisdiskriminering, där de som kan och är villiga att betala mycket i ett högkostnadsegment (i 

detta fall biograffönstret) gör det och de som avstår från att konsumera filmen i detta fönster 

                                                 
98 15 000 000 * 0,66 / 3 * 30 = 99 000 000 
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kan man istället fånga upp på DVD-försäljning eller senare fönster. På så vis undviker 

distributören att sätta endast ett ”jämviktspris” där vissa betalar mindre än sitt reservationspris 

medan andra avstår helt från konsumtion då priset är högre än deras reservationspris. Genom 

att ha olika priser, ett högt och ett lägre i ett annat fönster ökar man totala vinsten. Detta visar 

på en intressekonflikt där biografägaren å sin sida eftersträvar fler besök då marginalerna för 

dem finns för concessionsförsäljningen snarare än biografvisningen, och då de inte har 

möjlighet att fånga upp kunder i senare fönster. 

6.5 Resultat 

Filmhyresystemet har ändrats sedan 90-talet till distributörernas fördel. Vi har visat att av 

biljettpriserna som når en konsument utgörs i genomsnitt till 57 % filmhyra, moms och SFI-

avgift. Något som vi anser medfört att SF Bio infört bokningsavgift vid internetbokning för att 

öka sina direkta vinster och motverka att deras intäkter äts upp. På somliga biografer har SF 

Bio även infört möjlighet att köpa ”lyxplatser” till en avgift. Även detta är med största 

sannolikhet för att undgå filmhyrans andel av priset. 

 

Distributörerna har flera fönster att ta in intäkter i och det framgår tydligt i deras 

verksamhetsrapporter att så är fallet då filmverksamheten beskrivs i sin helhet inkluderat 

samtliga visningsfönster. Biografmarknaden är det första av dessa fönster och det ger upphov 

till en intressekonflikt mellan aktörerna då biografägarna får sina intäkter endast i 

biograffönstret, medan distributörer får intäkter även i följande fönster. Biografmarknaden 

som för drygt 60 år sedan var det enda visningsfönstret, står idag för endast ca 25 % av 

distributörernas intäkter, men är den enda grenen som är beskattad med den s.k. SFI-avgiften 

på 10 % av biljettpriset som går till svensk filmproduktion och är unik för Sverige i Europa. 

Denna beskattning på 10 % förklarar även en stor del av skillnaden i biopriset i Sverige och i 

övriga Europa som presenterats i avsnitt 5.4.2. SFI-avgiften ger ett högre pris än nödvändigt 

på biograferna vilket får biografmarknaden att lida mer än övriga fönster.  

 

Besöken på Svenska biografer har legat relativt konstant runt 15 miljoner de senaste 20 åren 

trots ny teknik och således nya sätt att se film. Detta tyder på att biograf innebär ett visst 

mervärde men det tvingar även biograferna att i takt med teknikens framfart öka mervärdet 

för konsumenterna. Detta är en utveckling vi sett på marknaden med färre men större salonger 

med bättre bild och ljud som konsekvens. En annan konsekvens är att detta mervärde är mest 

synligt för filmer med stor budget och häftiga specialeffekter, och vi har beskrivit att det är 
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dessa storfilmer som står för merparten av intäkterna på svenska marknaden. Biografen har 

mer och mer utvecklats till ett segment för storfilmer, medan annan film och filmliknande 

produktioner även i stor utsträckning produceras direkt för efterföljande visningsfönster som 

DVD eller TV. 

 

Priserna på biografmarknaden verkar inte sättas utifrån en konkurrens mellan biografägare 

utan snarare utifrån avtal slutna med aktörer uppströms och utifrån konkurrens från andra 

visningsfönster. Värt att utreda vidare är huruvida en prisökning på biobiljetter på till exempel 

100 kronor, där endast ca 43 kronor går till biografen påverkar efterfrågan så litet att de 43 

kronorna täcker den eventuella minskade kvantiteten biobesök detta skulle innebära och den 

concessionsförsäljning som därmed skulle gå förlorad. Att SF inte höjt priserna mer än för att 

täcka de ökade filmhyrorna och konsumentprisindex tyder på att SF Bio bedömer att ett ökat 

pris skulle få till följd ett minskat antal biobesök där lönsamhetsminskningen förstärks av 

utebliven concessionsförsäljning. 

