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I 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att med hjälp av ekonometrisk analys undersöka hur antalet 

sålda dvd-skivor med spel- och underhållningsfilm beror av substitut- och komplement-

varor såsom VHS hyr- och köpfilm, dvd hyrfilm, dvd-spelare och hemmabioanlägg-

ningar. Enligt resultatet har egenpriselasticiteten ett negativt värde på -0,98, och 

korspriselasticiteten för VHS köpfilm har ett positivt värde på 0,10. Elasticiteten för dvd 

hyrfilm mätt som ackumulerat antal tillgängliga dvd hyrfilmer uppvisar ett positivt vär-

de på 0,21, och motsvarande värde för den ackumulerade bruttoförändringen av antalet 

tillgängliga VHS hyrfilmer är 1,04. Elasticiteten för stocken tillgängliga dvd-spelare 

uppvisar ett positivt värde på 0,27. Modellens förklaringsgrad (R2 adjusted) ligger på 

97,5 %, men å andra sidan är det bara egenpriselasticiteten och elasticiteten för dvd hyr-

film som är statistiskt signifikanta. Det går därmed inte att med någon statistisk säkerhet 

dra några långtgående slutsatser om marknadens efterfrågesida för dvd köpfilm.  



 

II 

ABSTRACT 

By using econometric analysis, the purpose of this thesis is to examine how the quantity 

of sold DVD movies depends on substitutional and complementary goods like video for 

sale and for rental, DVD movies for rental and DVD players. According to the result, 

the price elasticity of demand has a negative value of -0.98, and the cross-price elastic-

ity has a positive value of 0.10. The elasticity for DVD movies for rental, measured as 

the accumulated quantity of available DVD movies for rental, shows a positive value of 

0.21, and the corresponding value of the accumulated gross change in the quantity of 

available videos for rental is 1.04. The elasticity for the accumulated quantity of avail-

able DVD players shows a positive value of 0.27. The R-squared statistic explains 

97.5% of the variability, but, on the other hand, it is only the price elasticity of demand 

and the elasticity for DVD rental movies that are statistically significant. Therefore, it is 

not possible to draw any far-reaching conclusions from this thesis about the demand 

side of market for DVD movies for sale.  



 

III 

FÖRORD 

Även om författandet av en uppsats oftast är ett ensamarbete, finns det alltid personer 

runt författaren som bidrar med råd, kunskaper och kanske även inspiration. Denna upp-

sats är inget undantag. Jag vill på detta sätt särskilt tacka min handledare, Bo Jonsson, 

för hjälp och många goda råd vad gäller genomförandet av den ekonometriska analysen. 

Ett särskilt tack går även till Sung-Kyu Choi, Sveriges Videodistributörers Förening, 

samt Bengt Ernstsson, Branschkansliets marknadsinformation AB, vilka villigt har sva-

rat på mina frågor och tagit fram statistikuppgifter utan vilka det hade varit omöjligt att 

färdigställa denna uppsats.  

Ingen av dessa skall dock lastas för de eventuella fel och brister som uppsatsen är 

behäftad med, utan ansvaret för detta är naturligtvis helt och hållet mitt eget.  
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INLEDNING 

Dvd är den senaste generationens optiska lagringsmedia för data-, ljud- och bildinfor-

mation. Dvd-formatet innebär många fördelar jämfört med tidigare medier som VHS 

och CD, vilket har sin grund i dvd-skivans förmåga att lagra en avsevärt mycket större 

mängd information än motsvarande CD, laserdisk eller VHS. Sedan lanseringen i slutet 

av 1996 har dvd kommit att bli det dominerande standardformatet för filmvisning för 

hemmabruk vid sidan om VHS, och marknaden för detta användningsområde växer 

snabbt.  

Trots den lovande utvecklingen har marknadens utbudssida kommit att präglas av 

ett fåtal stora aktörer i form av dotterbolag till de stora filmbolagen i Hollywood, vilka 

redan sedan tidigare distribuerat VHS-kassetter på marknaden. I exempelvis Sverige 

dominerar 11 företag, som med några viktiga undantag har starka kopplingar till de sto-

ra amerikanska filmproduktionsbolagen (SVF 2003-03-26a).  

En förklaring till att marknaden antagit de här formerna kan vara de höga kostnader 

som råder för etablering. Tillverkningskostnaden för en första dvd-skiva är mycket hög, 

medan kostnaderna för efterföljande skivor är närmast försumbara. Dessutom måste sto-

ra summor även satsas på marknadsföring för att nå fram till konsumenterna. Med andra 

ord karaktäriseras marknaden av stordriftsfördelar, vilka i sig kräver ekonomiska resur-

ser som bara finns hos stora företag.  

Även om marknadens nuvarande utformning därmed har en rimlig förklaring, upp-

visar den en rad oligopolistiska drag som kan sägas vara till konsumenternas nackdel. 

Trots snabbt växande försäljningsvolymer har priset i detaljhandeln för en ny film utgi-

ven på dvd legat kvar på den nivå som rådde 1998, det vill säga runt 250 kronor, samti-

digt som det finns en dvd-marknad för äldre och mindre populära filmer där prissätt-

ningen vanligtvis börjar redan runt 80 kronor. Det är också ytterst sällan som mer än en 

bråkdel av de tekniska möjligheterna med dvd-tekniken distribueras ens med de dyrare 

filmerna. Generellt sett får konsumenterna därmed betala ett mycket högre pris för en 

produkt som de i praktiken kanske inte uppfattar som så mycket bättre än en vanlig 

VHS-kassett. Konsumenterna kommer därigenom att göra en välfärdsförlust.  

Om konsumenterna inte finner produkten prisvärd, har de i princip tre handlingsal-

ternativ för att markera detta: De kan avstå från att köpa, de kan köpa en VHS-kassett i 
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stället, eller också kan de försöka få tag på den aktuella filmen på piratmarknaden. I alla 

tre fallen gör producenterna en välfärdsförlust. Förmodligen är det dock så att producen-

terna under marknadens nuvarande oligopolistiska utformning och snabba tillväxttakt 

inte tar någon större hänsyn till eller ens har möjlighet att uppfatta denna välfärdsför-

lust, så länge som branschen årligen slår nya försäljningsrekord. Undantaget gäller dock 

piratkopiering, där branschen redan från början har reagerat mycket kraftigt och där den 

försöker skydda sig med såväl tekniska som juridiska åtgärder.  

Om det i mångt och mycket är säljarens marknad som råder idag är det dock troligt 

att producenternas intresse för konsumenternas preferenser kommer att öka i ett längre 

perspektiv då dvd-försäljningen börjar plana ut och stabiliseras. Då marknaden inte 

längre växer kommer företagen inte kunna öka sin försäljning med mindre än att de tar 

marknadsandelar från sina konkurrenter. För att lyckas med den strategin måste de op-

timera sina produkter ur ett konsumentperspektiv. Det bör därmed finnas tämligen goda 

skäl för producenterna att börja se över de preferenser som styr konsumenternas val av 

dvd-produkter redan nu.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av neoklassisk efterfrågeteori ställa upp en 

mikroekonomisk modell över hur ett antal faktorer påverkar konsumenternas efterfrågan 

på dvd köpfilm. 

