
 

 

En filmmarknad i förändring 

Reviderad version 

Författare: 

Rickard Edström 

Oscar Elkan 

 

Handledare: 

Susanne Åberg 

 

Datum: 

 2014-08-08 

 

 

Kandidatuppsats 

Uppsats STS - företagsekonomi 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

  



2 

Abstract 

The ongoing process towards an increased usage of digital services has affected the movie 

market. Digital providers for movie consumption, both illegal and legal ones, challenge the 

functioning and structure of the movie market, and thus create a need for change. The illegal 

providers have been established a long time ago, and affect the market to a large degree. This 

is especially significant in the movie market of Sweden, where the usage of the illegal 

services is high. 

The usage of digital services, both illegal and legal ones, affects the attitudes and 

expectations of consumers of movies, with regards to how services for movie consumption 

ought to function. Consumer habits regarding usage of technology, and regarding movie 

consumption in general, are also interesting to study, in order to see which future changes in 

the work of the actors of the movie market are reasonable with regards to changed habits. 

This study investigates how the different kinds of actors that constitute the movie market are 

working in relation to the current situation. It also presents the possible future changes in this 

work that reasonably follow from the changed consumer attitudes and expectations. 

The study identifies two clear threats to the current business model of the movie market: 

generally decreased revenues, and a shift towards a decreased consumption of new movies. A 

few changes in the overall work of the movie market are identified as motivated. These are 

e.g. providing an increased offering of diversity of content in the new legal providers, making 

these services more convenient to use, and lobbying for stronger copyright laws. 

The study also indicates that the movie-related business within certain kinds of actors will 

lessen in importance, and is doomed in the longer term. These kinds of actors are traditional 

movie rental stores, as well as movie-focused logistics companies. The rental stores can make 

a long-term transition of their business towards focusing completely on products that are 

currently defined as complementary. The logistics companies can use their existing logistics 

expertise to offer logistics services for other kinds of products. 
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Sammanfattning 

Den pågående processen mot en ökad användning av digitala tjänster har inte minst påverkat 

filmmarknaden. Digitala tjänster för filmkonsumtion, både illegal och lagliga, utmanar 

filmmarkadens arbetssätt och struktur, och skapar därmed ett behov av förändring. De illegala 

tjänsterna har etablerats tidigt och påverkar i hög grad marknaden. Särskilt tydligt är detta för 

den svenska filmmarknaden, där dessa tjänster används i hög utsträckning. 

Användningen av digitala tjänster, såväl illegala som lagliga, påverkar inte minst 

filmkonsumenters attityder och förväntningar på hur tjänster för filmkonsumtion bör fungera. 

Vanor kring nyttjande av teknik, och kring filmkonsumtion mer generellt är också intressanta 

att studera för att se vilka framtida förändringar i aktörernas arbetssätt som är motiverade. 

Studien belyser hur de olika typer av aktörer som utgör filmmarknaden idag arbetar med 

hänsyn till den rådande situationen, samt de förändringar i detta arbete som betingas av 

förändrade konsumentattityder.  

Studien identifierar två tydliga hot mot filmmarknadens rådande affärsmodell: minskade 

intäkter generellt och ett skift mot minskad konsumtion av ny film. Motiverade arbetssätt för 

filmmarknaden i stort som identifieras är bland annat att förbättra utbudet i de digitala lagliga 

tjänsterna, göra dessa tjänster smidigare samt lobba för strängare upphovsrättslagstiftning. 

Studien tyder vidare på att den filmrelaterade verksamheten inom vissa typer av aktörer 

kommer att minska och är utdömd på sikt. Dessa typer av aktörer är traditionella filmbutiker 

samt filmfokuserade logistikbolag. Filmbutikerna kan på lång sikt övergå till att fokusera helt 

på dagens kringprodukter, medan logistikbolagen kan nyttja sin existerande 

logistikkompetens för att erbjuda logistiktjänster för andra typer av produkter än film. 
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1. Inledning 

Digitaliseringen av tjänster har förändrat olika konsumentmarknader och i följande led även 

konsumentvanor. Innovationstakten inom flera tekniska områden är väldigt hög, och en 

bransch som påverkats kanske mer än andra är filmindustrin. Den tekniska utvecklingen mot 

en mer digitaliserad distribution av skilda slag av media (inte minst film) har gått väldigt fort 

de senaste åren. Flera nya distributörer av film har etablerat sig på Internet över en kort 

tidsperiod. På den svenska marknaden ingår där bland annat bolag som Netflix eller HBO 

Nordic. Användningen av de digitala tjänsterna är och verkar bli mer frekvent på den svenska 

marknaden (Johansson & Reissmüller, 2014).  

Samtidigt som det uppenbart blivit smidigare för många kunder att se hyrd film i hemmet så 

har processen mot digitalisering inte varit skonad från hinder och tuffa utmaningar. Den 

ökande användningen av digitala tjänster innefattar i hög utsträckning illegal piratkopiering, 

som slog igenom på Internet långt före de lagliga digitala tjänsterna för filmuthyrning (DN, 

2011; Johansson & Reissmüller, 2014). Detta har varit och är ett stort ekonomiskt problem 

för samtliga aktörer inom filmmarknaden, vilket bekräftas av det faktum att de lagliga 

digitala tjänsterna inte lyckas fånga upp alla kunder som de fysiska filmdistributörerna tappat 

de senaste åren (Michaelsson, 2014; Magnusson & Versteegh, 2014). 

Trots att digitala tjänster och illegal nedladdning tar en allt större marknadsandel vad gäller 

slutkonsumtion av film så finns det en andel kunder som ännu föredrar att hyra film fysiskt i 

en filmbutik (Hufvudstadsbladet, 2013). Att så är fallet kan främst kopplas till det faktum att 

det finns olika kundpreferenser. Bednarczyk et al (2011) menar vidare att företagen själva 

kan ha ett direkt intresse i att bibehålla en fysisk distribution av produkter som också finns i 

digital form. 

Bland den forskning som vi tagit del av finner vi ingen som inom filmmarknaden belyser hur 

aktörer arbetar på bakgrund av den rådande situationen, och samtidigt tar hänsyn till 

slutkunders preferenser för att komplettera bilden av de förändringar som efterfrågas. Vi har 

därför avsett att genomföra en studie av det slaget. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur distributionskanaler i filmbranschen påverkas av 

den pågående digitaliseringsprocessen inom branschen, mer specifikt när en ökande andel av 

konsumtionen sker, både illegalt och lagligt, via Internet.  

Studien avser besvara följande frågeställningar: 

I. Hur arbetar aktörerna i de olika leden av distributionskanalerna för film för att förbli 

konkurrenskraftiga på den allt mer digitaliserade marknaden? 

II. Hur bör varje aktör inom de olika leden av distributionskanalerna för film förändra 

sitt arbetssätt för att stärka sin konkurrenskraft, med hänsyn till filmkonsumenters 

preferenser? 

 

1.2. Avgränsningar och definitioner 

Studien har avgränsats genom att inte inkludera biografverksamhet eller köpfilm. Begreppet 

DVD kan även avse DVD-liknande lagringsformat, däribland Blu-ray. Tekniska termers 

betydelser tydliggörs i Appendix A. 

1.3. Disposition av studien 

Först presenteras uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar, inklusive 

avgränsningar. Därefter redogörs det för det teoretiska ramverk som senare i uppsatsen 

tillämpas för att belysa de studieobjekt som studerats. I det efterföljande metodavsnittet 

presenteras först den valda metoden för studien. Sedan redogörs det för den pilotstudie och 

de intervjuer som genomförts inom studien, vilket följs av hur data har analyserats. Inom 

metodavsnittet diskuteras det slutligen kring studiens trovärdighet. Detta avsnitt följs av en 

redogörelse för den erhållna empirin från denna studie. Efter denna del kommer ett 

analysavsnitt där den insamlade empirin sammanförs med studiens teoretiska ramverk. 

Slutligen finns ett avsnitt för diskussion och slutsatser, inom vilket frågeställningarna 

besvaras med stöd av studien. Där ges också förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Teori 

Denna studie fokuserar på att belysa hur distributionskanalens aktörer arbetar och interagerar, 

och borde agera utifrån konsumenters perspektiv. Därför presenteras teorier som lägger fokus 

på hur distributionskanaler för produkter kan se ut. I syfte att bygga upp en hållbar 

analysmodell för att få svar på våra frågeställningar byggs teorin om distributionskanaler ut 

med teorier som specifikt berör fysisk distribution samt hur digitaliseringen av produkter 

inverkar på formandet av nya distributionskanaler. 

De olika aktörerna i distributionskanalerna ingår oundvikligen i ett nätverk kring den eller de 

produkter som aktörernas samarbeten fokuserar på. Därför blev det lämpligt att inkludera 

nätverksteori. I detta arbete har valet gjorts att använda 4R-modellen, samt teori om hur 

nätverk skapar stigberoenden, vilket är intressant med avseende på att digitaliseringen av film 

gått relativt fort. 

Förståelse av slutkonsumenters perspektiv är önskvärt för att förstå hur aktörerna i 

distributionskanalen kan agera utifrån dessa perspektiv. Därför är de teorier som presenteras 

vilka berör kundkaraktäristika och vilka huvudkategorier av filmkunder det kan finnas, också 

relevanta för studien. 

Under efterföljande tre underrubriker presenteras teorier gällande distribution, nätverk 

respektive kundkaraktäristika. Detta följs av ett avsnitt som behandlar studiens 

sammanhängande analysmodell, vilken bygger på de presenterade teorierna. 

2.1. Distribution 

Inom konsumentmarknadsföring definieras begreppet distributionskanal, vilket är en 

uppsättning sammankopplade aktörer som samverkar för att producera och leverera en 

produkt till slutkonsumenten. Produkten måste passera genom alla aktörerna för att nå 

slutkonsumenten. Att ingå i distributionskanaler kan medföra långsiktiga samarbeten, och 

leder till en viss inlåsning, genom att det skapas ett beroende på de andra aktörerna i kanalen 

på olika sätt. Företag som på ett medvetet sätt utvecklar sin egen distributionskanal anses 

dock kunna erhålla konkurrensfördelar. Antalet led i distributionskanaler varierar, men de 

innehåller alltid producenter och slutkonsumenter (Kotler et al., 2008). 

  



9 

Målet för en distributionskanals aktörer, från producenter till konsumenter, är att omvandla 

och förädla produkter så att de fyller det syfte som slutkunderna eftersträvar vid 

konsumtionen av produkten. De tillför produkten värde genom att överbrygga tids-, plats- 

och besittningsgap som gör att produkter annars inte når ut till slutkonsumenterna. De 

funktioner som utförs i olika led i distributionskanalen är informering, marknadsföring, 

kontakt, matchning, förhandling, fysisk distribution, finansiering och risktagande (Kotler et 

al., 2008). 

Allerheiligen och Gill (1996) framhäver vikten av ett fungerande samarbete mellan aktörer 

inom distributionskanalen för en lyckad verksamhet, och att det är mellan de fysiska 

aktörerna som samarbeten tenderar att fungera bäst. Vikten av ett gott samarbete görs tydligt 

på bakgrund av att de flesta enheter i en distributionskanal är ömsesidigt beroende av 

varandra. Att samarbetet fungerar bättre bland fysiska distributörer förklaras bland annat med 

att det är högre kostnader som står på spel för samtliga inblandade parter ifall det uppstår 

felaktigheter som uteblivna leveranser eller förseningar. Aktörer inom en distributionskanal 

bör ha ett makroperspektiv på den verksamhet som gynnas av distributionskanalens existens, 

och förstå att ett gott samarbete leder till en större vinst, vilket även ökar andelarna som 

tillfaller varje aktör i distributionsledet (Allerheiligen & Gill, 1996). 

Gällande de distributionskanaler som i huvudsak använder sig av Internet för distribution av 

produkter och viktig information blir det tydligt att tre huvudproblem finns med denna typ av 

distributionskanal. För det första, att internetdistribution kan slå ut tidigare traditionella 

aktörer i en distributionskanal. För det andra, att koordinationsproblem uppkommer inom 

företaget, eftersom distribution via Internet innebär mer beslutsfattande och större 

informationsbehandling. För det tredje, att Internet kan rubba marknadsföring baserad på 

kundsegmentering, eftersom informationen är lättillgänglig och de olika kundgrupperna kan 

ta del av den, och således ha två separata marknadsföringskanaler från samma företag. Ett 

exempel på hur marknadsföring genom Internet slagit ut aktörer är reseagenter som tidigare 

konsulterades om vilka resealternativ som var bäst. När det senare blev så att kunder själva 

kunde läsa informationen från olika företag på Internet så minskade behovet av agenternas 

tjänster (Anderson et al., 2010). 
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2.2. Nätverk 

Oavsett vilken typ av distributionskanal som aktörer tillsammans väljer att forma för att bilda 

en gynnsam verksamhet ingår dessa aktörer i ett nätverk kring de produkter/tjänster som de 

arbetar med. För att beskriva detta nätverk finns ett flertal teoretiska modeller att utgå från, 

men för denna uppsats har endast industriell nätverksteori och mer specifikt 4R-modellen, 

valts ut för att kartlägga det eller de nätverk som utgör pelaren för digital respektive fysisk 

filmdistribution i Sverige. 