 

Figur 16: SF Bios intäkts- och kostnadsstruktur 

 

 
Figur 16: SF Bios kostnads- och intäktsstruktur kan antas ha formen ovan. SF Bio har en omsättning på ca 1 

miljard där 100 miljoner kan uppskattas vara concession och de gör en vinst på ca 70 miljoner. Det har 

konstaterats att en mycket stor del av biografägarnas kostnader är rörliga (filmhyra, skatt samt egna rörliga 

kostnader) då de är beroende av biljettpriset. SF Bio har ca 66 % av en marknad med ca 15 miljoner besök så 

kvantiteten hänförlig dem är ca 10 miljoner. Med dessa 10 miljoner besök har vi konstaterat att de går med 
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förlust på biografvisningen och att det är concessionsförsäljningen som bidrar till ett positivt resultat. Borträknat 

concession uppnås inte ”break even point” (1) men givet concessionen lyckas SF ändå uppnå och komma 

förbi ”break even point”(2)  I figuren kan vi även konstatera att de rörliga kostnadernas stora andel sätter hinder 

på priset då ett högre pris, om det leder till en efterfrågeminskning, till stor del försvinner i form av höga 

marginalkostnader. I figuren skulle detta illustreras av att en brantare intäktskurva i sin tur skulle åtföljas av en 

brantare totalkostnadskurva. Dessutom skulle concessionsförsäljningen vid en mindre kvantitet minska. 

 

Bristen på konkurrens med priser biografägare emellan är något som hävdats från SF Bios 

sida hela tiden sedan frågan om marknadskoncentration blev aktuell och vi har i denna 

uppsats funnit anledning att hålla denna syn som den mest rimliga. En monopolist kommer 

således inte att kunna påverka marknaden på ett otillbörligt sätt i någon större utsträckning 

utan istället kommer den få en bättre position att stå emot höjda kostnader uppströms. 

Dessutom verkar den horisontella konsolideringen som skett på de lokala marknaderna vara 

enda sättet att överleva inom en biografbransch med låga marginaler vilket alltså gör att 

dagens marknadskoncentration är nödvändig för att branschen skall finnas kvar och att 

cineaster alls ska få njuta av sin bio. 
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7. Slutsats och reflexion 

7.1 En marknad med komplext beteende och struktur 

Det har i uppsatsen visats på hur aktörerna på den svenska biografmarknaden är kraftigt 

påverkade av den marknadsmakt som finns uppströms hos distributionsbolagen och hur detta 

begränsar möjligheterna för en dominant aktör på biografmarkanden att utöva vidare 

marknadsmakt. En aktör med en stor marknadsandel på biografmarknaden verkar inte, givet 

förutsättningarna, vara benägen att höja priserna nämnvärt. Istället ställer denna uppsats 

frågan om inte en stark aktör istället är mer motiverad att hålla priserna nere och utnyttja de 

ökade vinstmöjligheterna via consessionen som ett större antal besök ger och då denne får en 

bättre förhandlingsposition kring filmhyrorna även kan tjäna på att pressa dessa nedåt med 

egna ökade marginaler som följd.  

 

Att SF Bio tar ut vad som vid en första anblick kan te sig som obefogade extraavgifter ter sig 

mer begripligt när man känner de förutsättningar en biografägare agerar utifrån. Avgifterna är 

ett sätt för SF Bio att skaffa sig verkliga vinster då de inte måste betala en procentsats av 

dessa intäkter till ett tidigare led. De prisökningar som skett under senare år har visat sig 

främst hänförliga till ökade filmhyror.  

 

Den debatt som funnits angående biografbranschen har i mångt och mycket fokuserat på 

storleken hos en aktör på marknaden vilket är olyckligt, men även beslut som tagits, vilka fått 

direkta konsekvenser för biografmarknaden, har fattats utifrån en orimlig eller bristande syn 

på marknaden och hur den fungerar. Det är filmerna som utgör konkurrensmedlet på 

biografmarknaden och inte priser. Uppsatsen har berört att den lokala monopolställning 

många biografer redan har på en ort gör ägarstrukturen för Sverige i helhet i detta avseende 

relativt irrelevant. I uppsatsen har vi istället kommit fram till att en stor aktör bättre kan stå 

emot marknadsmakten som finns hos de stora filmerna och således distributörerna. 