Metod och avgränsningar 

I uppsatsens modell undersöks hur det totala antalet sålda dvd-filmer beror av egenpri-

set, substitut- och komplementvaror såsom VHS hyr- och köpfilm, dvd hyrfilm, dvd-

spelare och hemmabioanläggningar. Variablernas effekt på antalet sålda dvd-filmer 

uppskattas med hjälp av månatliga tidsseriedata för åren 1998 – 2002, och används se-

dan för en ekonometrisk analys av modellen. Data är hämtade från Sveriges Videodis-

tributörers förening samt Sveriges radio- och hemelektronikleverantörer.  

Studien är avgränsad så att den endast avser försäljning i Sverige av kommersiell 

spel- och underhållningsfilm i långfilmsformat som distribueras på dvd. Undersökning-

en avser åren 1998 till och med 2002. Ingen hänsyn har tagits till om filmen primärt va-

rit avsedd för TV eller för biosalong.  
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Utvecklingen för dvd-rom som nytt lagringsmedia för dataindustrin samt dvd-audio 

som ersättare till CD inom musikindustrin är nog så intressanta ämnen, men de faller 

utanför ramarna för denna kria.  

Disposition 

I det följande bakgrundskapitlet lämnas närmare information om dvd-mediet och film-

marknaden. Det kapitlet följs av en teoretisk del, i vilken den neoklassiska nyttoteori 

som använts vid skrivandet av denna uppsats presenteras. I det efterföljande avsnittet 

framläggs de antaganden som ligger till grund för de variabler som ingår i modellen. 

Därefter förevisas modellen i ett eget kapitel, i vilket även resultat och tolkning inklude-

rats. I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet och vilka slutsatser man kan dra ut-

ifrån detta.  
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BAKGRUND 

Första delen av detta bakgrundskapitel inleds med en kort historisk tillbakablick på in-

formationslagrandets konst och en överblick över dvd-teknikens särdrag. Delen avslutas 

med en överblick över utvecklingen för den svenska marknaden för spel- och underhåll-

ningsfilm. Den andra delen redogör för den forskning som finns runt filmindustrin ge-

nom att ge ett amerikanskt och ett europeiskt exempel. 

Om konsten att lagra information 

Om inget annat anges härstammar faktauppgifterna i detta avsnitt från Taylor (1998).  

Redan långt före de gamla grekerna började människan att lagra information för se-

nare bruk i form av olika skriftsystem. Informationsspridningen kom att revolutioneras 

av boktryckarkonsten, men den tillförde ingenting nytt vad gäller själva informations-

lagringen. Först under tidigt 1800-tal kom synen på information att radikalt förändras då 

man med hjälp av hålkort började styra mekaniska processer inom framför allt industrin.  

Magnetiska media började utvecklas under 1950-talet parallellt med utvecklingen av 

de första datorerna. Magnetbandet ökade lagringsdensiteten femtio gånger jämfört med 

hålkort och hålband, och informationen kunde även läsas av mycket snabbare. På grund 

av mediets enkla hantering, fick magnetiska lagringsmedia även stort genomslag på 

konsumentmarknaden i form av kassettband och videoband. Trots detta fortsatte hålkor-

ten och hålbanden att vara det dominerande lagringsmediet ända fram till sent 1970-tal.  

Optiska media förde länge en undanskymd tillvaro, men fick sitt stora genombrott 

för en bredare allmänhet i och med att Sony och Phillips släppte CD-DA-standarden 

19821. Den tekniska principen är densamma som för hålkortet, det vill säga att man ut-

nyttjar skillnaden mellan ett hål, eller en fördjupning, och en hel yta för att lagra infor-

mation i form av ettor och nollor.  

Dvd är en vidareutveckling och förbättring av CD-tekniken. De tekniska specifika-

tionerna utvecklades gemensamt av ett konsortium bestående av en grupp om tio före-

tag2, som i september 1995 kunde meddela att man hade enats kring en gemensam tek-

                                                 
1  Vad som i dagligt tal kallas CD är egentligen en hel familj av olika format och standarder som inte 

alltid är kompatibla. De viktigaste är kanske Compact Disc Digital Audio, CD-DA (1982), CD-
ROM (1985), CD-R (1991) och CD-RW (1996).  

2  Hitachi, JVC, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Sony, Thomson, Time Warner och Toshiba. 
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nisk plattform under namnet dvd. Det finns inget enskilt företag som äger dvd, utan det 

är en öppen plattform till vilken idag cirka 220 företag har anslutit sig.  

Dvd-formatet innebär många fördelar jämfört med tidigare medier som VHS och 

CD, och beror ytterst på den överlägsna lagringskapaciteten. Informationen kan packas 

mycket tätare beroende på att den laser som används för avläsning har kortare våg-

längd3. Dessutom ligger informationen mycket ytligare inbäddad på en dvd-skiva än på 

en CD-skiva, vilket möjliggör att båda sidorna kan användas, och att två spår kan lagras 

på varandra om det översta spåret görs halvtransparent. En dvd-skiva kan alltså ha upp 

till fyra sidor, att jämföra med en sida för CD. I siffror blir jämförelsen att en CD-DA-

skiva och en CD-ROM-skiva kan hålla 0,783 GB respektive 0,635 GB information, me-

dan en dvd-skiva beroende på utformning kan innehålla från 4,38 GB upp till 15,90 GB 

information, det vill säga mellan 7 och 25 gånger mera information än en CD-skiva. 

Hur lagringskapaciteten skall utnyttjas för dvd-video på ett sätt som skapar mervär-

de för brukarna finns fastställt i de specifikationer som togs fram gemensamt av det ur-

sprungliga dvd-konsortiet. Jämfört med andra lagringsmedia håller dvd en överlägsen 

digital bild- och ljudkvalitet. Filmer kan sparas såväl i vanligt TV-format (4:3) som i 

bredfilmsformat (16:9), det vill säga samma format som används för bredbilds-TV. 

Standarden för dvd-video stöder upp till 8 olika ljudspår som vart och ett kan innehålla 

5.1 diskreta audiokanaler. De ljudformat som ingår som standard är Dolby Digital, 

MPEG-2 och linjär PCM; dessutom finns stöd för formaten DTS och SDD, vilka ger bi-

ografkvalitet. Som standard för dvd ingår också stöd för upp till 32 olika textspår, upp 

till 9 olika kameravinklar för en och samma bildscen, barnspärr och ett menysystem 

som möjliggör ögonblicklig access till dvd-skivans olika delar och viss interaktivitet 

mellan tittaren och dvd-spelaren. Efter krav från filmindustrin infördes också olika typer 

av kopieringsskydd samt en regional kod i syfte att förhindra att en film kodad för av-

spelning i en region skulle kunna spelas av i en annan. Den regionala kodningen var 

tänkt att hålla isär olika delmarknader för att möjliggöra olika lanseringsdatum och dis-

tributionsrättigheter i enlighet med gängse försäljningsstrategi, men i och med att hård-

varuindustrin snart började släppa regionfria dvd-spelare är den praktiska betydelsen av 

regionkodningen idag högst osäker.  