Inom industriell nätverksteori, mer specifikt IMP (Industrial Marketing & Purchasing), är en 

central tes att interaktionen mellan aktörer är det viktiga för affärsverksamhet, och att dessa 

interaktioner kan innefattas i relationer som består över tid. Forskning inom IMP har visat att 

aktiviteter, resurser och aktörer definieras av interaktioner. IMP kan kontrasteras mot 

traditionella marknadsteorier, där interaktion, i form av marknadsutbyten, är något som sker 

mellan oberoende aktörer genom separata, friktionslösa och generaliserbara händelser (Ford 

et al. 2011). 

I traditionella marknadsutbyten överförs något mellan aktörer, medan aktörerna och det som 

utbyts förblir oförändrat som ett resultat av utbytet. Utbytet bildar en koppling mellan 

aktörerna som består för utbytesögonblicket, men som inte har något innehåll i övrigt. Denna 

bild av marknadsutbyten har ifrågasatts genom empirisk forskning inom IMP (Ford et al. 

2011). Interaktioner är inom IMP istället något som består över tid och har substans. Genom 

interaktion kan aktörer knyta sina aktiviteter och resurser mellan varandra, och därigenom 

kombinera dessa. Varje aktör som har en koppling till en resurs som det interageras om blir 

påverkad av interaktionen (Håkansson & Waluszewski, 2013). Detta flöde genom nätverket 

kan ge fördelar för de inblandade aktörerna, och förändrar över tid såväl aktörerna som de 

resurser som utbyts. Interaktioner kan även i vissa fall ge upphov till konflikter och problem 

(Ford et al. 2011; Håkansson & Waluszewski, 2013). 

I ARA-modellen (Ford et al., 2011) har tolkningen av marknaden, enligt IMP, formaliserats 

genom en konceptuell struktur för interaktioner. Interaktionsprocesser kan enligt modellen stå 

på tre olika ben: aktörsband, aktivitetslänkar och resursanknytningar. Resursanknytningar 

knyter samman aktörernas resurser, och anpassar dessa till varandra. Resurser som anpassas 

kan exempelvis innefatta fabriker, utrustning eller kunskap. Resursanknytningar kan även ge 

upphov till nya resurskombinationer, och kan göra nyttjandet av resurser mer effektivt (Ford 

et al., 2011). 
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2.2.1. 4R-modellen 

4R är en vidareutveckling av ARA och är en modell inom vilken resursanknytningarna får en 

central roll. Huvudfokuset på resurserna gör att 4R har en annan infallsvinkel än ARA, 

genom att aktörer och organisationer inom 4R kategoriseras som en form av resurser (Baraldi 

& Bocconcelli, 2001). I 4R-modellen delas resurser in i fyra kategorier: produkter (P), 

produktionsanläggningar (PF), affärsenheter (BU) och affärsrelationer (BR). Produkter avser 

alla artefakter och tjänster som deltar i utbytet mellan aktörer. Produktionsanläggningar 

innefattar utrustning och dylikt som används för att producera eller transformera produkter, 

genom att på något sätt tillföra värde. Affärsrelationer är den substans som på sikt bildas 

genom interaktion mellan företag, och affärsenheter är främst immateriella resurser, som 

kunskap och kompetenser (Baraldi & Bocconcelli, 2001).  

Resurserna tillverkas i relation till varandra genom interaktionsprocesser. En viktig punkt blir 

hur vissa egenskaper i dessa interaktionsprocesser från en resurs eller kombinerade resurser 

kan utvecklas och inbäddas i varandra. Interaktion mellan företag och organisationer ses som 

den huvudsakliga kraften som formar de individuella resurserna, och ses som en process som 

kan inkludera ambitioner för att skapa både stabilitet och förändring i gränssnitten mellan 

enskilda resurser. Interaktioner involverar att lösa problem med hur olika resurser kan 

kombineras och förändras för att passa den omgivande strukturen (Håkansson & 

Waluszewski, 2002a). 

Analysverktyget med resurser bygger på antagandena att alla fyra typer av resurser är 

essentiella inom nätverk, och att de alla skapas genom interaktionsprocesser (Håkansson & 

Waluszewski, 2002a). 

Produkter (P) ses inte som givna artefakter; det ses att de skapas och formas genom 

interaktion mellan köpare och säljare. Exempelvis kan produktens egenskaper förhandlas 

fram i specifikationer mellan köpare och säljare, alternativt kan en existerande produkt 

anpassas till köparens behov (Håkansson & Waluszewski, 2002a). Produkten i ett nätverk kan 

således ses som en dynamisk faktor, där betydelsefulla interaktioner mellan köpare och 

säljare också avspeglar sig på produktens utformning. Betydelsefulla interaktioner beror 

mycket på hur aktörerna uppfattar tidigare interaktioner och hur de förväntar att framtida 

interaktioner kommer att se ut. Detta ger nätverket även en social karaktär och möjliggör för 

aktörer att genom sina relationer till övriga aktörer påverka diverse handlingar inom 

nätverket, däribland produktutvecklingen (Håkansson & Waluszewski, 2002b).  
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Produktionsanläggningar (PF) är inom traditionella ekonomiska teorier något som inte är 

involverat i ett marknadsutbyte. Inom 4R ses att produktionsanläggningarna ofta ansluts till 

varandra för att spara tid eller pengar. Genom att anpassa produktion och hantering av 

produkter mellan parterna i interaktionen kan detta uppnås. Teknikutveckling involverar ofta 

förändringar i produktionsanläggningar, exempelvis att finna dolda egenskaper hos dessa 

(Håkansson & Waluszewski, 2002a). 

Interaktionens effekt på affärsenheter (BU), som är sociala resurser, är att de utvecklar 

specifika sociala egenskaper, där vissa funktioner från en affärsenhet inbäddas i någon annan 

affärsenhet. Affärsenheter är sociala enheter där kunskap om hur samarbete kan gå till med 

specifika motparter är viktigt. Egenskaper hos affärsenheter är både motivation och förmåga 

att samarbeta med dessa motparter. Förmågan att samarbeta påverkar vilken teknisk 

utveckling av produkter och produktionsanläggningar som kan ske (Håkansson & 

Waluszewski, 2002a). 

Affärsrelationer (BR) är viktiga så fort tid blir en faktor, och är en sammankoppling mellan 

situationer över tid. Relationer skapar både möjligheter och begränsningar för de inblandade 

aktörerna (Håkansson & Waluszewski, 2002a). 

Alla de fyra resurstyperna har kritiska ekonomiska egenskaper. Vidare är alla typerna i högsta 

grad beroende av varandra. Således bör alla inkluderas i en analys. Slutligen föregås alla de 

fyra resurstyperna av individer, och att representeras av en individ är en förutsättning för att 

en resurs ska erhålla ekonomiskt värde (Håkansson & Waluszewski, 2002a). 

4R-modellen underlättar för att tydliggöra de resursnätverk som företag ingår i, både i 

förhållande till tid och inom komplexa processer. Modellen möjliggör också en identifiering 

av de resurser som varit mest betydelsefulla i en process (Baraldi et al., 2009). Genom 4R-

modellen går det att kartlägga vilka resurser som ingår i ett nätverk kring en produkt. Även 

om 4R-modellen inte är lämplig för att identifiera hur vissa innovationsprocesser bör gå till 

inom ett nätverk kring en produkt, är den ett gynnsamt verktyg för att identifiera vilka 

resurser som bör ingå i nätverket (Baraldi et al., 2009). 
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2.2.2. Resurser inom befintliga strukturer 

Utvecklingen av produkter har enligt traditionellt synsätt varit hämmad av befintliga 

strukturer. Det traditionella synsättet hävdar även att eftersom aktörer ingår i nära relationer 

och ett intensivt resursutbyte blir det svårt för nykonstruerade lösningar och innovationer att 

slå igenom. Detta fenomen kallas stigberoende. Håkansson och Waluszewski (2002b) menar 

att trots det faktum att befintliga strukturer existerar så kan samma aktörer bilda nya resurser, 

vilket istället kan få en gynnsam effekt för innovation. En bildning av sådana nya resurser är 

dock inte problemfri. Som en konsekvens av en sådan bildning kan andra resurser påverkas 

ofördelaktigt (Håkansson & Waluszewski, 2002b). 

Håkansson och Waluszewski (2002b) beskriver hur tyngden av resurserna bidrar till att skapa 

nätverk och relationer mellan aktörer. Denna tyngd går att identifiera genom att klassificera 

hur stor ekonomisk betydelse en resurs har i nätverket. Vidare beskriver författarna hur de 

olika möjliga kombinationerna av nätverkets resurser, och dessas generering av nya resurser, 

definierar nätverkets variation. Båda dessa faktorer utgör grunden för hur aktörerna i ett 

nätverk interagerar med varandra (Håkansson & Waluszewski, 2002b).  

2.3. Kundkaraktäristika 

Företag, inte minst inom filmbranschen, kan använda sig av kundkategorier som 

teknikvänliga eller teknikfientliga (Kotler & Keller, 2009). Personer som är intresserade av 

nya teknikprodukter och tekniklösningar, har tidig kunskap om dessa, och spenderar tid att 

lära sig om denna teknik, klassas som teknikvänliga kunder (Sheth & Mittal, 2004). Personer 

som istället ogillar ny teknik klassas som teknikfientliga. Det finns två vanliga orsaker till 

varför teknikfientliga kunder besitter en skeptisk inställning till ny, smidig teknik. Den första 

orsaken är att tekniken leder till en avsaknad av mänsklig interaktion, vilket leder till en 

sämre social upplevelse i samband med köpet eller användandet av produkten. Den andra 

orsaken är helt enkelt att dessa personer känner sig obekväma eller okunniga i att lära sig att 

använda ny teknik (Sheth & Mittal, 2004). 
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Bland de teknikvänliga kunderna som väljer att använda Internet för att se film, finns det även 

en möjlighet för kunderna att lämna filmbolagens kundbaser och konsumera illegala kopior 

av film, där filmbolagen inte får några intäkter för sina produkter. Enligt en rapport av 

Envisional (2011) uppskattas cirka 24% av den globala Internet-trafiken vara direkt 

genererad av illegal fildelning av bl.a. musik och film. Dessa data motsvarar en väsentlig 

andel potentiella kunder som hellre väljer att se film olagligt än att hyra film lagligt på nätet 

eller i en butik. 

En av orsakerna till att denna andel är så stor är att dessa konsumenter inte uppfattar den 

illegala konsumtionen som förenad med en större ekonomisk förlust. Inom forskningen på 

området illegal konsumtion går det att finna begreppen högriskinvestering och 

lågriskinvestering, som är till för att kategorisera riskerna för konsumenter vid inhandling av 

illegala kopior av produkter. Film som en produkt klassas då som en lågriskinvestering, 

eftersom konsumenten ofta inte förlorar något på att ladda ner illegal film. Ifall sedan t.ex. 

filmens kvalité inte är som förväntat, så är förlusten för konsumenten förhållandevis liten. Ett 

exempel på högriskinvestering är privat inhandlande av fotokameror, där den ekonomiska 

förlusten är betydligt större ifall produkten inte uppfyller konsumentens förväntningar (Ho & 

Weinberg, 2011). 
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2.4. Analysmodell 

En redogörelse för studiens analytiska modell följer. 

Den teoretiska definitionen av distributionskanaler kan nyttjas för att klassificera aktörerna in 

i olika led, vilket ger en övergripande kartläggning av marknadens struktur. Kompletterande 

teorier om distributionskanaler vid fysisk distribution respektive digitalisering bidrar till 

förståelsen av varför förändringar sker inom dessa områden. Aktörernas resursinteraktioner i 

nätverken kan analyseras enligt 4R-modellen, där resursinteraktioner med filmen (en 

produkt) och aktörer i distributionskanalens olika led ger en förståelse av det nätverk som 

distributionskanalens aktörer formar. Konceptet stigberoende bidrar till att förstå hur 

nuvarande strukturer både kan möjliggöra och förhindra olika typer av förändringar. Vidare 

kan det skapas en ytterligare förståelse för nätverkets funktionssätt genom analys av hur 

tillverkningen av resurser skett och sker, som resultat av digitaliseringen av marknaden. 

Begreppen tyngd och variation kan användas för att klargöra resursers betydelse. Slutligen 

ger teorier om kundkaraktäristika en förståelse av hur filmkonsumenter resonerar i 

anknytning till sina val av sätt för filmkonsumtion, och hur aktörerna i distributionskanalen 

kan ta vara på dessa resonemang för att förbli konkurrenskraftiga.  
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

Den metod som vi tillämpat i vår empiriska studie är en kvalitativ fallstudie, eftersom vi ville 

få en djupare inblick i hur aktörer i distributionskanalen (inkl. slutkonsumenter) beter sig 

(Lundahl & Skärvad, 1999; Saunders et al., 2012). Det var från vår sida önskvärt att bygga 

analysen på mjukdata, vilken möjliggjorde en mer ingående tolkning av hur aktörer tänker 

kring filmmarknaden och filmkonsumtion. Även om studien tagit en begränsad hjälp av 

kvantitativ data är det intervjuerna som utgjort grunden för det slutliga resultatet. Vi såg även 

att intervjuerna kunde utgöra sekundärkällor för kvantitativ data som vi också ansåg kan vara 

relevant för studien. 