7.2 Hinder och orättvis beskattning? 

Den skatt i form av SFI-avgift som idag endast belastar biograffönstret har som syfte att 

främja produktionen av film i Sverige, och således för samtliga visningsfönster, framstår i 

ljuset av denna uppsats som orättvis och framför allt hindrande för aktörerna i biograffönstret. 

Den krymper biografägarnas marginaler i en situation där de skall förhandla om filmhyror 
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med distributörer som även kan ta in intäkter i andra, idag av SFI-avgiften obeskattade, 

fönster. Vi föreslår en förändring av detta system där det istället tas ut en solidarisk skatt i 

samtliga fönster. Det skulle ge samma stöd till svensk film samtidigt som kostnaden bärs av 

samtliga visningsmedia. Dagens beskattningsform utgör även ett hinder för biografägarna att 

profitera på prishöjningar då den innebär att deras marginalkostnader ökar med 10 % av priset. 

 

Simultan lansering av film i olika visningsfönster samt biograffönstrets krympande andel av 

den totala marknaden för film utgör hot mot biografernas överlevnad. Då det visat sig 

ohållbart att ha fler än en betydande aktör på marknaden finns istället anledning att hävda att 

det kunde vara att föredra att en ensam aktör inte hindras mer än nödvändigt, då vi frågar oss 

om biografmarknaden endast kan överleva om den karaktäriseras av en dominerande aktör 

eller om marknaden kommer att upphöra på grund av att konkurrensen och 

teknikutvecklingen utifrån minskar efterfrågan på biobesök.  

7.3 Ytterligare forskning för en bättre förståelse 

För att kunna göra en mer rättvis analys av bigrafmarknaden skulle det behövas mer exakt 

information om efterfrågans priselasticitet för biografmarknaden. Vi har i denna uppsats, vad 

gäller biografägarnas möjligheter till vinster och hur de påverkas av prishöjningar, endast 

kunnat visa på, om än intressanta, mer grundläggande samband. Vi har i vissa fall fått anta en 

efterfrågan som minskar då priset ökar men om vi känt till mer om denna hade en mer exakt 

analys kunnat göras och vi hade kunnat uttala oss säkrare. Det går heller inte att veta hur 

konkurrens och substitution från övriga fönster ter sig och det är svårt att precist uttala sig om 

en dominant aktörs som SF Bio möjligheter att agera på ett otillbörligt sätt mer än att få en 

indikation. Vi föreslår ytterligare forskning inom dessa områden.  

7.4 Finns en framtid för biograferna? 

Den stabila efterfrågan kring 15 miljoner biobesök sedan 1990-talet tyder på att biografbesök 

är något som uppskattas i samhället och att konsumenterna fortfarande vill gå på bio några 

gånger om året trots att alternativen blivit fler. Biografbesök verkar vara ett mervärde och 

indikerar att påståendet ”film är bäst på bio” stämmer. Eftersom de vinster som görs på 

biografmarknaden idag är relativt blygsamma och till viss del beror av consession tycker vi att 

denna uppsats har belyst att det intressanta kanske inte är om SF Bio som dominant aktör kan 

ta ut oskäliga priser och hålla nere antalet biobesök utan snarare hur vi på bästa sätt ska gå 

tillväga för att möjliggöra att gå på bio för dem som tycker att film bäst skall ses där. 
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Konkurrens biografägare emellan verkar endast driva upp filmhyrorna. Vår studie visar att 

konkurrens istället främst kommer från andra visningsfönster och att biografägarna 

kontinuerligt tvingas erbjuda ett mervärde till filmen. Kravet på detta mervärde ökar 

kontinuerligt på grund av teknikutvecklingen vilket borgar för en fortsatt utveckling av 

kvaliteten på biografmarknaden. 
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