                                                 
3  För att läsa en CD-skiva används en laser med våglängden 780 nm. Motsvarande laser för dvd-

läsning har våglängden 635 eller 650 nm.  
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Japan var det första land som hade en kommersiellt gångbar dvd-spelare att presen-

tera för den bredare allmänheten, vilket skedde i november 1996. USA följde efter i 

mars 1997. Först ett år senare, 1998, började dvd lanseras på allvar i Europa. Den initia-

la försäljningen av dvd-spelare gick något långsammare än förväntat, mycket beroende 

på att det saknades tillämpningar i form av musik, filmer och dataprogram lagrat i dvd-

format. Såväl i Japan som USA kunde nöjesindustrin enbart erbjuda ett tiotal dvd-titlar 

vid lanseringen, varav det stora flertalet var musikvideos. Den blygsamma starten till 

trots; vid slutet av 1999 hade utbudet världen över vuxit till runt 15 000 titlar.  

Med ett bredare utbud som per definition även täcker fler preferenser har såväl pro-

ducenter som konsumenter visat att de accepterar dvd-plattformen, och att den förmod-

ligen kommer att hålla sig kvar på marknaden under överskådlig tid. Nedanstående dia-

gram, vilket bygger på offentliga uppgifter från Sveriges videodistributörers förening, 

får illustrera den svenska utvecklingen4.  
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Figur 1: Utvecklingen av hemmavideomarknaden i Sverige 1990 – 2002 
Figuren visar utvecklingen för hyr- och köpmarknaden för VHS och DVD i Sverige 1990 – 2002 mätt dels 
i antalet enheter, dels i distributörsomsättning. Källa: SVF 2003-03-26b.  

Som framgår av diagrammet låg uthyrningen av videofilmer länge på en jämn nivå, 

och det var först 1997 som den passerade 1 miljon enheter per år. I dag tycks videout-

hyrningen stabiliserat sig på en ny nivå runt 1,5 miljon enheter per år.  

                                                 
4  SVF organiserar de 11 största videodistributörerna i Sverige, vilka är: Warner Home Video Sweden 

AB, Universal Pictures Nordic AB, Twentieth Century Fox Home Entertainment AB, Sonet Film 
AB, Scanbox Sweden AB, Sandrew Metronome Distribution Sverige AB, Paramount Home Enter-
tainment Sweden AB, PAN Vision AB, Nordisk Film AB, Buena Vista Home Entertainment AB, 
AB Svensk Filmindustri.  
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Köpmarknaden för videofilm under 1990-talet kan delas in i tre olika faser. Fram till 

1992 följde den samma tröga utveckling som hyrmarknaden. Åren 1992 och 1998 kän-

netecknas av snabb tillväxt men även av stora variationer i tillväxttakten. Från och med 

1998, samma år som dvd-tekniken introduceras i Sverige, inträder den tredje fasen. Om-

sättningen i leverantörsled stabiliseras då runt 460 miljoner kronor per år, samtidigt som 

försäljningsvolymen beräknat i antalet enheter fortsätter att stiga. Det betyder att priset i 

distributörsled per såld enhet är sjunkande.  

Dvd-tekniken fick ett blygsamt första år i Sverige. Köpmarknaden uppgick till 

38 024 enheter och hyrmarknaden till 1 524 enheter, enligt SVF:s statistik. Tillväxten 

därefter kan dock närmast beskrivas som exponentiell. Beräknat i antal enheter såldes 

5 424 248 filmer 2002, och hyrmarknaden uppgick till runt hälften av hyrmarknaden för 

video (SVF 2003-03-26b).  

Den nationalekonomiska forskningen kring filmindustrin 

Vid tidpunkten för skrivandet av denna uppsats har det inte gått att få fram någon eko-

nomisk forskning kring själva dvd-tekniken eller dess tillämpningar. Däremot finns det 

sedan tidigare en stor och väletablerad forskning som följt filmindustrin sedan dess 

barndom. En grundläggande frågeställning som behandlats av en mängd forskare är or-

sakerna till den amerikanska dominansen. I sin tur har detta givit upphov till en diskus-

sion om det är försvarbart att skydda andra länders filmindustrier med hjälp av olika 

importrestriktioner. Svaret tycks ofta bero på om frågeställaren ansluter sig till en den 

amerikanska uppfattningen att film enbart är underhållning, eller om han eller hon för-

fäktar den europeiska övertygelsen om film som en förmedlare av det egna landets kul-

tur. Ett exempel vardera från dessa forskningsområden presenteras här nedan.  

Hollywood – en vinnare inom filmindustrin 

Det har sedan länge rått en bred samstämmighet om att den amerikanska filmindustrin, 

ytterst symboliserad av Hollywood, såväl nationellt som internationellt sett är världens 

mest framgångsrikaste. Det faktum att WTO-reglerna tillåter positiv diskriminering av 

den inhemska filmindustrin, vilket flitigt utnyttjats av stora filmkonsumenter som Au-

stralien, Canada och Västeuropa, har inte kunnat ändra på detta förhållande.  

Acheson och Maule (1994) söker förklaringen till Hollywoods framgångar i den in-

stitutionella effektivitet för transaktioner som kännetecknar ledningsstrukturer, kontrakt 
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och marknadsarrangemang inom och mellan organisationer och med individer inom den 

amerikanska filmindustrin.  

Den organisatoriska utmaningen inom filmindustrin ligger i att balansera tre olika 

typer av affärsrisker: vilka filmer som kommer att attrahera konsumenterna, svårigheter 

med att uppskatta produktionskostnaderna i förväg, samt risken för piratkopiering och 

stöld av intellektuell egendom, när en färdig film väl är klar att distribueras. Dessutom 

uppkommer många tillfällen till opportunistiskt beteende under en films livscykel från 

idé till färdig och förevisad film.  

Genom olika typer av institutionella arrangemang kan filmindustrin söka att mini-

mera affärsrisker och motiv för opportunistiskt beteende: Övervakning och kontrakt 

skapar incitament för en lagom balans mellan finansiell stringens och artistisk frihet 

mellan finansiär, producent och regissör. Vertikal integrering mellan filmbolag och bio-

grafer möjliggör en optimalt styrd filmvisning ur filmbolagets perspektiv. En noggrant 

sammansatt portfölj av filmer innebär en effektivare riskhantering och minskad riskex-

ponering för finansiären. Extraintäkter kan genereras genom att bearbeta och exploatera 

utländska marknader. Korsmarknadsföring av memorabilia och minnessaker som utgå-

vor av filmmusik, serier, böcker och leksaker med kopplingar till specifika filmer skapar 

allt viktigare biintäkter till filmbolagen. Testpubliker används för att skapa optimala 

filmversioner. Tekniska och juridiska motåtgärder sätts in på ett tidigt stadium för att 

skydda upphovsrätten och förhindra stöld av konstnärliga idéer.  