I studien har vi valt att ha en blandning mellan ett induktivt och ett deduktivt 

tillvägagångssätt (Saunders et al., 2012), där vi både utgått från förvald teori men också byggt 

vidare på teoriavsnittet både under och efter datainsamlingen. Detta för att ha ett teoretiskt 

ramverk att utgå från initialt, men också möjliggöra för oss att kunna tillämpa gynnsamma 

teorier allteftersom datainsamling har gjorts, och inte avgränsa oss till att bedöma vilka 

teorier som är relevanta för studien endast i det initiala skedet.  

3.1.1 Vald intervjumetod 

Personer med yrkesmässig anknytning till filmbranschen kan anses vara experter, vilket gör 

intervjumetoden lämplig (Ejvegård, 2009). Vi ville bland annat mer ingående ta del av 

uppfattningar hos aktörer i distributionskanalen om situationen på filmmarknaden. För 

insamlingen av empiri från slutkonsumenter ville vi också främst belysa personers attityder 

och preferenser, och ett krav att påvisa statistiska samband eller dylikt ansågs ej föreligga. 

Således var en kvalitativ intervjumetod lämplig även för dessa respondenter (Saunders et al., 

2012). 
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Gällande intervjuernas upplägg så önskade vi dels att få in konkreta svar på frågor, men vi 

ville också att intervjuerna skulle vara någorlunda fria så att personerna som intervjuades 

själva skulle kunna dela med sig av sina uppfattningar utan att rigida frågeramar förhindrade 

oss från att få djupare resonemang klargjorda. Med bakgrund av dessa önskemål blev det 

lämpligt att genomföra intervjuerna på ett semistrukturerat sätt (Lundahl & Skärvad, 1999; 

Saunders et al., 2012). Ytterligare skäl för att genomföra intervjuer med semistruktur är den 

flexibilitet som denna intervjumetod möjliggör, då de föreliggande omständigheterna för 

denna studie bedöms vara komplexa och dynamiska (Saunders et al., 2012). 

För intervjuerna har vi utformat intervjuguider, med teman och/eller frågor som var tilltänkta 

att ställas till respondenterna. Dessa frågor var inte de exakta frågorna som ställdes till 

respondenterna, något som visar på intervjuernas semistruktur (Saunders et al., 2012). I vissa 

fall har dessa frågor skickats på förhand till respondenterna så att dessa fick möjlighet att 

förbereda sina svar. 

Ljudinspelningar underlättar insamlingen av svar från intervjuer betydligt, men det är inte 

önskvärt att det sker på bekostnad av innebörden på intervjusvaren (Ejvegård, 2009). Med 

detta i beaktande gjorde vi olika val gällande ljudinspelning för de olika intervjuerna, vilka 

redovisas nedan. 

3.2. Pilotstudie 

För att besvara frågeställningarna var det önskvärt att få en klarare bild av hur aktörer i olika 

led i distributionskanalen (Kotler et al., 2008) för film utformar sina verksamheter och sina 

strategier för att klara marknadens villkor och förbli konkurrenskraftiga. Vilka aktörer och 

led som finns i distributionskanalerna var dock för oss okända, och detta ville vi klargöra 

genom en pilotstudie.  

I vår pilotstudie avsåg vi att samla in empiri från aktörer som bör ha en övergripande bild av 

den svenska filmmarknaden, däribland branschorganisationer. Vår förhoppning var dels att få 

in ytterligare information om relevanta aktörer att kontakta inom distributionskanalen, men vi 

ville också få in kunskap på en övergripande nivå om marknaden, med direkt koppling till 

frågeställningarna. 
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Efter att vi på Internet grundläggande undersökt filmmarknaden bedömde vi att den 

myndighetsliknande organisationen Svenska filminstitutet och branschorganisationen Film- 

och TV-producenterna var lämpliga aktörer för en sådan pilotstudie. (Johansson & 

Reissmüller, 2014; Film och TV-producenterna, 2009). Vi tog därefter kontakt med dessa två 

aktörer. Med Svenska filminstitutet genomförde vi en intervju med två handläggare på 

avdelningen för filmstöd och distributions- och visningsstöd, där vi använde oss av den 

intervjuguide som finns bifogad i Appendix A. Intervjuguiden skickades också i förväg till 

respondenterna via mejl. Intervjun antecknades, då vi bedömde att antecknande skulle vara 

mer effektivt än en ljudinspelning/transkribering när fokuset var insamling av övergripande 

information om filmmarknaden, vilken bedömdes möjlig att hinna anteckna tillräckligt väl 

under intervjutillfället. 

Med Film- och TV-producenterna fick vi ingen möjlighet att hålla någon intervju, men de 

hänvisade oss vidare till att intervjua några av deras medlemmar; samtliga av dessa är 

filmproduktionsbolag. Dessa var Atmo, Filmlance och Tre vänner. Alla tre produktionsbolag 

kontaktades med en intervjuförfrågan, men det var endast Filmlance som var villiga att ställa 

upp på en intervju för denna studie. 

Efter vår genomförda pilotstudie, och med studiens frågeställningar i åtanke, bedömde vi att 

det dels var lämpligt att intervjua ett fåtal med hjälp av pilotstudien identifierade aktörer inom 

olika led i distributionskanalen. Detta för att besvara om och hur dessa aktörer arbetar för att 

förbli konkurrenskraftiga med hänsyn till digitaliseringen. Utöver detta ville vi genomföra ett 

fåtal intervjuer med slutkonsumenter för att utifrån dessas perspektiv få en kompletterande 

bild av vad de övriga aktörerna i distributionskanalen bör beakta för att förbli 

konkurrenskraftiga. 

3.3. Genomförda intervjuer 

Det var problematiskt att försöka boka in intervjuer med de produktionsbolag vi kontaktade. 

Att Filmlance ställde upp, och att vi därmed fick in mjukdata från företaget, var förenligt med 

vår önskan att få in en röst från minst ett produktionsbolag.  
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Att vi skulle försöka få en intervju med Bonver kändes givet efter vår pilotstudie, då de blev 

specifikt omnämnda som en stor aktör inom logistik och fysisk distribution av filmprodukter. 

När vi dessutom fick klart för oss att Bonver är en koncern som förutom logistiktjänster även 

innefattar bolag som bl.a. sysslar med försäljning av film och bedriver filmuthyrning via 

Internet, blev det än mer intressant att intervjua representanter från Bonver. 

Vi ville också få in data från filmbutiker. Eftersom det både finns filmbutiker som 

huvudsakligen fokuserar på filmuthyrning, samt filmbutiker som är butiker med ett bredare 

sortiment, var vi intresserade av att intervjua minst en filmbutik var av respektive sort. Därför 

genomförde vi en intervju med den renodlade filmbutiken Filmkedjan Högdalen, samt en 

intervju med den icke-renodlade butiken Liljehallen. Att få in mjukdata från de båda 

sorternas filmbutiker gav oss ett bättre och mer övergripande underlag för att analysera 

filmbutikers perspektiv på digitalisering, och en möjlighet att se om svaren blev likartade 

eller om det kunde observeras några intressanta skillnader. 

Slutkonsumenterna som intervjuats valdes genom ett slumpmässigt urval i vår 

bekantskapskrets. Det bedömdes önskvärt att få in fler intervjuer från olika åldersgrupper, 

men tyvärr lyckades vi inte trots förfrågningar hinna samla in en större mängd 

konsumentintervjuer. Dock var det intressant för studien att få perspektiv på hur unga 

personer resonerar, eftersom unga människors vanor kan visa på framtidstrender. 

Sammantaget har målet varit att få in röster från de olika leden i distributionskanalerna för 

film, inklusive konsumenter. Genom att intervjua ett produktionsbolag, ett logistikföretag, 

liksom en filmdistributör med både fysisk och digital uthyrningsverksamhet samt två 

filmbutiker och tre slutkonsumenter, har vi försökt uppnå detta och hoppats att det ska ge en 

begriplig redogörelse för hur distributionskanaler för film ser ut, liksom de nätverk som de 

olika aktörerna ingår i. Tyvärr lyckades vi, trots försök, inte få någon intervju med något 

filmbolag, men vi tror att den insamlade datan från de intervjuade aktörerna räcker för att 

trots detta ge en tillfredställande bild av hur filmbolagens situation ser ut. 

Konsumentintervjuerna har fungerat som ett begränsat underlag för att ytterligare kunna 

stärka bilden och förståelsen för vad aktörer inom filmmarknaden kan göra för att optimera 

sin verksamhet gentemot slutkunderna. Data från filmbutiker kan komplettera detta eftersom 

filmbutiker och slutkunder är parter i en direkt interaktion vid fysisk filmuthyrning.  
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Tabell 1: Genomförda intervjuer 

Person Organisation Plats Datum 

Ramon Reissmüller 

& Tomas Johansson 

Svenska 

Filminstitutet 

Stockholm 20 februari 

Thomas Michaelsson Filmlance Stockholm 15 april 

Butiksansvarig Filmkedjan 

Högdalen 

Stockholm 9 maj 

Hans Magnusson & 

Jacob Versteegh 

Bonver Logistics & 

Bonver 

Entertainment 

Lidingö 15 maj 

Filmkonsument 1 - Uppsala 17 maj 

Filmkonsument 2 - Uppsala 18 maj 

Filmkonsument 3 - Stockholm & 

Uppsala 

(telefonintervju) 

18 maj 

Medarbetare Liljehallen Uppsala 18 maj 

Notera att den första intervjun är den intervju som genomfördes inom vår pilotstudie 

3.3.1. Intervju med produktionsbolaget Filmlance 

Vi genomförde en intervju med Thomas Michaelsson, filmproducent vid produktionsbolaget 

Filmlance. En ljudinspelning genomfördes, då respondenten inte hade något problem med 

detta. 

3.3.2. Intervju med Bonverkoncernen 

Senare genomförde vi en kombinerad intervju med Hans Magnusson, VD för 

logistikföretaget Bonver Logistics, och Jacob Versteegh, Managing Director för Bonver 

Entertainment. Under intervjun antecknades svaren eftersom respondenterna föredrog detta 

framför en ljudinspelning. 
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3.3.3. Intervjuer med fysiska filmbutiker 

Vi har genomfört intervjuer med två filmbutiker: en mer renodlad filmbutik, Filmkedjan 

Högdalen, och Liljehallen, vilken är en kombinerad dagligvarubutik och filmbutik. Detta för 

att ge en bild av hur olika typer av slutkundsuthyrare ser på den rådande 

marknadssituationen. Den förstnämnda intervjun har spelats in och transkriberats. För den 

senare nämnda intervjun har anteckningar tagits, då vi bedömde att intervjupersonen skulle 

vara mer tveksam till att uttala sig om vi hade efterfrågat en ljudinspelning. 

Vår intervjuguide till dessa intervjuer är bifogad i Appendix B. Frågorna i intervjuguiden 

bygger dels på en operationalisering av nätverksteorin, dels på marknadsföringsfrågor 

kopplade till kundpreferenser. Utöver detta hade vi förberett mer övergripande frågor till 

dessa aktörer med hänsyn till deras särskilda position som slutkundsförsäljare i 

distributionskanalen. 

3.3.4. Intervjuer med filmkonsumenter 

Intervjuer med tre filmkonsumenter genomfördes, en intervju per konsument. Urvalet för 

dessa intervjuer var en form av bekvämlighetsurval, vilket leder till en bristande 

generaliserbarhet (Saunders et al., 2012). Frågorna till dessa intervjuer är dels en 

operationalisering av teorins koncept om kundpreferenser, med fokus på begreppen 

teknikfientliga/teknikvänliga, samt mer generella frågor för att ge en övergripande förståelse 

och kontext av skeenden relaterade till studiens frågeställningar.  

Fokus i dessa intervjuer låg på följande teman: 

● Hur konsumenten ser film hemma 

● Varför konsumenten ser film hemma på det sättet 

● Hur konsumentens nyttjande av filmbutiker ser ut  

Vikt lades vid att ställa frågor inom dessa teman både vad gäller nutid, men också hur 

konsumenten agerat för några år sedan. Detta för att ge en bild av eventuella förändringar i 

konsumentens beteende gällande filmkonsumtion. En intervjuguide med intervjufrågor 

återfinns i Appendix C. 
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Eftersom vissa av våra konkreta intervjufrågor berör respondenternas beteende som till del 

kan bestå av olagliga handlingar, gjordes det klart för varje respondent från början att denne 

kommer vara helt anonym. Med tanke på att intervjuerna berörde olagliga handlingar var det 

också sannolikt att respondenternas svar hade kunnat bli annorlunda om vi hade tagit 

ljudinspelningar för dessa intervjuer. Därför valde vi att inte överhuvudtaget efterfråga 

ljudinspelningar (Ejvegård 2009).  

3.4. Sammanställning och analys av data 

I studien har vi utöver de insamlade intervjuerna även använt oss av sekundärdata, vilket 

bland annat gjort att vi kunnat spara tid (Saunders et al., 2012). 

I de fall där vi använt oss av ljudinspelning har intervjusvaren sedan transkriberats (Saunders 

et al, 2012), då transkribering exakt återger vad som sagts på intervjun.  

Efter att datan har samlats in så har den kategoriserats, vilket underlättar förståelsen av datan. 