Om nu Hollywood lyckades skapa den bästa mixen av institutionella arrangemang 

för att minimera olika typer av transaktionskostnader, hur kommer det sig då att andra 

länder inte tidigt lyckades efterlikna dessa och uppnå samma framgångar som den ame-

rikanska filmindustrin? Enligt Acheson och Maule finns det tre orsaker till detta.  

För det första kom historiska omständigheter att gynna den amerikanska filmindu-

strin. Efter såväl det första som det andra världskriget var den europeiska filmindustrin 

slagen i spillror, medan den amerikanska filmindustrin omgående kunde exportera ett 

stort antal filmer, färdigställda under pågående krig, vilka ännu inte hade visats på den 

europeiska marknaden. Hollywood kunde alltså expandera sin verksamhet utan någon 

yttre konkurrens.  

Även om de tidigaste tekniska landvinningarna var relativt jämt fördelade mellan 

Frankrike, USA och Storbritannien, så var de amerikanska filmbolagen snabbare med 
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att anamma mer senkomna nymodigheter som ljud- och färgfilm5. Detta ställde i sin tur 

krav på biograferna att modernisera utrustningen, vilket banade väg för en integration 

av filmindustrin i form av vertikalt ägande av biografer eller visningskontrakt på hela 

block av filmer från samma filmbolag.  

Den tredje faktorn som tidigt gav den amerikanska filmindustrin företräde var de 

specifika amerikanska förutsättningarna i form av en stor inhemsk marknad, känneteck-

nad av språklig homogenitet men med stor etnisk mångfald. Den amerikanska filmen 

kom därmed att utmejslas enligt allmänna kulturella normer för att passa en så bred pu-

blik som möjligt, vilket gav den stora fördelar på utländska marknader jämfört med 

andra länders filmproduktion. I och med uppkomsten av ljudfilmen kom världen att mer 

tydligt delas upp i olika språkligt definierade marknader. Med den största inhemska 

marknaden i den engelskspråkiga världen fanns förutsättningarna i USA för att hålla en 

större budget per film, vilket oftast gav en tekniskt och konstnärligt bättre filmproduk-

tion.  

Med tanke på den engelskspråkiga världens storlek, borde brittisk film ha kunnat 

bjuda den amerikanska filmindustrin större konkurrens än som de facto varit fallet. Här 

är problemet enligt Acheson och Maule emellertid snarare av organisatorisk än av 

språklig art. De brittiska finansinstitut som inte intog en direkt föraktande eller ytterst 

arrogant hållning till hela filmindustrin, utvecklade aldrig den intima branschkännedom 

som exempelvis Goldman, Sachs & Co gjorde i USA. Storbritannien lyckades inte hel-

ler utveckla en filmindustri som kunde nå upp till amerikansk kvalitet.  

De tidiga amerikanska framgångarna har sedan kommit att verka självförstärkande. 

Kreativa förmågor har samlats i Hollywood, på grund av de bättre ekonomiska villko-

ren. De värden som dessa artister och filmskapare varit med om att bygga upp har åter-

investerats i ännu dyrare filmproduktioner vilket i sin tur dragit in än större värden. Det-

ta har i sin tur åstadkommit än bättre förutsättningar för kreativt och nydanande film-

skapande, vilket bidragit till en fortsatt inflyttning av talanger, och så vidare.  

Att balansera laissez-faire med nationella kulturella intressen 

Enligt Siroën (2000) har filmindustrin en rad egenskaper som tillsammans ger filmindu-

strin en unik karaktär: exceptionellt höga fasta kostnader, marginalkostnader som är 

                                                 
5  Det var dock inte alltid som filmbolagen själva insåg teknikutvecklingens verkliga betydelse. Ex-

empelvis introducerade Warner ljudfilmen som ett sätt att spara in på de musiker som annars alltid 
måste ackompanjera visningen av deras stumfilmer. Först senare kom man på att man härigenom 
även kunde spela in talfilm. 
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närmast obefintliga, en unik produkt som samtidigt är duplicerbar i oändlighet samt ett 

pris som är otillgängligt för att nyttjas som ett strategiskt handlingsinstrument. Till sin 

karaktär är filmindustrin oligopolistisk, koncentrerad runt sju amerikanska filmbolag, de 

så kallade majors6, vilka identifieras genom sitt medlemskap i Motion Picture Associa-

tion (of America), MPA (eller MPAA för den inhemska marknaden).  

Visserligen finns det en grad av konkurrens kvar inom industrin i det att artister och 

tekniker rör sig fritt mellan bolagen och det även finns utrymme för så kallade oberoen-

de bolag7 att etablera sig. I publiksiffror räknat är de oberoende bolagens filmer dock 

mindre betydelsefulla. Även den utländska konkurrensen är obetydlig i USA då den en-

bart står för 2 % av biljettintäkterna.  

Siroën pekar på att höga fasta kostnader i kombination med försumbara marginal-

kostnader enligt strikt ekonomisk analys lett till en prissättning som alls icke har någon 

relation till marginalkostnaden. Det finns därmed ingen perfekt konkurrens. För att få 

tillbaka investerade medel och gå med vinst måste filmbolagen då satsa på att få en så 

stor marknad för varje inspelad film som möjligt. Affärsstrategin grundar sig på postula-

tet att efterfrågan på film är en positiv funktion av produktions- och distributionskost-

naderna. Konkurrensen mellan bolagen driver fram en allmän kostnadsökning, åtmin-

stone mellan de sju stora. Marknaden i varje land har dymedelst kommit att delas upp i 

ett stort segment för superproduktioner och ett litet gemensamt segment för övriga alster 

från såväl inhemska som utländska bolag.  

Filmefterfrågan delar Siroën upp i tre delar: generell efterfrågan på film, efterfrågan 

för enskilda filmer samt efterfrågan uppdelad på spridningskanaler. Den allmänna efter-

frågan visar ett förväntat negativt samband mellan biljettpris och besöksantal.  

Efterfrågan per film kan dock inte schematiseras som en enkel efterfrågekurva. Film 

är i sig en upplevelsevara, vilken måste betalas före förbrukningen. Konsumentens in-

formation om filmkvalitén är begränsad och inskränker sig till råparametrar som filmbo-

lag, regissör, medverkande skådespelare, etc. Inte heller kan biljettpriset användas för 

att signalera filmens kvalité, emedan priset fixeras oberoende av produktionskostnader-

na. Oftast kommer då en superproduktion att prissättas som en lågbudgetfilm.  