(Saunders et al., 2012). Mönsteranpassning (Pattern Matching) har vi bland annat tillämpat 

för att finna mönster kopplade till vårt teoretiska ramverk. Därigenom har vi i vissa fall 

kunnat validera teorin med hjälp av resultat som stämmer med den teoretiska förutsägelsen 

(Saunders et al., 2012). Vi har avsett uppnå en balans mellan identifikation av mönster och att 

delge en mer direkt bild av empirin, bl.a. då det är viktigt att citerade personer inte ersätter 

vår egen analys (Saunders et al., 2012). 
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3.5. Studiens trovärdighet 

Valet av semistrukturerade intervjuer gör att det inte nödvändigtvis går att upprepa 

insamlingen av vår empiri eftersom den återspeglar verkligheten vid de tidpunkter som 

intervjuerna genomförts. Detta faktum riskerar att ha en negativ påverkan på studiens 

reliabilitet. Vi bedömer dock att det i vår studie ändå varit lämpligt med en semistrukturerad 

metod, då studiens syfte behandlar en pågående förändringsprocess (Saunders et al., 2012). 

Risken för partisk primär- och sekundärdata finns, vilket understryker vikten av källkritik. Vi 

är medvetna om rollerna på marknaden hos de olika aktörerna vi samlat in data från, och har 

därför kunnat bedöma hur tillförlitliga olika svar är. Vi bedömer inte att studiens 

övergripande reliabilitet påverkats allvarligt av detta (Saunders et al., 2012). 

För att stärka vår studies validitet har vi med jämna mellanrum granskat studiematerialet och 

bedömt om den kvalitativa undersökningen behandlat det den var avsedd för, och ifall det 

finns en logisk följd i studien (Saunders et al., 2012). Vi har vidare i våra intervjuer noggrant 

klargjort frågor och undersökt svar, vilket också är lämpligt för att erhålla en god validitet 

(Saunders et al., 2012). 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet inleds med bakgrundsinformation om marknaden och den pågående 

digitaliseringen. Under efterföljande rubriker presenteras den empiri som berör olika aktörer, 

vilka studien belyser skeenden kring.  

4.1. Bakgrund 

Användningen och tillgången på DVD-spelare har börjat minska de senaste åren, samtidigt 

som internetanvändandet ökat stadigt (Nordicom-Sverige, 2013). För personer som är upp till 

34 år gamla är det vanligare förekommande att dela filmfiler på nätet än att hyra film via en 

laglig tjänst (SCB, 2014). Samtidigt sjunker försäljningen och uthyrningen av film på DVD 

kraftigt sedan 2009 (Feber.se, 2012; SvD Näringsliv, 2012). 

4.1.1. En första överblick 

Svenska filminstitutet är en statlig stiftelse vars huvudsakliga verksamhet kretsar kring bl.a. 

stödgivning för biografutveckling, lansering av svenska långfilmer och import av film från 

utlandet av icke-kommersiell karaktär. Svenska filminstitutet är med och stödjer 

distributionsprojekt för att säkerställa att det finns en god tillgång på kvalitétsfilm. Stiftelsen 

fungerar även som en informatör om hur tendenserna på filmmarknaden ser ut, vilket 

redovisas i bl.a. rapporter och resultatutgivningar (Johansson & Reissmüller, 2014). 

En typisk distributionskanal för en film, från produktion till slutkonsumentförsäljning, 

beskrivs som ett led med flera aktörer. Först tillverkar produktionsbolaget själva filmen. 

Därefter levereras filmen till en filmdistributör som tar hand om biolanseringen och 

marknadsföringen av filmen. Under tiden som filmen visas på biografer genereras ca 42% av 

filmens intäkter. När det sedan är dags att släppa filmen på DVD för försäljning och 

uthyrning kontaktas aktörer inom logistik som ser till att DVD-kopior av filmen levereras 

fysiskt till filmbutiker, där de sedan säljs och hyrs ut till slutkonsumenter. Bonver nämns som 

en betydelsefull aktör inom logistik för film på den svenska marknaden (Johansson & 

Reissmüller, 2014). 

Digitaliseringen av film har påverkat marknaden för filmuthyrning, men den har inte slagit 

igenom helt vad gäller lagliga filmuthyrningstjänster, även om andelen av den totala 

filmkonsumtionen via dessa tjänster visar på en långsam ökning. Det är främst yngre 

konsumenter som nyttjar denna metod för att hyra film. (Johansson & Reissmüller, 2014). 



25 

De aktuella problemen med lagliga filmuthyrningstjänster handlar till stor del om 

prissättningen på filmerna och det begränsade utbud som de lagliga tjänsterna erbjuder. De 

svenska filmuthyrningstjänsterna jämförs med internationella aktörer som HBO och Netflix, 

där prismodellen med abonnemang och de utbudspaket som erbjuds har haft en 

gynnsammare effekt för laglig konsumtion av film via Internet. En framtida ökad användning 

av lagliga filmuthyrningstjänster på nätet är därför mer trolig att ske genom dessa 

internationella aktörer. En annan faktor är att många konsumenter i dagsläget inte skapat en 

vana för att koppla ihop datorn med TV-skärmen för att se en hyrd film på TV-skärmen. Det 

stora genomslaget kan komma med en allmän etablering av Smart-TV-apparater, där 

slutkonsumenter kan konsumera film digitalt direkt via TV:n (Johansson & Reissmüller, 

2014).  

Traditionella filmbutiker i Sverige minskar i antal, och om lagliga filmuthyrningstjänster 

etablerar sig starkt på marknaden kan de traditionella filmbutikernas verksamhet så 

småningom upphöra helt. Intervjupersonerna menar att endast några traditionella filmbutiker 

med kultstatus möjligen kan överleva denna etablering (Johansson & Reissmüller, 2014). 

Utvecklingen med att antalet traditionella filmbutiker i landet minskar började redan innan de 

lagliga filmuthyrningstjänsterna dök upp på marknaden. Den största konkurrensen för både 

traditionella filmbutiker och lagliga filmuthyrningstjänster på Internet är antagligen den 

illegala konsumtionen av film över Internet (Johansson & Reissmüller, 2014). 

Den illegala konsumtionen av film, och då särskilt de illegala streamingsajterna snarare än 

fildelning av film, beskrivs som ett växande problem då allt fler konsumenter ser på film med 

hjälp av illegalt streamade filmer, icke sällan via hemsidor som ser snygga ut och inte ger 

sken av att bedriva illegal verksamhet. Det bedöms vara fallet att den svenska lagstiftningen 

är otillräcklig för att ändra på den utvecklingen (Johansson & Reissmüller, 2014). 

Den framtida utvecklingen av lagliga filmuthyrningstjänster på nätet bedöms öka inom de 

närmaste tio åren, med en trolig konvergens mot ett stort utbud och låga priser som 

tillhandahålls av färre men mer dominanta aktörer (Johansson & Reissmüller, 2014).   
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4.2. Produktion - Ur ett produktionsbolags perspektiv 

De digitala filmuthyrningstjänsterna påverkar inte det formella arbetet hos 

produktionsbolaget Filmlance. De använder numera endast digital inspelning vid filmens 

produktion, vilket gör att filmen enkelt kan föras över till ett filmbolag. De filmer som 

fortfarande spelas in med en analog kamera genomgår i regel ändå en digital master innan de 

distribueras till slutkunder (Michaelsson, 2014). 

SF och Nordisk film anges som de dominanta filmbolagen i Sverige. Filmbolaget blir den 

direkta kontakten med filmmarknaden, och äger ofta distributionsrättigheterna. Därmed är 

inte produktionsbolaget formellt ansvarigt för distributionen av film, eller dess 

marknadsföring. Michaelsson menar dock att personer på Filmlance i praktiken ändå kan 

vara involverade i distributionen och marknadsföringen. Graden av engagemang i 

distributionen varierar mellan de olika producenterna. Michaelsson menar att han brukar vara 

ganska involverad i marknadsföringen av sina filmer, vilket i praktiken kan innebära 

affischdesign och redigering av trailers till filmerna (Michaelsson, 2014).  

Digitaliseringen har haft en effekt på hur filmer marknadsförs. Framför allt handlar det om 

hur distributionskanalerna för marknadsföringen förändrats. Förut framställde filmbolag 

trailers i syfte att främst visa dessa på biografer. Nuförtiden ser konsumenter ofta trailers på 

Internet, vilket också gör att det marknadsmässigt är viktigare att trailern syns på nätet än i 

biografen. Stillbilder och affischer har blivit allt viktigare i marknadsföringen av film, 

eftersom de snabbt och effektivt kan delas via sociala nätverk på Internet och inte kräver flera 

minuter av beskådarens uppmärksamhet (Michaelsson, 2014).  

Den svenska filmmarknaden är förhållandevis liten, vilket också gör att antalet aktörer inom 

Filmlances nätverk är begränsat. De filmbolag som Filmlance interagerar med är aktörer som 

det interageras med återkommande. Svenska filminstitutet är den största aktören vad gäller 

finansiering av filmproduktion. Samarbeten med andra produktionsbolag inom ett projekt 

förekommer väldigt sällan (Michaelsson, 2014). 

DVD-försäljningen går ner väldigt fort, och de digitala filmhyrningstjänsterna tar inte igen 

den nedgången. Trots detta är Netflix en utmärkande aktör på den digitala 

filmuthyrningsmarknaden, då de under en kort tid skaffat sig ett betydande antal abonnenter i 

Sverige och Norden. Ett problem som Michaelsson identifierat med Netflix är att de har ett 

begränsat utbud av nya serier och filmer men ett stort utbud på gamla produktioner som inte 
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längre har något marknadsvärde. Problematiken beskrivs som att gammal film konsumeras 

på bekostnad av nyare produktioner, vilka följaktligen erhåller minskade intäkter. Detta är 

något som inte förekommit generellt i traditionella filmbutiker, där butikerna ofta lägger ut 

de nyaste filmerna på de främsta hyllorna och kunderna hyr då troligen en ny film som 

fortfarande har ett ekonomiskt värde. Traditionellt har filmer i huvudsak genererat intäkter 

från bio- och DVD-försäljning, varefter filmen knappt längre genererat intäkter och släppts 

till TV-kanaler. Detta innebär ett skadligt skifte för filmbranschen inom vilket gamla filmer 

konsumeras på bekostnad av de nyare produktionerna (Michaelsson, 2014). 

Michaelsson bedömer att traditionella filmbutiker kommer att upphöra med sin verksamhet 

inom en överskådlig framtid. Trots att den lagliga masskonsumtionen av film antagligen 

kommer övergå till digital konsumtion så är de digitala filmuthyrningstjänsterna inte fullt 

etablerade i nuläget vad gäller prissättningsmodeller och dylikt. Situationen beskrivs som en 

övergångsprocess, som påskyndas av Smart-TV-apparater, med vilka man direkt kan hyra 

film digitalt utan att behöva koppla in sin dator (Michaelsson, 2014). 

Michaelsson bedömer att det största hotet för filmmarknaden är den illegala distributionen av 

film på Internet, där det är streamingtjänster som är problemet snarare än nedladdning av 

film.  Dessa streamingtjänster ser allt snyggare ut och används i allt större omfattning av 

vanliga konsumenter. Lagstiftningen i Sverige är alldeles för otillräcklig för att kunna stoppa 

det, menar Michaelsson (Michaelsson, 2014).   
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4.3. Logistik/slutkundsuthyrning - Ur Bonvers perspektiv 

Bonver-koncernen är uppdelad i fyra bolag: Bonver Logistics, Bonver Entertainment, 

Film2home och Apotekstjänst (Magnusson & Versteegh, 2014). Bonver Logistics sysslar 

bl.a. med tredjepartslogistik, förvaring av produkter och kundsupport. Bonver Entertainment 

sysslar bl.a. med filmförsäljning. Film2home är ett tillsammans med Hemmakväll delägt 

bolag som bedriver en laglig digital filmuthyrningstjänst. Apotekstjänst utför logistiktjänster 

inom apoteksområdet och är ett nystartat dotterbolag till Bonver Logistics med cirka 250 

anställda, vilket gör det till den största arbetsgivaren inom koncernen. Företaget beskrivs som 

en huvudfaktor i koncernens fortsatta utveckling (Magnusson & Versteegh, 2014). Bonver 

Logistics är en inom mediabranschen internationellt känd aktör, som utför logistiktjänster åt 

sina kunder (Magnusson & Versteegh, 2014). 

Digitaliseringen av film har haft en betydande påverkan på koncernen. Filmverksamhetens 

omfattning nådde sin topp år 2010, efter förändringar i den fildelningsrelaterade 

lagstiftningen antagits. Därefter har filmverksamheten blivit betydligt mindre. Bonver 

Logistics gick från att ha 50000 kvadratmeter filmlager till ca 8000 kvadratmeter, och antalet 

anställda sjönk från cirka 350 till under 100 (Magnusson & Versteegh, 2014).  

Bonver Logistics beskrivs som en aktör med en spetskompetens inom logistik, vilket har gett 

koncernen ett gott rykte på marknaden. Detta rykte bidrog till att företaget effektivt kunde 

börja utveckla verksamheter kring apoteksprodukter och e-handel. (Magnusson & Versteegh, 

2014). 

Film2home startades år 2001, vilket beskrivs som ett decennium för tidigt. Bildandet 

underlättades av att många aktörer inom filmmarknaden då satsade mycket pengar på digital 

distribution. Även om det gjorts stora satsningar så har dock intäkterna uteblivit. Det var inte 

den illegala marknaden som påverkade beslutet att starta Film2home, utan företaget ville 

etablera sig som en ny distributionskanal för film. Den illegala verksamheten sågs vid den 

tidpunkten som ett potentiellt hot, men förväntningarna beskrivs som att företaget trodde att 

lagstiftarna skulle se till att den illegala marknaden inte kunde etablera sig som den senare 

gjort (Magnusson & Versteegh, 2014).  
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En bidragande faktor mot en snabbare utveckling av en laglig digitaliserad filmmarknad är en 

större etablering av Smart-TV-apparaten. En konkurrensfördel beskrivs vara att Smart-TV:n 

inte behövs kopplas ihop med datorn, vilket ofta annars är nödvändigt vid illegal konsumtion 

av film (Magnusson & Versteegh, 2014). 

De digitala tjänsterna som Film2home har inte tagit fart ännu. Tjänsten växer men endast 

med 5% av vad den skulle behöva göra för att kompensera för de förluster som skett på den 

fysiska marknaden. En problematisk faktor är att tjänsten konkurrerar med den illegala 

filmkonsumtionen som är gratis och har ett bättre utbud (Magnusson & Versteegh, 2014). 

Vidare vill konsumenter numera se filmer direkt när de släpps i USA, vilket har lett till 

situationen att om filmer inte släpps globalt vid samma tidpunkt så är chansen mycket stor att 

filmen konsumeras illegalt i Sverige (Magnusson & Versteegh, 2014). 

Netflix och HBO Nordic beskrivs som aktörer som har gjort att de digitala 

filmuthyrningstjänsterna har ökat. Den fysiska marknaden har påverkats kraftigt av 

konsumtionen via Internet. Som exempel nämns att Netflix-kunder kan nöja sig med det 

utbud som Netflix erbjuder och därmed endast betala sin prenumerationsavgift och upphöra 

med att köpa eller hyra film fysiskt. Detta får också en effekt på prismodellen, då en kund 

hos Netflix i snitt betalar 3 kr per film. Därför blir priser som 39 kr/film inte 

konkurrenskraftiga. På bakgrund av detta har prismodellen hos Film2home justerats, med fler 

priskategorier och billigare priser: 3-49 kr/film. Å andra sidan beskrivs användningen av 

Netflix som en möjlig katalysator för Film2home, genom att Netflix kan få folk att bli vana 

att se film via sin Smart-TV, och skapa en vana för legala tjänster. Eftersom Film2home 

erbjuder nyare film som Netflix inte har, kan konsumenten då vid en längtan efter att se en ny 

film hyra den lagligt via Film2home istället för att ladda ner den illegalt (Magnusson & 

Versteegh, 2014). 

Bonver Entertainment har etablerade relationer med de filmbolag från vilka de köper film. 

De tar in de filmer som har störst marknadsvärde. Dessa relationer beskrivs som viktiga både 

på regional och global nivå. Bonver Logistics är å andra sidan leverantör åt filmbolag, bl.a. 

Disney och Warner i Norden, åt vilka de levererar ut filmer till bensinstationer och 

filmbutiker (Magnusson & Versteegh, 2014). 
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Trots att utvecklingen för de digitala tjänsterna hittills inte varit tillräckligt bra bedöms det 

finnas en fortsatt potential för tillväxt värd att investera i (Magnusson & Versteegh, 2014). I 

nuläget har de uteblivna intäkterna lett till att antalet nyproducerade högbudgeterade filmer 

har minskat de senaste åren. Det kan även ha lett till att filmbolagen är mer måna om att satsa 

pengar på filmer som utgör säkra investeringar, exempelvis uppföljare till gamla succéer.  

Det finns inte längre ett lika stort utrymme för nya storproduktioner som kan misslyckas 

(Magnusson & Versteegh, 2014). 
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4.4. Slutkundsuthyrning - Ur en renodlad filmbutiks perspektiv 

Filmkedjan är en sammanslutning av egna företagare som driver sina filmbutiker. Filmkedjan 

Högdalen har ingen direktkontakt med filmkedjans leverantörer, det sköter Filmkedjan 

centralt. Däremot bestämmer den butiksansvarige vilka filmer som ska tas in och i vilket 

antal (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

Till Filmkedjan kommer det olika typer av besökare. Dels de som hyr film, däribland vissa 

som även köper kringprodukter, exempelvis chips eller godis. Det finns också kunder som 

bara köper kringprodukter och inte hyr någon film. Utöver dessa typer finns det även 

besökare som går in och tittar på filmer, men inte köper något alls (Butiksansvarig 

Filmkedjan Högdalen, 2014). 

I butiken står hyr- och köpfilm för 35% av omsättningen, alltså är inte film den största 

produktkategorin. För några år sedan var det inte alls så, och enbart hyrfilmen stod då för 

ungefär 50% av omsättningen. Runt 2010-2011 var en topp i försäljningen. Några år tidigare 

hade försäljningen varit lägre, men den butiksansvarige bedömer att förändringar i den 

fildelningsrelaterade lagstiftningen gjorde att kunderna kom tillbaka i viss mån. Dock menar 

han att konsumenterna senare insåg att det inte blev några påföljder med nya lagen heller, och 

försäljningen sjönk åter (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014).  

Den butiksansvarige tror att folk främst numera nyttjar den illegala streamingsajten 

Dreamfilm. Då gör dessa personer inget olagligt, utan det är enbart de som tillhandahåller 

materialet som gör det. Utöver detta bedömer den butiksansvarige även att Netflix och de 

andra lagliga tjänsterna bidragit till minskad filmuthyrning (Butiksansvarig Filmkedjan 

Högdalen, 2014). 

Butiken har som resultat av utvecklingen med de digitala tjänsterna fokuserat mer på 

kampanjer med fokus på kringprodukter. Exempelvis har filmbutiken en tidning med 

kampanjkuponger på kringprodukter som läsk, chips och godis. Målet med kampanjerna är 

att försöka skapa en bestående relation med kunden (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 

2014). 
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Ytterligare åtgärder som butiken vidtar för att möta utvecklingen är att erbjuda ett 79kr-

abonnemang, där kunderna kan hyra film fysiskt i butiken i obegränsat antal men enbart 

gammal film, tre filmer åt gången. Den butiksansvarige anger uttryckligen att det är samma 

pris som Netflix och ViaPlay. Abonnemangskunderna kommer erbjudas rabatt på 

kringprodukter som ett extra incitament (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

Butiken marknadsför sig genom olika kanaler, bl.a. affischer och skyltar, utskick av 

Filmkedjans tidning och en Facebook-sida. Den kampanj som bedöms ha gett bäst resultat är 

en SMS-kampanj till existerande kunder som når ut till kunder som redan hyrt film där 

tidigare (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

Åldersfördelningen bland de kunder som hyr film är som följande med avseende på 

försäljningen. Största procentdelen är åldersgruppen 50-54 år (som står för 8,8% av 

försäljningen), sedan 40-44 år, sedan 45-49 år. Generellt är den största gruppen 30-60 år. 

Kundgruppen 15-19 år står för 0,3% av försäljningen, en kundgrupp som var stor för ett antal 

år sedan (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

Anledningar till att kunderna fortfarande hyr film i butiken bedöms vara flera. En faktor är att 

det är trevlig personal i butiken, en annan är bra sortiment. Vissa kunder bedöms bry sig om 

upphovsrätt; att inga filmer skulle produceras om alla filmkonsumenter enbart nyttjade 

piratkopior. Dessa kunder dras därför till att hyra lagligt. Generellt bedömer den 

butiksansvarige att kunderna tycker det är roligare att kunna fysiskt känna på produkterna än 

att exempelvis trycka på en skärm. Detta blir också en anledning för kunderna att hyra i butik. 

Att kunder gillar att känna på filmen fysiskt i affären kan också anknytas till att vissa kunder 

går in i affären och fotar filmerna, för att sedan gå iväg. I vissa fall har kunderna i butiken till 

och med pratat med varandra sinsemellan och sagt att de nu har tips om vilka filmer de ska 

ladda ner (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

De illegala streamingtjänsterna bedöms vara det största hotet mot filmbutiker. Netflix bedöms 

inte vara så farligt eftersom de mest har gammal film och konsumenter åtminstone i andra 

sammanhang gillar att se den senaste filmen. Den butiksansvarige bedömer att om 10-20 år 

kommer det bara finnas ett fåtal butiker kvar, kanske med kultstatus. Enligt honom försvann 

de flesta filmbutiker i Norge under förra året (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014).  
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I vissa länder med strängare fildelningsrelaterad lagstiftning har utvecklingen hindrats något. 

Danmark hade ett system där en faktura skickades till den som laddat ner olagligt. Den 

butiksansvarige tror att det kanske hade varit bra även här (Butiksansvarig Filmkedjan 

Högdalen, 2014). 

4.5. Slutkundsuthyrning - Ett perspektiv från en mer diversifierad 

filmbutik 

Medarbetaren vid Liljehallen uppger att filmuthyrningen gått ner 70% inom loppet av några 

år. Ett exempel som nämns är att om det för några år sedan köptes in cirka 40 exemplar av en 

film, köps det idag in två exemplar (Medarbetare Liljehallen, 2014). 

Medarbetaren tror att anledningen till nedgången är att lagliga tjänster inte kan konkurrera 

med de illegala gratistjänsterna. De illegala tjänsterna bedöms av honom vara populära i 

Sverige eftersom lagarna är så otillräckliga. Han nämner exempelvis att personer kan få stora 

böter i Danmark för sådana brott, men inte här (Medarbetare Liljehallen, 2014). 

De nya tjänsterna som Netflix bedöms av honom användas i liten skala, och bara vara för 

bekvämlighet, eftersom folk ändå inte kan åka fast för att nyttja de illegala tjänsterna. Han 

nämner exempelvis att det kan vara praktiskt för barnfamiljer att ha konton under vissa 

perioder, att se det som är värt att se då och sedan stänga av kontot (Medarbetare Liljehallen, 

2014). 

Framtiden för fysisk filmuthyrning bedöms av medarbetaren vara dyster; att fysisk 

filmuthyrning på sikt kommer försvinna. Liljehallen är dock en butik med olika typer av 

produkter, och när filmuthyrningen minskat har det täckts av intäkter från andra delar av 

sortimentet. Liljehallen har dock hela tiden varit en butik med blandat sortiment, inte en 

renodlad filmbutik (Medarbetare Liljehallen, 2014).  

4.6. Slutkonsumtion - Perspektiv från unga filmkonsumenter 

 

4.6.1. Perspektiv från filmkonsument 1, man 24 år 

Filmkonsument 1 får i dagsläget tag på den film han ser genom illegal nedladdning, främst 

med hjälp av BitTorrent-teknik. För många år sen har konsumenten påbörjat detta beteende. 

Han använder sig i dagsläget inte av streaming för att se långfilm. Konsumenten gillar ny 

teknik, och upplever inga bekymmer med att använda sådan (Filmkonsument 1, 2014). 
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Under en period i våras hade Filmkonsument 1 ett Netflix-konto, som då utgjorde en del av 

dennes sätt att få tag i film. Tjänsten bedömdes fungera någorlunda bra. Fördelar med 

tjänsten som nämndes var främst dess smidighet, och att det lätt går att upptäcka innehåll, 

även icke-dagsfärskt innehåll, och se det, bara för att det finns i Netflix-katalogen. Tekniska 

nackdelar och det faktum att tjänsten har ett bristande utbud, exempelvis säsonger som inte 

kommit där fast de sänts, eller filmer som saknas, var de negativa argument som framfördes 

om tjänsten (Filmkonsument 1, 2014). 

Konsumenten bedömer det inte som en risk att hans nyttjande av illegala tjänster kan leda till 

påföljder för honom. Däremot påpekade han att det känns bättre att nyttja lagliga tjänster, och 

att han gärna skulle byta till sådana i framtiden. Detta gäller speciellt om de börjar närma sig 

de illegala tjänsterna i smidighet och utbud. Konsumenten nämnde även de digitala 

tjänsternas utveckling mot kortare tid till att man kan se innehåll i Sverige, som positiv. Ett 

exempel på detta är att det även i Sverige går att se vissa nya serier direkt efter lansering, via 

de nya digitala tjänsterna (Filmkonsument 1, 2014). 

Filmkonsument 1 nyttjar inte traditionella filmbutiker, förutom vid något enstaka tillfälle när 

han varit bortrest och saknat rätt teknisk utrustning för att kunna se på film via Internet. 

Vidare bor han inte nära någon filmbutik, och nyttjar följaktligen inte deras övriga 

varor/tjänster heller (Filmkonsument 1, 2014). 

Marknadsföring som konsumenten tar del av gällande film är främst fysisk reklam i form av 

affischer (både på bio och på andra platser) samt genom samtal med vänner och bekanta. Det 

händer även att konsumenten läser filmrecensioner på Internet om de länkats till i någon av 

de Internetbaserade publikationer som han regelbundet läser (Filmkonsument 1, 2014). 