                                                 
6  Dessa är: Walt Disney, Sony Pictures Entertainment, Metro-Goldwin-Mayer, Paramount Pictures, 

Twentieth Century Fox Film, Universal Studios, Warner Bros.  
7  Definieras som icke medlemmar i MPA eller MPAA.  
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Paradoxalt nog ser Siroën biografens renässans under 1990-talet som ett resultat av 

framväxten av alternativa spridningskanaler som betaltevekanaler, video och dvd. Ar-

gumentet grundar sig på filmens definition som en upplevelsevara. Antalet biobesökare 

fungerar som den kvalitetsmärkning som avgör hur stora intäkterna kommer att bli från 

de sekundära spridningskanalerna, det vill säga att betalteve, video och dvd snarare fun-

gerar som komplement än som substitut till biograffilm. Filmbolagen har därigenom ett 

intresse av att moderera biljettpriset för att få ett så stort antal biografbesökare som möj-

ligt, varigenom intäkterna från betaltevekanaler och köpfilmsmarknaderna därefter kan 

maximeras.  

Liksom Acheson och Maule ser Siroën att Hollywoods komparativa fördelar numera 

verkar självförstärkande. Inom EU står amerikansk film för 70 % av biljettintäkterna. 

Lägst andel amerikansk film har Frankrike (54,7 %), och högst andel har Nederländerna 

(84,1 %). Sverige ligger strax under snittet med 67,5 % av biljettintäkterna från ameri-

kansk film (Siroën 2000:105).  

Siroën delar den vanliga europeiska uppfattningen då han avvisar det amerikanska 

argumentet att film enbart handlar om underhållning och förströelse8. Han menar att det 

finns en social och kulturell dimension i filmkonsten som har att göra med mediets ex-

ternaliteter som genomslagskraft och bildningspotential. I ett mer nationalistiskt per-

spektiv på begreppet kulturell suveränitet är filmen vidare ett medium för att sprida det 

egna landets ideal och värderingar såväl för en inhemsk publik som i utlandet, oavsett 

om dessa är av kulturell, språklig, kommersiell eller politisk art.  

Ekonomiska monopolmodeller ger dock Siroën ekonomiska argument för att den 

nuvarande ordningen är suboptimal. Hollywoods dominans och rovdriftspriser (i förhål-

lande till den höga produktionskostnaden) driver publiktillströmningen till andra pro-

duktioner under den kritiska tröskel under vilken filmproduktion inte längre är lönsam. 

Dessutom, i stället för att skapa film för alla åldrar och smaker har Hollywood mer 

kommit att rikta in sig på tonåringar och vuxna. Film är inte längre tillgängligt för de 

allra yngsta annat än i undantagsfall. Siroën hävdar därmed att avsaknaden av bredd och 

variation i filmutbudet gör att enbart ett fåtal smakinriktningar tillfredsställs, vilket leder 

till en social välfärdsförlust.  

                                                 
8  Redan under sent 1920-tal hade den europeiska filmindustrin anledning att efterfråga importrestrik-

tioner och tullmurar för att skydda sig mot den amerikanska dominansen. Argumenten var då som 
nu av företrädesvis politisk och kulturell karaktär.  
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Staten har därigenom rätt att gå in och styra marknaden för att minska konsekven-

serna av den amerikanska dominansen. Det rådande systemet i Frankrike är dock inte 

bra, menar Siroën, där man tar ut en generell skatt på biografbiljetten som sedan går in i 

den allmänna franska filmproduktionen. För det första sker då en allmän prishöjning 

som leder bort publiken från smala produktioner till breda amerikanska filmer. Dessut-

om subventioneras en cineastisk likriktning, då även filmer avsedda för en bredare och 

kanske även internationell publik får stöd. Detta är ju produktioner som jämförelsevis 

ger goda intäkter. Filmstödet bör istället inriktas på att enbart gå till filmer inriktade mot 

en smalare publik, anser Siroën.  

Dvd i förhållande till tidigare ekonomisk forskning om filmindustrin 

Sammanfattningsvis går det att säga att redan en ytlig analys av dvd-marknaden visar på 

att den följer de mönster som Acheson och Maule och Siroën funnit i sina undersök-

ningar av den primära filmindustrin. 

Utbudssidan domineras av ett fåtal amerikanska filmer med mycket stora försälj-

ningsupplagor, vilka ofta distribueras av dotterbolag till de stora amerikanska filmbola-

gen. Den prisdiversifiering som finns är snarare relaterad till om filmen i fråga är ny el-

ler gammal och till hur länge den funnit ute till försäljning eller uthyrning i butik, än till 

den faktiska produktionskostnaden.  

Beträffande efterfrågesidan så finns det ingen generell efterfrågan på köp- och hyr-

film, utan den är specifik för varje enskild film. Åtminstone för ny film styrs efterfrågan 

i mycket hög grad av antalet biobesökare som såg filmen då den gick upp på biografer-

na. Dvd och VHS fungerar alltså som komplement till biograffilm, och sinsemellan är 

de substitut.  

Det är dessa insikter som ligger till grund för den modell som kommer att läggas 

fram senare i uppsatsen.  
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TEORI  

Den teoretiska grunden för uppsatsens undersökningar utgörs av efterfrågesidan av neo-

klassisk nyttoteori. De modeller som presenteras senare i uppsatsen är författarens egen 

vidareutveckling av den allmänna modellen, emedan det inte gått att hitta någon tidigare 

ekonomisk studie över dvd-marknaden. För den teoretiska bakgrunden används Nichol-

son (2002) som källa, om ingenting annat anges.  

Neoklassisk nyttoteori 

Under antagandet att individerna alltid är rationella och kan rangordna sina preferenser, 

försöker de optimera sin nytta U utifrån en given inkomst I. Individens nytta av n varor 

kan skrivas som en nyttofunktion på formen 

),...,,( 21 nXXXUNytta =  (1) 

Den marginella nyttan av att konsumera mer av exempelvis X2 kan med hjälp av partiell 

derivering skrivas som  

2

2
2 XMU

X

U
Xav nytta Marginell =

∂
∂=  (2) 

där marginalnyttans storlek beror på den ursprungliga konsumtionen. Med utgångspunkt 

i antagandet om fallande marginalnytta, följer att en låg initial konsumtion ger större 

marginalnytta vid en konsumtionsökning än en hög initial konsumtion.  

Genom att totaldifferentiera U erhålls ett uttryck för den extra nytta som erhålls vid 

en marginell förändring av X1, X2, … Xn. Givet en situation där individen är indifferent 

(dU = 0) till en relativ förändring av konsumtionen av två varor, X och Y, under det att 

konsumtionen av övriga varor hålls konstant, kan totaldifferentialen skrivas som 

dYMUdXMUdY
Y

U
dX

X

U
dU YX +=

∂
∂+

∂
∂== 0  (3) 

Efter omskrivning erhålles då sambandet  

Y

X

konstU MU

MU

YU

XU

dX

dY =
∂∂
∂∂=−

=

 (4) 

där det första ledet är ett uttryck för den marginella substitutionskvoten, MRS, vilket vi-

sar i vilken mån en ökning av X måste följas av motsvarande minskning av Y för att in-

dividens nytta skall hållas på en konstant nyttonivå, U = konst. Utifrån detta resone-
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mang går det att konstruera olika typer av indifferenskurvor, där individen inte upplever 

att nyttan totalt sett förändrats trots att det skett en relativ omfördelning i konsumtionen 

mellan olika varor. Enligt ekvation (4) kan MRS alltså skrivas som den marginella nyt-

tan av X dividerat med den marginella nyttan av Y.  

Emedan nytta aldrig kan mätas direkt, antas att en indirekt mätning är möjlig genom 

att anta att den enskilde individen använder sin köpkraft till att uppnå högsta möjliga 

tillgängliga nytta. Köpkraftens storlek beror på individens budgetbegränsning, vilken 

givet ett system med endast två varor, X och Y, kan skrivas som 

IYPXP YX ≤+  (5) 

där I står för den totala inkomsten och Pn betecknar priset för vara n.  

Om hela inkomsten spenderas på X och Y så kan den maximala förbrukningen ritas 

in i ett diagram mellan ytterligheterna I/PX enheter av X och I/PY enheter av Y, som in-

träffar då konsumtionen av den andra varan är noll. Förbinds dessa punkter med var-

andra, erhålles budgetbegränsningsfunktionen enligt ekvation (5) som en linje med lut-

ningen - PX/PY, vilken, givet nuvarande inkomst och gällande priser för X och Y, visar 

alla tillgängliga kombinationer av X och Y. Den färdiga konstruktionen framgår av figur 

2, där även uttrycket för MRS, det vill säga ekvation (4) har ritats in.  

 

Figur 2: Grafisk beskrivning av nyttomaximering 
Källa: Nicholson (2000:95) 

Enligt figuren inses att den största möjliga nytta som kan uppnås givet nuvarande 

förutsättningar är punkten A, där budgetbegränsningslinjen tangerar indifferenskurvan 

U2. Matematiskt gäller då att budgetbegränsningsfunktionens lutning är densamma som 

Y

Y* 

X* X 

U1 

U2 

U3 

I = PXX+PYY 

I / PX 

I / PY 

A 
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för indifferenskurvan U2, det vill säga förstaderivatorna har samma värde. För punkten 

A måste därmed följande samband gälla 

MRS
dX

dY

P

P

konstUY

X =−=
=

 (6) 

Att detta samband även gäller generellt för alla X går att bevisa rent matematiskt me-

delst Lagrangefunktionen  

)...(),...,,( 221121 nnn XPXPXPIXXXUL −−−−+= λ  (7) 

Genom att derivera Lagrangefunktionen och sätta de partiella derivatorna med avseende 

på X1, X2, …, Xn och λ lika med noll, erhålls n + 1 ekvationer vilka uppfyller de nödvän-

diga villkoren för lokalt nyttomaximum. Dessa ekvationer kan som regel lösas för det 

optimala värdet för X1, X2, …, Xn och λ. Den optimala mängden av Xn, tecknat som Xn
*, 

kan då uttryckas enligt den allmänna efterfrågefunktionen 

),,...,,( 21
* IPPPdX nnn =  (8) 

där Xn
* beror av egenpris, relativpriser för övriga varor och av den egna budgetbegräns-

ningen. I tillämpad form kommer efterfrågefunktionen senare att användas för det fort-

satta modellbyggandet.  

Inkomst- och substitutionseffekter 

Om relativpriset för vara X förändras, moduleras även den relativa inkomsten. Geomet-

riskt medför detta att inte bara intercepten för budgetbegränsningsfunktionen utan även 

dess lutning kommer att förändras. Följaktligen implicerar en rörelse mot ett nytt nyt-

tomaximerande läge såväl en rörelse mot en ny indifferenskurva liksom även en föränd-

ring av MRS. En relativ prisförändring får därmed ett resultat som är beroende av två 

analytiskt helt olika effekter. Substitutionseffekten visar förändringen som sker i MRS 

då konsumtionen antas inbringa samma nytta som tidigare, det vill säga något byte av 

indifferenskurva sker inte. Inkomsteffekten visar på den förändring i konsumtions-

mönstret som sker till följd av den relativa inkomstförändringen.  

Resonemanget illustreras grafiskt i figur 3. Givet två varor, X och Y, och den initiala 

budgetbegränsningsfunktionen I1 = PX
1X + PYY, är de optimala varumängderna X* och 

Y*, vilka sammantaget ger nyttan U1. Om priset för X, ergo PX, sjunker, ökar den relati-

va inkomsten, vilket ger den nya budgetbegränsningsfunktionen I2 = PX
2X + PYY. 
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Figur 3: Inkomst- och substitutionseffekter 
Källa: Nicholson (2000:121) 

Av figuren framgår då att maximal nytta erhålles för varumängderna X** och Y**, eller 

där I2 tangerar indifferenskurvan U2. Förändringen kan delas upp i två steg. Under kon-

stant nytta leder substitutionseffekten till en rörelse från ursprungsläget till punkt B på 

grund av den relativa prisförändringen. Den vidare rörelsen från punkt B till punkt A 

sker på grund av inkomsteffekten och är ett resultat av den relativa högre inkomsten. 

För normala varor verkar substitutions- och inkomsteffekterna åt samma håll vid pris-

ökningar och prissänkningar.  

Figur 3 visar också att lägre PX ger en högre konsumtion av vara Y. I detta fall är X 

och Y bruttokomplement. Om efterfrågan på vara Y i stället hade sjunkit så hade X och Y 

varit bruttosubstitut. Matematiskt kan förhållandena uttryckas som  

0<
∂
∂

j

i

P

X
 bruttokomplement (9) 

0>
∂
∂

j

i

P

X
 bruttosubstitut (10) 

Dessa samband kommer senare att användas för att bestämma relationerna mellan 

den beroende variabeln och de förklarande variablerna i de modeller som testas i denna 

uppsats.  

Elasticiteter 

Underförstått att en variabel Y åtminstone delvis beror av en annan variabel X, kan för-

hållandet tecknas som  

I2 = PX
2X+PYY 

U1 

U2 

A 

B 

Y

Y* 

X** X  

I / PY 

Y** 

XB X* 

I1 = PX
1X+PYY 

Total ökning av X 

Substitutionseffekt 

Inkomsteffekt 
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,...)(XfY =  (11) 

där punkterna indikerar att Y kan vara beroende även av andra variabler. Elasticiteten 

för Y med avseende på X definieras då som  

Y

X

X

Y

XX

YY

X

Y
XY ⋅

∂
∂=

∆
∆==

 av förändring proc

 avförändring proc
,ε  (12) 

och visar, ceteris paribus hur en procentuell förändring av X påverkar Y. Emedan elasti-

citetsmåttet är enhetslöst, möjliggör det en jämförelse av påverkansgraden på den bero-

ende variabeln mellan variabler som i sig är definierade i olika enheter, exempelvis pris 

och olika mängd- och kvantitetsmått. Två av de vanligaste elasticitetsmåtten är egen-

priselasticitet och korspriselasticitet. Egenpriselasticiteten definieras som 

Q

P

P

Q
PQ ⋅

∂
∂=,ε  (13) 

och visar hur den efterfrågade kvantiteten av en vara påverkas av en förändring av pri-

set. Utifrån värdet på εQ,P betecknas egenpriselasticiteten som  

1, −<PQε  elastisk 

1, −=PQε  enhetselastisk (14) 

1, −>PQε  oelastisk 

För en elastisk kurva kommer en prishöjning att mötas av en minskad efterfrågan som 

är proportionellt större än prisökningen. För en enhetselastisk kurva är efterfrågeminsk-

ningen proportionellt lika stor som prishöjningen. En oelastisk efterfrågan innebär att 

minskningen av efterfrågan är proportionellt mindre än prishöjningen. En förändring av 

priset har alltså stor påverkan på en elastisk efterfrågan, medan dess påverkan på en oe-

lastisk efterfrågan är liten.  