4.6.2. Perspektiv från filmkonsument 2, man 25 år 

Filmkonsumentens nuvarande primära sätt att se film är dels illegal nedladdning och dels att 

se filmer som sänds på TV. En illegal tjänst som omnämns är The Pirate Bay, men 

konsumenten nämner att han nyttjar BitTorrent-sidor generellt. Anledningen som nämns för 

detta val av tjänster är betydelsen av att de är gratis. Konsumenten tycker även det är kul med 

ny teknik och har hållit på med nedladdning i 10 års tid, sedan han fick bredbandstillgång 

(Filmkonsument 2, 2014). 
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Filmkonsument 2 har i Sverige inte testat någon laglig internettjänst för film, men när han 

bodde i USA var han Netflixabonnent. Detta eftersom han bedömde att han skulle löpt en stor 

risk för att råka ut för rättsliga påföljder för illegal fildelning i USA, och att han bedömde 

Netflix som ganska billigt. Konsumenten uppger vidare att om lagarna i Sverige blev 

strängare skulle han sluta nyttja de illegala tjänsterna (Filmkonsument 2, 2014). 

Konsumenten nyttjar normalt filmbutiker enbart för att köpa godis. När han är där händer det 

att han ser de filmer de marknadsför, vilket sedan kan ge en effekt på vilka filmer han laddar 

ner och ser. Övriga marknadsföringskanaler för film som konsumenten tar till sig är dels 

sociala medier och dels reklam på nätet, på TV och på reklamaffischer. Han hyr för sin egen 

del aldrig film i butik, även om det i undantagsfall har hänt i sällskap av andra, då som en 

social aktivitet (Filmkonsument 2, 2014).  

4.6.3. Perspektiv från filmkonsument 3, kvinna 25 år  

Filmkonsument 3 får i dagsläget tag i film främst via The Pirate Bay, dock ser hon sällan film 

själv utan då blir det istället TV-serier, vilka också erhålls från samma källa. Fördelar som 

nämns över filmuthyrning är främst bekvämlighet, att man slipper vara bunden till att 

återlämna filmen inom en tidsperiod, samt att tillgången inte är begränsad på populära filmer 

(Filmkonsument 3, 2014).  

Filmkonsument 3 är orolig för att de illegala aktiviteterna kan leda till påföljder, och har 

övervägt att skaffa Netflix som alternativ. Problemet som hon identifierat med Netflix är att 

TV-serier släpps i efterhand som hela säsonger, och inte veckovis som sker genom andra 

kanaler. Om serierna skulle komma snabbare där bedömer hon att hon skulle övergå till 

Netflix (Filmkonsument 3, 2014).  

Konsumenten brukade hyra film fram till för ungefär tre år sedan. Förr skedde detta i 

filmbutiker, och senare skedde det genom nyttjande av automater för filmuthyrning i 

mataffären. När dessa automater försvann slutade konsumenten hyra film helt. Konsumenten 

understryker de opraktiska moment som traditionell fysisk filmuthyrning för med sig. 

Konsumenten brukar inte nyttja filmbutiker för andra tjänster eller produkter, förutom som 

postombud (Filmkonsument 3, 2014).  

Filmkonsument 3 får reda på vilka filmer hon ska se dels genom marknadsföring, främst i 

form av trailers i samband med biobesök. Det händer även att hon letar runt efter filmer 

online, på sidor som IMDB (Filmkonsument 3, 2014). 
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5. Analys 

 

Figur 1 

 

 

I Figur 1 ses vår tolkning av hur distributionskanalerna för film ser ut (Kotler et al, 2008; 

Michaelsson, 2014; Johansson & Reissmüller, 2014; Magnusson & Versteegh, 2014). 

Figuren visar på tre olika vägar: den (traditionella) lagliga fysiska vägen, den lagliga digitala 

vägen samt den illegala (digitala) vägen, däribland både nedladdning och streamingtjänster. 

En skillnad mellan de olika vägarna är att ledet för fysisk distribution enbart blir aktuellt i den 

traditionella vägen. Denna uppsättning med olika distributionskanaler är en konsekvens av att 

filmmarknaden för närvarande befinner sig i en förändringsprocess. 

Generellt, med tanke på att filmen kan distribueras genom flera olika medier är det lämpligt 

att betrakta den som en produkt (P) som formas av interaktioner mellan köpare och säljare 

och inte som en på förhand given artefakt (Håkansson & Waluszewski, 2002a). Nätverken 

kring filmkonsumtion, som innefattar distributionskanalens aktörer, genomgår en 

omvandlingsfas där interaktioner mellan aktörerna används i hopp om att skapa en gynnsam 

marknad, både med hänsyn till fysisk och till digital distribution (Håkansson & Waluszewski 

2002a). 
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Under följande underrubriker analyseras rollen som aktörerna i varje led har i 

distributionskanalen (Kotler et al., 2008) och eventuella förändringar som skett som ett 

resultat av digitaliseringen inom respektive led.  

5.1. Produktionsbolag 

Nätverket kring filmproduktion är begränsat till sin storlek, med aktörer som återkommer till 

varandra. Således sker upprepade interaktioner mellan samma aktörer (Michaelsson, 2014; 

Håkansson & Waluszewski 2002a). Dessa interaktioner ger upphov till substans i form av 

resursbildning av affärsenheter (BU) (Håkansson & Waluszewski 2002a). Detta tar sig bland 

annat uttryck i att de inblandade personerna inom båda aktörerna får en vana av att 

samarbeta. Affärsrelationer (BR) skapas också genom långsiktiga samarbeten. 

Svenska produktionsbolag deltar för varje film i interaktion främst med Svenska 

filminstitutet, i finansieringssyfte, och med något filmbolag. Att Svenska filminstitutets roll 

är central medför att de intar en stor tyngd i nätverket, medan det finns variation i och med 

samarbeten med olika filmbolag för varje film. Detta kan medföra tillverkning av nya 

produkter (P) i framtiden, i form nya filmer (Håkansson & Waluszewski, 2002a). 

Produktionsbolag har återkommande samarbeten med filmbolag. Med utgångspunkten att 

filmen är en produkt (P) skapas det ett specifikt nätverk kring varje film. Filmen som en 

färdig produkt är en resurs som är tillverkad av filmproducenter och filmbolag. Då 

filmproducenter är de som konkurrerar om finansiering av filmprojekt utgör de en viktig del 

av variationen inom varje sådant nätverk. Beroende på vilka filmbolag produktionsbolagen 

vänder sig till och huruvida de lyckas övertyga något av filmbolagen, och Svenska 

filminstitutet, att investera pengar i filmproduktionen, bildas ett specifikt nätverk av resurser. 

Här är det fördelaktigt att produktionsbolag har starka affärsenheter då dessa är avgörande 

katalysatorer för att filmprojekt ska kunna genomföras (Håkansson & Waluszewski 2002a). 

När finansieringen av ett filmprojekt är färdigställd får nätverket en robust karaktär, varför 

finansiärerna blir de avgörande aktörerna.  
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Filmlances arbetssätt har inte, som resultat av Internet, förändrats mycket med avseende på 

huvudverksamheten, dock har förändringar inom det informella arbetet kring marknadsföring 

skett (Michaelsson, 2014). Dessa förändringar har, i enlighet med Håkansson & Waluszewski 

(2002b), inte hindrats av det befintliga nätverket, utan det är sannolikt att innovationen med 

de nya typerna av marknadsföring har kunnat ske problemfritt delvis som ett resultat av 

företagets befintliga relationsstruktur. Stillbilder och filmtrailers utformas för att spridas 

effektivt på nätet snarare än att bara visas på biografer. Samtidigt är det svårare att synas och 

bedriva marknadsföring på Internet, vilket är i enlighet med Anderson et. al:s (2010) 

påståenden om problem som kan uppstå vid en övergång till distribution på nätet. 

Sammantaget påverkas inte produktionsbolag direkt av digitaliseringen i något större 

avseende, medan det kan finnas biverksamheter, exempelvis marknadsföring, som påverkas. 

Detta innebär att så länge finansieringen finns så kommer produktionsbolagens verksamhet 

förbli relativt oförändrad även framöver. 

5.2. Filmbolag 

Generellt är det filmbolagen som utför flera av de funktioner som Kotler et al. (2008) menar 

att en distributionskanal ska innehålla: finansiering, marknadsföring, informering och 

risktagande. Dock sker en del av finansieringen av svenska filmprojekt genom Svenska 

filminstitutet (Michaelsson, 2014; Johansson & Reissmüller, 2014). En betydande del av 

intäkterna för en film genereras innan den släpps på DVD (Johansson & Reissmüller, 2014). 

Att ett filmbolag har huvudansvaret för filmen i detta skede, är ansvarigt för marknadsföring 

och har ett vinstintresse i att ett filmprojekt ska bli lyckat, ger ett bidrag till filmbolagets 

tyngd i nätverket    kansson och  al s e ski, 2002b). 

De stora filmbolagen, SF och Nordisk Film, dominerar den svenska marknaden 

(Michaelsson, 2014). Dessa aktörer deltar i interaktion med de angränsande aktörerna i 

distributionskanalen (Kotler et al, 2008): filmproducenter, lagliga filmhyrningstjänster på 

Internet, filmbutiker och logistikföretag. Att filmbolagen dominerar filmmarknaden medför 

att de besitter en stor tyngd i nätverket. Som en huvudaktör har de även förmågan att forma 

nätverkets variation    kansson och  al s e ski, 2002b).  tt e empel p   etta är h r 

filmbolagens affärsenheter väljer att ta hänsyn till filmproducenternas synpunkter gällande 

marknadsföring av filmer.  
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Filmbolagen har haft en betydande roll i hur filmindustrin har utvecklats, och har haft ett 

inflytande gällande när den lagliga digitaliseringen skulle börja ta fart (Magnusson & 

Versteegh, 2014). Utifrån filmbolagens synpunkter och beslut har logistikföretag, 

filmuthyrningstjänster på Internet och filmbutiker fått anpassa sina verksamheter. 

Filmbolagen kan därför sägas vara grundpelarna i att nätverkets aktörer varit och är 

stigberoende    kansson och  al s e ski, 2002b). Detta sti beroen e har  ock minskat 

som resultat av den illegala distributionen av film, eftersom den illegala distributionen har 

tvingat filmbolagen att anta nya verksamhetsmodeller med hänsyn till konkurrenskraft på den 

digitala plattformen.  

Filmbolagens arbetssätt inom marknadsföring har förändrats p.g.a. Internet, då det idag är 

viktigare att information om en film ska kunna fångas upp av filmkonsumenter snabbt och 

effektivt. Trailers för biografvisning är otillräckliga för att bedriva konkurrenskraftig 

marknadsföring. Utöver dessa måste nu även korta trailers, stillbilder och dylikt, för 

internetdistribution, produceras (Michaelsson, 2014; Anderson et al., 2010). 

Förändringen för filmbolagen, som resultat av digitaliseringen, har överlag varit betydande. 

Det stigberoende de haft ett stort inflytande över har minskat eftersom digitaliseringen gett 

upphov till en förändring. Detta har således minskat filmbolagens kontroll av marknadens 

utveckling, där de istället tvingas anpassa sig som ett resultat av de illegala tjänsterna. 

5.3. Logistikföretag 

Relevant för den traditionella vägen är att den fysiska distributionen av film genomförs av ett 

fåtal etablerade aktörer, där logistikföretagens varumärken och den tillit de skapar har en 

stark betydelse (Allerheiligen & Gill, 1996). Vidare har den fysiska verksamheten drabbats 

hårt av de digitala tjänsterna, och även om den inte lagts ner ännu så har den minskat kraftigt, 

vilket överensstämmer med påståendet från Anderson et al. (2010) om att en etablering av en 

verksamhet på Internet kan slå ut existerande aktörer i ett nätverk. 

Logistikföretagen har haft stor tyngd i den fysiska distributionskanalen för film, vilket 

uttrycks genom etablerade affärsrelationer (BR), ett fåtal stora aktörer och starka varumärken 

på marknaden (Magnusson & Versteegh, 2014). Digitaliseringen av filmindustrin har dock 

gjort att logistikföretagens tyngd i nätverket minskat betydligt i och med att det nu finns 

distributionskanaler som kringgår dessa aktörer.  
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Bonver Logistics har drabbats till den grad att företaget fått genomgå en nystart, där de bl.a. 

skapat en stor verksamhet kring fysisk distribution av apoteksprodukter. Det framgår att detta 

nya verksamhetsområde vuxit fram delvis ur den situation som skapats i och med 

filmmarknadens utveckling. Detta är ett nytt område för koncernen som snabbt verkar ha 

blivit framgångsrikt. Bonver Logistics har ett etablerat varumärke inom branschen och detta 

har varit en bidragande faktor till att man lyckats påbörja en ny verksamhet med god 

framgång. Det faktum att Bonver har ett etablerat varumärke kan kopplas till den vikt av goda 

samarbeten vid fysisk distribution som Allerheiligen och Gill (1996) syftar på. Bonver 

Logistics har varit medvetna om denna vikt och därmed satsat på att vara en tillförlitlig aktör 

med ett gott rykte. Detta rykte ger, enligt Allerheiligen och Gill (1996), företaget betydande 

konkurrensfördelar.   