Korspriselasticiteten betecknas  

Y

X

X

Y
PQ Q

P

P

Q
XY

⋅
∂
∂

=,ε  (15) 

och mäter hur den efterfrågade kvantiteten av en vara beror på prissättningen av en an-

nan vara. När
XY PQ ,ε är positiv definieras varorna som bruttosubstitut, och när

XY PQ ,ε är 

negativ definieras de som bruttokomplement. Definitionen sammanfaller med de defini-

tioner som gavs för ekvationerna (9) och (10) tidigare i detta arbete.  

Elasticitetsbegreppet kommer sedermera att nyttjas vid tolkningen av de resultat 

som uppsatsens modeller leder fram till.  
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KOMPLEMENT OCH SUBSTITUT TILL DVD 

I uppsatsmodellen antas att antalet sålda dvd-filmer beror dels av filmens egenpris, dels 

av de substitut och komplement som finns till dvd köpfilm. De antaganden som ligger 

till grund för användningen av dessa variabler presenteras här nedan.  

Egenpris 

I enlighet med diskussionen ovan om egenpriselasticiteten antas att efterfrågan på dvd 

köpfilm minskar vid ett högre pris, ergo ett negativt samband. Undersökningen får utvi-

sa graden av elasticitet.  

Dvd hyrfilm 

Hyrfilmsmarknaden hyste från början stor misstro mot dvd, eftersom det antogs att dvd-

skivan skulle vara känsligare för yttre påverkan än en VHS-kassett. I praktiken gäller 

dock motsatt förhållande. Misstron ledde dock till en långsammare utveckling än för 

köpfilmsmarknaden. Eftersom det ändå kan tänkas att dvd hyrfilm fungerar som ett sub-

stitut till dvd köpfilm, är det dock motiverat att låta dvd hyrfilm ingå som en variabel i 

modellen.  

VHS köpfilm och hyrfilm 

Som visades i figur 1 har VHS hittills klarat sig bra i konkurrensen med dvd. Räknat i 

antal försålda enheter har såväl uthyrning som försäljning fortsatt att öka, även efter det 

att dvd introducerades i Sverige. De antas därmed fungera som substitut till dvd köp-

film.  

Tillgängliga dvd-spelare  

För att få tillgång till informationen på en dvd-skiva krävs en speciell dvd-spelare som 

klarar av att läsa av och spela upp innehållet. En dvd-spelare fungerar alltså som kom-

plement till dvd-film, och förväntas därmed ha ett positivt samband med efterfrågan på 

dvd köpfilm. En grov indelning ger vid handen att det finns två typer av dvd-spelare: 

dvd-videospelare som kopplas in via TV:n och dvd-romspelare som kopplas till, eller 

byggs in i, en datorenhet. Det är fullt möjligt att titta på dvd-film via en dator, men ef-

tersom det kan antas att flertalet människor väljer att se på film via TV har ingen hänsyn 

tagits till dvd-romspelare i denna uppsats.  
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PRESENTATION AV MODELLEN 

Baserat på den teoretiska referensramen och föregående kapitels modellantaganden, kan 

efterfrågan på dvd köpfilm nu allmänt skrivas som  

),,,,( dvdspelarevhshyrvhsköpdvdhyrdvdköpdvdköp KKPKPfQ =  (16) 

där Qdvdköp står för inköpta dvd-filmer. Variablerna Pdvdköp och Pvhsköp beräknas utifrån 

sambandet  

ij

ij
ijP

enheter Antal

Omsättning
=  (17) 

där indexet i betecknar medietyp och j står för aktuell månad. Variablerna Pdvdköp och 

Pvhsköp betecknar alltså ett genomsnittspris för dvd och VHS köpfilm. Emedan Pij när-

mast kan betraktas som en diskret variabel med åtminstone tre nivåer – nypris, medel-

pris och utförsäljningspris – kan en förändring av genomsnittspriset snarare tolkas som 

en förändring av de relativa proportionerna mellan filmer från olika priskategorier i det 

totala filmutbudet än som en faktisk genomsnittlig prisförändring av alla filmer.  

Variabeln Kdvdhyr betecknar ackumulerat antal tillgängliga dvd hyrfilmer, det vill 

säga den befintliga stocken av dvd hyrfilmer vid varje tidpunkt. Någon uppskattning av 

den befintliga stocken av VHS hyrfilmer har inte gjorts, utan Kvhshyr får beteckna den 

ackumulerade bruttoförändringen av antalet tillgängliga VHS hyrfilmer. Inte heller har 

någon hänsyn tagits till stockens minskning på grund av förslitning. Dessa förenklingar 

kan dock motiveras med att det är samvariationen mellan jämförbara filmer som är in-

tressant att undersöka, varigenom det är mer motiverat att enbart titta på den del av 

stocken som inrymmer filmer vilka även finns på dvd.  

Variabeln Kdvdspelare representerar ackumulerat antal tillgängliga dvd-spelare. 

Emedan konstanta elasticitetsfunktioner av erfarenhet har visat sig ge en mer 

matematiskt korrekt beskrivning av olika slag av efterfrågemodeller (Dougherty, 

2002:313), antas ekvation (16) kunna preciseras som 

54321
0

βββββ
dvdspelarevhshyrvhsköpdvdhyrdvdköpdvdköp KKPKPAQ =  (18) 

där A0 är en konstant och β1-5 är exponenter till respektive variabel. Med hjälp av loga-

ritmering erhålles så den linjära funktionen 
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där a0 betecknar konstanten Ao på logaritmerad form, och där β1-5 nu direkt visar elasti-

citeterna (Dougherty, 2002:153; Nicholson, 2002:185) för de exogena variablerna med 

avseende på Qdvdköp. Variabeln u är en störningsvariabel. Med hänsyn till att modellen 

testas med hjälp av tidsseriedata som uppvisar en tydlig säsongvarians, kompletteras 

modellen med dummyvariabler utifrån försäljningsmånad. Ekvation(19) kan då i kom-

pakt form skrivas som  

uMKK

PKPaQ

n
nndvdspelarevhshyr

vhsköpdvdhyrdvdköpdvdköp

++++

++++=

∑
=

11

1
54
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lnln

lnlnlnln

δββ

βββ
 (20) 

där november månad definieras som basmånad. 