Bonver Logistics besitter starka resurser inom logistikkompetens och utrustning, vilket kan 

tolkas som affärsenheter respektive produktionsanläggningar (Håkansson & Waluszewski, 

2002a). Dessa resurser kan tillämpas i nätverk kring andra produkter än film, exempelvis för 

apoteksprodukter. De hämningar i bolagets utveckling som kan ha skapats av filmnätverkets 

stigberoende har inte haft någon större effekt på bolagets möjligheter att utveckla sin 

verksamhet på andra marknader.  

På filmmarknaden drabbas logistikbolag hårt som ett resultat av digitaliseringen, eftersom 

behovet av fysisk distribution försvinner. I och med att utvecklingen går mot helt digital 

distribution, minskar logistikbolagens tyngd i nätverket kring filmen som produkt (P). För 

logistikföretagens del är det är dock möjligt att nyttja logistikkompetensen för distribution av 

andra produkter, som en anpassning till de rådande förutsättningarna. 

5.4. Slutkundsförsäljare 

Aktörer i ledet slutkundsförsäljning har traditionellt haft en viktig roll i nätverket för 

filmdistribution. De digitala illegala tjänsterna har drabbat alla aktörer i detta led, då dessa 

tjänsters existens kan föranleda minskad försäljning hos aktörer i ledet.  

Detta led bestod traditionellt enbart av fysiska butiker. Dessa butiker har fortfarande en roll 

som affärsenheter (Håkansson & Waluszewski, 2002a), med kunskap bl.a. om vilka filmer 

som är de senast släppta, vilka som har goda omdömen och dylikt, men kunskapsutbytet sker 

inte alltid genom en interaktion med slutkunden (Håkansson & Waluszewski, 2002a). 

Filmbutikerna fungerar snarare som en kanal för marknadsföring.  
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Fysiska filmbutiker har drabbats inte bara av illegala tjänster, utan också av de framväxande 

digitala lagliga tjänsterna (vilka också är en del i detta led i distributionskanalen), då 

efterfrågan på fysisk filmdistribution minskar i takt med dessa tjänsters ökande popularitet.  

Dessa butiker upplever att de lagliga digitala tjänsterna utgör en konkurrens, men inte är ett 

alls lika stort hot som de illegala tjänsterna. Tjänster som Netflix, som har ett stort utbud av 

gamla filmer, upplevs inte utgöra någon kraftig konkurrens gentemot kunderna, som ofta vill 

se nya filmer (Medarbetare Liljehallen, 2014; Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

De kunder som föredrar mänsklig interaktion (Sheth & Mittal, 2004) i samband med att hyra 

filmer är också de som utgör den största kundgruppen (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 

2014).  

Filmkedjan Högdalen och Liljehallen får numera majoriteten av sina intäkter från annan 

produktförsäljning än film (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014; Medarbetare 

Liljehallen, 2014). Från Filmkedjan Högdalen framgick det att butiken planerar tillämpa 

abonnemangsvillkor för sina kunder, i likhet med de lagliga digitala tjänsterna. Därmed kan 

detta ses som en tydlig direkt påverkan av digitaliseringen. Från intervjun med Liljehallen, 

vilka redan har en blandad verksamhet med både matförsäljning och filmuthyrning, framgick 

inte några sådana planer. Det förefaller alltså vara så att renodlade filmbutiker är mer måna 

om att hålla uppe sin filmförsäljning, medan diversifierade butiker möjligen har mer frihet att 

nöja sig med annan produktförsäljning. 

Bonver Entertainment köper in film från både svenska och utländska filmbolag för 

distribution i Sverige, med utgångspunkten att köpa in filmer som har ett marknadsvärde. 

Detta är en del av bolagets strategi för bedriva en konkurrenskraftig verksamhet och grundar 

sig i bolagets affärsenheter (Baraldi & Bocconcelli, 2001). Vidare har det delägda bolaget 

Film2home ändrat sin prismodell för filmer med hänsyn till både konkurrerande tjänster som 

Netflix och de illegala tjänsterna, men också med hänsyn till slutkonsumenternas behov 

(Håkansson & Waluszewski, 2002a; Magnusson & Versteegh, 2014). Trots att tillväxten av 

intäkter är för svag för att kompensera för förlusterna i den fysiska distributionen bedöms 

Film2home ha en potential att bli en etablerad tjänst för filmuthyrning på Internet 

(Magnusson & Versteegh, 2014). En förutsättning för detta är fler interaktioner och ett större 

resursutbyte, både med andra aktörer och med slutkonsumenter. 
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Sammantaget drabbas alla aktörer inom slutkundsförsäljning av de digitala illegala tjänsterna, 

och de fysiska filmbutikerna har fått en relativt ny konkurrens av lagliga digitala tjänster. Det 

minskande behovet av fysisk filmdistribution gör att de fysiska filmbutikerna är hotade nu 

och än mer på sikt. De lagliga digitala tjänsterna har en utvecklingspotential, men behöver 

förhålla sig till vad de illegala tjänsterna erbjuder, för att kunna konkurrera med dessa. 

5.5. Slutkonsumenter 

Slutkonsumenternas roll på filmmarknaden är avgörande för utvecklingen hos aktörerna i de 

tidigare leden av distributionskanalen, genom att dessa personers preferenser är så centrala i 

vilka filmer (med utgångspunkten at filmen är en produkt) som tillverkas. Därmed besitter 

slutkonsumenterna en tyngd i nätverket. De illegala tjänsterna har växt fram genom 

slutkonsumenters preferenser gällande filmkonsumtion, och därmed har konsumenterna en 

stark indirekt påverkan på hela filmmarknadens stigberoende, eftersom de lagliga aktörernas 

kontroll över marknaden samt intäkter minskar betydligt. Distributionskanalen för film 

anpassas indirekt för att tillmötesgå slutkonsumenternas behov på bästa sätt. 

Av de tre intervjuade filmkonsumenterna så är alla positivt inställda till teknik 

(Filmkonsument 1, 2014; Filmkonsument 2, 2014; Filmkonsument 3, 2014), och klassas 

därmed som teknikvänliga (Sheth & Mittal, 2004). Vidare rör det sig om unga personer, 

vilket kan anknytas till att unga i stor utsträckning laddar ner (SCB, 2014) och att de är en 

nästan obefintlig kundgrupp hos filmbutiker (Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014). 

Att intervjupersonerna alla nyttjar illegal nedladdning (Filmkonsument 1, 2014; 

Filmkonsument 2, 2014; Filmkonsument 3, 2014) ligger därför väl i linje med våra 

förväntningar, både teoretiska och empiriska. Givet att intervjuerna vore representativa för 

unga personer, och därmed för en framtida marknadsutveckling, går det att konstatera att 

nätverken kring filmen kommer att genomgå en stor omvandling, med färre aktörer i leden, 

där det mest uppenbara är att fysisk distribution går bort. 
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De intervjuade konsumenternas bedömningar gällande om de utsätts för någon personlig risk 

genom nyttjande av illegala tjänster är i två fall att det är en obefintlig risk (Filmkonsument 1, 

2014; Filmkonsument 2, 2014), och i ett fall att risken finns (Filmkonsument 3, 2014), men 

den bedöms uppenbarligen liten nog för att vara värd att ta även av den personen. Detta ligger 

väl i linje med begreppet lågriskinvestering; att samtliga av våra intervjuade konsumenter 

bedömer risken som liten (Ho & Weinberg, 2011). Detta tyder på att Sverige har en 

otillräcklig lagstiftning på området, något som även påpekats av andra aktörer (Johansson & 

Reissmüller, 2014; Michaelsson, 2014; Magnusson & Versteegh, 2014; Butiksansvarig 

Filmkedjan Högdalen, 2014; Medarbetare Liljehallen, 2014). I den otillräckliga lagstiftningen 

går det att observera ett stigberoende. Den otillräckliga lagstiftningen som funnits i Sverige 

under lång tid har byggt upp förväntningar hos olika aktörer, däribland slutkonsumenter, om 

att det kommer förbli relativt riskfritt att konsumera film illegalt. Detta leder också till att det 

finns politiska krafter som motverkar eventuella förändringar i lagstiftningen.  

Sammantaget går det att se en tydlig makt hos slutkonsumenterna över filmmarknadens 

ekonomiska situation och verksamhetsutveckling. Eftersom det finns en populär 

distributionskanal för film som kringgår många etablerade lagliga aktörer har konsumenterna 

ett övertag i att styra utvecklingen hos lagliga aktörer som har tuffa förutsättningar att värna 

om sina rättigheter och licenser över filmproduktioner. Förändringar i lagstiftningen, som 

anses otillräcklig, hämmas av det stigberoende som den nuvarande lagstiftningen byggt upp. 
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6. Diskussion och slutsats 

Det följer av studien att en utveckling mot minskade intäkter följer av digitaliseringen, som 

också innefattat en ökad användning av illegala kanaler. De lagliga digitala tjänsternas 

existens, främst Netflix med sin prismodell med fast pris där de erbjuder främst gammal film 

i sitt sortiment, kombinerat med att vissa abonnenter nöjer sig med tjänstens utbud när de ska 

konsumera film, medför att konsumtionen av gammal film går upp medan den nya film som 

normalt står längst fram i filmhyllorna konsumeras mindre. De gamla filmerna ger i princip 

inte längre några intäkter till filmbolagen och filmproducenter, så om många konsumenter 

byter sitt konsumtionssätt till detta skulle det innebära lägre intäkter till filmproduktion 

överlag. Detta identifieras som ett problem av Filmlance och Bonver (Michaelsson, 2014; 

Magnusson & Versteegh, 2014). Videobutikerna ser dock inte detta som nåt större hot, då de 

bedömer att många konsumenter fortfarande vill konsumera ny film (Butiksansvarig 

Filmkedjan Högdalen, 2014; Medarbetare Liljehallen, 2014). Ifall utvecklingen ändå går åt 

det hållet, framkommer två skeenden: generellt minskade intäkter för hela filmmarknaden, 

och ett skifte där mer gammal film konsumeras. Dessa skeenden sätter den nuvarande 

marknadsmodellen för film på prov. 

Det följer av studien att filmproducenter inte direkt har påverkats starkt av utvecklingen mot 

digital konsumtion, dock är de påverkade av Internet och i fallet Filmlance så har de justerat 

sin indirekta marknadsföringsverksamhet med utgångspunkten att Internet är den 

huvudsakliga kanalen för marknadsföring av film. De är även i högsta grad indirekt 

påverkade av de minskande intäktströmmarna, men deras roll i nätverket medför att de inte 

kan göra mycket för att motverka utvecklingen. 
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Filmbolagen har stor tyngd i nätverket; deras beslut påverkar hela marknadens utveckling. De 

känner av påverkan av minskade intäktströmmar. Filmbolagen beställer numera färre 

filmproduktioner, och digitaliseringen kan även leda till att valen av filmer de beställer 

hamnar mer och mer p  “säkra kort”, e empelvis  ppföljare till ti i are s ccéfilmer 

(Magnusson & Versteegh, 2014). Vidare så samarbetar filmbolagen med aktörer som 

Film2home och Netflix för att på olika sätt möta de minskade intäkterna. Samarbeten med 

aktörer som Netflix kan ses som hastiga åtgärder från filmbolagens sida för att öka intäkterna. 

Vikten av att öka intäkterna väger tyngre än det faktum att dessa samarbeten också genererar 

de konsumtionsmönster som innebär att gammal film konsumeras. För filmbolagen är 

samarbeten med aktörer som Film2Home, som istället fokuserar på att distribuera nyare 

filmer, mer lämpliga, för att motverka dessa konsumtionsmönster. 

Det är en oundviklig utveckling mot mindre fysisk filmdistribution, oavsett om det är de 

lagliga eller illegala digitala tjänsterna som går bra. Ett logistikföretag som har 

filmdistribution som en betydande del av sin verksamhet kommer därför att behöva nyttja sin 

logistikkompetens och utrustning för att etablera sig på andra marknader än film, vilket är 

vad företaget Bonver Logistics redan gör. 

Utvecklingen mot minskad fysisk filmdistribution gör att filmbutikernas kärnverksamhet är 

utdömd på lång sikt. På lång sikt kan de därför sadla om till att bli mer och mer renodlade 

kiosker, vilket också sakta men säkert i praktiken redan sker. På kort sikt kan de exempelvis 

införa Netflix-liknande abonnemang och SMS-kampanjer för fysisk filmuthyrning, som 

Filmkedjan Högdalen redan gör. 

De nya digitala tjänsterna som Film2Home och Netflix, bör som aktörer dels delta i 

samarbeten med filmbolag, men bör också utföra ytterligare åtgärder på egen hand. Av en 

konsument lyfts den positiva bekvämlighetsaspekten med de illegala tjänsterna upp 

(Filmkonsument 3, 2014). En annan konsument understryker dessa tjänsters smidighet 

(Filmkonsument 1, 2014), vilket tolkas som motsvarande. Detta innebär att de digitala lagliga 

tjänsterna bör satsa på att förbättra bekvämlighetsaspekter för att locka kunder. 

Både Svenska filminstitutet och Bonver spår att en etablering av Smart-TV:n som en allmän 

produkt i hemmet är det som saknas för att lagliga digitala tjänster ska slå igenom (Johansson 

& Reissmüller, 2014; Magnusson & Versteegh, 2014). Att tillmötesgå personer som i någon 

grad är teknikfientliga är ett skäl till detta. De nya digitala tjänsterna bör följaktligen satsa på 

Smart-TV i samverkan med tjänster som Film2Home. 
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De illegala tjänsterna har ett bättre utbud än de lagliga digitala tjänsterna, vilket utgör ett 

problem för de lagliga tjänsterna (Johansson & Reissmüller, 2014; Magnusson & Versteegh, 

2014; Filmkonsument 1, 2014; Filmkonsument 3, 2014). Ett specifikt problem med utbudet 

är att innehåll släpps senare i de lagliga tjänsterna (Filmkonsument 1, 2014; Filmkonsument 

3, 2014). Populariteten av illegala tjänster har medfört att de lagliga kanalerna påbörjat en 

utveckling mot snabbare global lansering av innehåll (Magnusson & Versteegh, 2014). Två 

av de intervjuade skulle byta till de lagliga tjänsterna om utbudet blev bättre, och speciellt om 

innehåll kom ut snabbare (Filmkonsument 1, 2014; Filmkonsument 3, 2014). Slutsatsen blir 

att det därför är rimligt att filmbolagen i samverkan med de nya digitala tjänsterna fortsätter 

arbetet mot kortare tid till global lansering, samt satsar på ett ökat utbud generellt, för att 

konkurrera med de illegala tjänsterna. 

En av de intervjuade konsumenterna lyfter fram att den främsta fördelen med de illegala 

tjänsterna är att de är kostnadsfria (Filmkonsument 2, 2014). Det är uppenbarligen svårt att 

konkurrera med gratis, men med justerade prissättningsmodeller kan priskänsliga kunder 

lättare lockas till lagliga tjänster. Detta kan stärka de positiva argumenten för att anpassa 

prissättningsmodeller i stil med vad Film2Home gör (Magnusson & Versteegh, 2014). Detta 

utgör ytterligare ett skäl för filmbolagen att samarbeta med företag som provar nya 

prissättningsmodeller, som Film2Home. 

Som redogörs för i analysavsnittet nyttjar våra intervjuade filmkonsumenter främst illegal 

nedladdning, och det ligger i linje med teoretiskt förväntat utfall. Vidare bedömer 

konsumenterna inte att de löper stor personlig risk som resultat av detta. Detta innebär också 

att kunderna gör samma bedömning som flera av våra intervjuade aktörer i 

distributionskanalen (Kotler et al., 2008): att lagstiftningen är otillräcklig för att hindra de 

illegala tjänsternas välmående (Johansson & Reissmüller, 2014; Michaelsson, 2014; 

Magnusson & Versteegh, 2014; Butiksansvarig Filmkedjan Högdalen, 2014; Medarbetare 

Liljehallen, 2014). Vidare skulle åtminstone en av konsumenterna byta till lagliga tjänster om 

lagstiftningen blev strängare, mer som i USA (Filmkonsument 2, 2014). 
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Den temporära ökning i filmuthyrning som skedde i samband med införandet av striktare 

lagstiftning i Sverige vittnar om att konsumenterna var villiga att övergå till lagliga tjänster 

som ett direkt resultat av denna. Det är dock troligt att de senare insåg att lagen inte var strikt 

nog och följaktligen återkom det gamla beteendet (Filmkedjan Högdalen, 2014; Magnusson 

& Versteegh, 2014). Sammantaget innebär detta att ett effektivt sätt att locka kunder från de 

illegala tjänsterna skulle vara ett införande av strängare lagstiftning. Det ligger därför i 

samtliga av distributionskanalens aktörers intresse att lobba för att påverka politiken i 

riktning mot en strängare lagstiftning. 

6.1. Vidare forskning 

Studiens resultat visar att den juridiska aspekten är en av de starkaste faktorerna som 

förklarar konsumenters agerande med avseende på nyttjande av olika filmtjänster. Det vore 

intressant ifall framtida studier med fokus på filmmarknaden kunde belysa denna aspekt med 

en juridisk utgångspunkt. Förslagsvis skulle en kvantitativ studie som tydliggör konsumenters 

svar på juridiskt betingade incitament vid filmkonsumtion, vara av intresse. Även en 

kvalitativ studie innehållandes intervjuer med juridiskt sakkunniga personer och betydande 

aktörer inom internetleverans till privatpersoner, vore intressant för att bättre förstå de 

förutsättningar som ligger i grund för den nuvarande juridiska situationen i Sverige. 

Förståelsen av nätverket inom filmmarknaden har underlättats med hjälp av de teoretiska 

ramverk som utvecklats inom IMP, och mer specifikt 4R-modellen med dess fokus på 

interaktioner och tillverkningen av resurser. En mer omfattande studie, som på 

filmmarknaden grundligt tillämpar och möjligen utvecklar detta teoretiska ramverk, med mer 

teoretiska ändamål, vore önskvärd. Detta eftersom det väcker intresse hur interaktioner kan 

utgöra grunden för ekonomisk verksamhet. 
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Appendix A: Redogörelse för tekniska termer 

Blu-ray: Ett tekniskt modernare lagringsformat med samma fysiska format som en DVD-

skiva, men med större kapacitet än DVD  Nationalencyklope in, 2014. “Bl -ray”.  ämta  

2014-06-03 från http://www.ne.se/lang/blu-ray). 

BitTorrent: Ett protokoll som används för att snabbt dela större filer, ofta av ljud- eller 

filmtyp mellan flera datorer. Används ofta för illegal nedladdning av film 

 Nationalencyklope in, 2014. “BitTorrent”.  ämta  2014-06-03 från 

http://www.ne.se/bittorrent). 

Dreamfilm: En webbplats som används för att gratis streama upphovsrättsskyddade filmer 

 Sveri es Ra io, 2014. “Polisen har sla it till mot fil elnin ssajten Dreamfilm”.  ämta  

2014-06-03 från 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5845594). 

DVD: Ett lagringsformat för ljud och film i form av en skiva (Nationalencyklopedin, 2014. 

“DVD”.  ämta  2014-06-03 från http://www.ne.se/lang/dvd). 

Nedladdning: Kopiering av en fil, exempelvis en film, från en server på Internet. 

 Nationalencyklope in, 2014. “Ne la  nin ”.  ämta  2014-06-03 från 

http://www.ne.se/nedladdning). 

Smart-TV: En TV-apparat som innehåller flera tekniska funktioner som bl.a. möjliggör 

 irekt  ppkopplin  av TV:n till Internet   l i anten, 2014. “För elar me  Smart-TV”. 

Hämtad 2014-06-03 från http://www.elgiganten.se/cms/smart-tv-fordelar/fordelar-med-

smart-tv). 

Streaming: Direkt uppspelning av exempelvis film över Internet, utan att på förhand först 

kopiera ner hela filmen (Nationalencyklope in, 2014. “Streamin ”.  ämta  2014-06-03 från 

http://www.ne.se/streaming). 

The Pirate Bay: En populär webbplats som bl.a. används för illegal filmnedladdning 

 Nationalencyklope in, 2014. “Pirate Bay”.  ämta  2024-06-03 från 

http://www.ne.se/lang/pirate-bay). 

VOD: En förkortning av den engelska termen video on demand, en digital tjänst som 

möjliggör för TV-tittare att på beställning se film, serier och övriga TV-program på 

beställnin , ofta i  tbyte mot betalnin   Nationalencyklope in, 2014. “vi eo-on- eman ”. 

Hämtad 2014-06-03 från http://www.ne.se/video-on-demand).  
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Appendix B: Intervjuguide Svenska filminstitutet 

Om filminstitutet 

● Hur skulle ni beskriva er roll inom filmdistribution i Sverige / Hur ser ni på ert ansvar 

inom filmdistribution i Sverige? 

● Skulle ni påstå att ni är i en konkurrenssituation? Vilka är i så fall era konkurrenter? 

● Hur har den digitala filmmarknaden för filmuthyrning påverkat er arbetsmetodik? 

Om den svenska filmmarknaden 

● Vilka typer av aktörer bedömer ni finns inom den svenska filmmarknaden i 

distributionskanalen för traditionell filmuthyrning? (DVD, Blu-ray) (Exempel: 

producent, slutkundsuthyrning) 

● Distributörer av film generellt. Hur ser situationen ut för den svenska marknaden, är 

det några få stora aktörer, eller många små? 

● På ett övergripande plan, hur ser ni att digitaliseringen (ökande användning av tjänster 

som Netflix, m.fl.) påverkar distributionen av film i Sverige? (Effekt på olika aktörer) 

● Bedömer ni att traditionella filmbutiker är hotade när Internetbaserade tjänster ökar? 

Kommer det finnas ett behov av traditionella filmbutiker även framöver? 

Avslutande frågor 

● Hur spår ni att filmuthyrning kan se ut om 10 år? Kommer den digitala marknaden att 

ta över tror ni? 
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Appendix C: Intervjuguide filmbutiker  

● Upplever du att det finns olika kundgrupper?  

● Hur står andel av er försäljning är film och hur stor andel är andra produkter som 

slushy, godis, läsk? 

● Många får till stor del sin film via nätet, antingen via legala eller illegala vägar, hur 

har denna utveckling påverkat er butik? Är det nån skillnad hur mycket film olika 

åldersgrupper hyr hos er? Vilken åldersgrupp hyr mest film hos er? 

● På vilket sätt? Har andelen kunder som aldrig brukar hyra film ökat på senare år? 

● Om dessa personer aldrig hyr film fysiskt, finns det sätt ni arbetar på för att 

tillmötesgå dessa kunders behov? 

● Fokuserar ni mer på andra produkter som resultat av detta? I termer av 

marknadsföring exempelvis skyltar/kampanjer, eller i termer av hur stort sortiment av 

filmer kontra andra produkter 

● Varför tror du att det fortfarande finns kunder som hyr film i butik? Kan detta bero på 

hur dessa kunder förhåller sig till ny (video)teknik? 

● Tror du även att era kunder generellt har en negativ inställning till illegala 

tjänster/piratkopiering? 

● Känner ni att ni fyller en viktig funktion i distribution av film vad gäller 

marknadsföring? 

● Har du i butiken någon direkt kontakt med andra företag? Eller sköter huvudkontoret 

allt sådant? 

● Har du uppfattat det som att ditt jobb i filmbutiken på något sätt har påverkats av att 

man kan se på film via Internet? 

● Har ni samma leverantörer för fysiska filmexemplar (DVD-skivor, Blu-ray) sen flera 

år tillbaka? 

● Har ni något samarbete med övriga filmkedjan-butiker i Sverige? 

● Sk lle    sä a att filmke jans b tiker är som ett “nätverk” av självstän i a 

filmbutiker eller jobbar ni alla me  samma “affärsi é”?  

● Marknadsför ni er mycket på nätet? Har det faktum att digitala tjänster växt fram 

påverkat er marknadsföring? Jag såg er Facebook-sida, den har inte uppdaterats på ett 

tag. 
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Avslutande frågor 

● Vad skulle du säga är den största konkurrenten för filmbutiker; lagliga hyrtjänster på 

nätet eller illegal filmnedladdning? 

Tror ni att filmbutiker har en ljus framtid generellt? Vad måste filmbutikerna göra för att 

“klara si ” när  et finns mer  i itala tjänster för filmhyrning?  
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Appendix D: Intervjuguide filmkonsumenter 

Hur konsumenten ser film hemma 

● I dagsläget, hur brukar du få tag på/ se film hemma?  

● Brukar du se film via Internet? Hur isåfall? Genom vilka tjänster?  

● Har du använt någon av de nya lagliga tjänsterna för att se film på nätet? Funkar de 

bra? 

● Har du reflekterat över om den tjänsten är laglig? Vad kan det leda till när det gäller 

din användning av tjänsten? Rädd för att åka dit?  

● Händer det att du hyr en film på traditionellt vis i butik? 

● Skulle du säga att ditt sätt att se film i hemmet har förändrats över de senaste åren? 

Hur i så fall? 

Varför konsumenten ser film hemma på det sättet 

● Varför ser du film på det sättet du gör mest? 

● Tycker du ny teknik är kul att testa komma igång med? (relevant endast för de som 

använder Internet-tjänster) 

● Tycker du ny teknik är jobbigt att lära sig, och/eller svårt? (relevant endast för de som 

inte använder Internet-tjänster) 

● Är marknadsföringen eller den personliga kontakten i samband med införskaffandet 

av filmen viktiga faktorer? 

● Om/varför har ditt sätt att konsumera film på förändrats jämfört med x antal år sen? 

Hur konsumentens nyttjande av filmbutiker ser ut  

● Händer det att du besöker butiker som bland annat har hyrfilm som del sin 

verksamhet? (T.ex. kiosker med video, eller mer renodlade filmbutiker) 

● I vilket sammanhang brukar du i så fall besöka dessa butiker? 

● (Om du hyr film) Brukar du köpa andra produkter i samband med film? 

● Är det en viktig anledning till att du hyr fysiska filmer? 

● Ifall du brukar hyra film i samband med besök hos dessa butiker, vad skulle du säga 

är den huvudsakliga anledningen till det? 

● Vad lägger du för värde i att det finns försäljning av andra produkter än filmhyrning i 

dessa butiker? 

● Är att leta runt i filmbutiker ett bra sätt att hitta bra film? Ger det möjligen inspiration 

för vilka filmer man skulle kunna se via Internet? 