Data och estimeringsproblem 

Det dataunderlag som kommit till användning för att testa modellen bygger på månads-

data från Sveriges Videodistributörers Förening och Branschkansliets Marknadsinfor-

mation AB, där den senare är associerad med Sveriges Radio- och Hemelektronikleve-

rantörer, SRL. Den period som undersökts avser perioden augusti 1998 till och med de-

cember 2002.  

Såväl SVF:s som SRL:s material påvisar förändringar i försålda enheter och omsätt-

ning i distributörsledet. Därmed visar deras uppgifter inte direkt på händelser i konsu-

mentled. Vidare förbereder detaljhandeln sin vidareförsäljning till konsumenterna ge-

nom att köpa in sina varor i förväg och lägga upp dem i lager. Tidsförskjutningen mel-

lan detaljhandelns inköp och den tidpunkt då varorna bjuds ut till försäljning till slut-

konsument, torde för hemmabiomarknadens del kunna uppskattas till maximalt en à två 

månader. Då det ändå är rimligt att anta att det finns ett linjärt samband mellan detalj-

handelns inköp och dess betalningsförmåga visavi konsumenternas efterfrågan och be-

talningsvilja, får dessa uppgifter i brist på direkta data tjäna som en approximation till 

konsumenternas efterfrågan.  

SVF:s och SRL:s medlemsföretag dominerar marknaden inom respektive område, 

men eftersom medlemskapet är frivilligt finns det aktörer som har valt att stå utanför el-

ler som har nekats inträde i ifrågavarande branschorganisation. Dessa aktörers försälj-

ningsdata finns inte medtaget i materialet, varigenom modellen är en underskattning av 

verkligheten.  
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Till sist, det hade varit intressant att på modellens aggregerade nivå även kontrollera 

Siroëns påstående att biograffilm fungerar som komplement till hemmabiomarknaden, 

det vill säga att antalet biobesökare fungerar som den kvalitetsmärkning som styr kon-

sumentens val av produkter på den sekundära marknaden. Tyvärr låter sig en sådan jäm-

förelse inte göras, av det skälet att Svenska Filminstitutets publicerade material över an-

talet biobesökare per månad inte sträcker sig längre bak i tiden än till 2002.  

Resultat 

För regressionens genomförande har programvaran Statgraphics Plus 5.1 använts. Re-

sultatet presenteras i följande tabell:  

Tabell 1: Resultat från regression av modell 1 enligt ekvation 20 
Parameter Est elasticitet Std. avvikelse T-värde P-värde Nedre 95 % Övre 95 % 

Konstant -5,00799 9,30575 -0,53816 0,5938 -23,881 13,865 

Pdvdköp -0,979461 0,31319 -3,12737 0,0035 -1,61464 -0,34428 

Kdvdhyr 0,213053 0,0891866 2,38885 0,0223 0,0321741 0,393932 

Pvhsköp 0,0962176 0,231535 0,415564 0,6802 -0,373358 0,56793 

Kvhshyr 1,04036 0,937219 1,11005 0,2743 -0,860411 2,94113 

Kdvdspelare 0,272315 0,364426 0,747243 0,4598 -0,466777 1,01141 

Mjan -0,395554 0,158583 -2,4943 0,0173 -0,717176 -0,0739324 

Mfeb -0,298752 0,169905 -1,75834 0,0872 -0,643336 0,045833 

Mmar -0,152342 0,166974 -0,912372 0,3676 -0,490982 0,186297 

Mapr -0,620514 0,161894 -3,83285 0,0005 -0,948851 -0,292178 

Mmaj -0,760029 0,167139 -4,54728 0,0001 -1,099 -0,421054 

Mjun -0,792009 0,16843 -4,70231 0,0000 -1,1336 -0,450417 

Mjul -0,975201 0,171656 -5,68112 0,0000 -1,32334 -0,627064 

Maug -0,608139 0,154708 -3,93087 0,0004 -0,921903 -0,294375 

Msep -0,472963 0,156691 -3,01844 0,0046 -0,790748 -0,155178 

Mokt -0,379363 0,149636 -2,53525 0,0157 -0,682839 -0,0758877 

Mdec -0,19901 0,15 -1,32673 0,1930 -0,503225 0,105205 

R2 adjust. 97,5492      

Durbin-Watson 2,07202      

Ant. värden 53      

Ant. frihetsgrader 16      

Enligt tabellen blev förklaringsgraden R2 adjusted för modellen 97,5 %. Värdet för 

Durbin-Watson visar att någon autokorrelation inte föreligger. Enligt modellen är kon-

stanten negativ, varigenom den inte har någon meningsfull tolkning i modellen. T-

värdet för konstanten är dessutom så lågt att dess värde inte kan fastställas med någon 

statistisk säkerhet. Egenpriselasticiteten med ett t-värde på 3,13 är statistiskt säkerställt 

med en signifikansnivå om 99 %. Elasticiteten för stocken av tillgängliga hyrfilmer på 
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dvd är statistiskt signifikant till 96 %. Åtta av elva dummyvariabler är statistiskt signifi-

kanta. Övriga variabler uppvisar en låg signifikans, varigenom modellens resultat inte 

kan säkerställas med avseende på dessa variabler: T-värdet för Kvhshyr ger en statistisk 

signifikans på 70 %; motsvarande värde för Kdvdspelare är 50 %, och för Pvhsköp når den 

statistiska signifikansen inte ens upp till denna redan mycket låga nivå.  

Tolkning 

Förklaringsgraden på 97,5 % innebär att de i modellen ingående variablerna förklarar 

97,5 % av variationen. Detta får ses som ett mycket bra värde.  

Egenpriselasticiteten, Pdvdköp, visade på ett negativt samband, -0,98, vilket också var 

förväntat utifrån den teoretiska diskussionen. Om priset på dvd köpfilm skulle öka med 

1 % kommer efterfrågan enligt modellen alltså att i genomsnitt minska med 0,98 %.  

Elasticiteten för dvd hyrfilm mätt som ackumulerat antal tillgängliga dvd hyrfilmer, 

Kdvdhyr, uppvisar ett positivt värde på 0,21. Motsvarande värde för den ackumulerade 

bruttoförändringen av antalet tillgängliga VHS hyrfilmer, Kvhshyr, var 1,04. Detta innebär 

att om stocken dvd hyrfilmer skulle öka med 1 % kommer efterfrågan på dvd köpfilm 

att öka med 0,21 %, och om den ackumulerade bruttoförändringen av antalet tillgängli-

ga VHS hyrfilmer förändras i motsvarande grad ökar efterfrågan på dvd köpfilm med 

1,04 %. Som tidigare nämnts var dock signifikansen för koefficienten till Kvhshyr förhål-

landevis låg; det är bara 70 procents säkerhet för att den faktiskt är skild från noll.  

Korspriselasticiteten, Pvhsköp, visade ett positivt värde på 0,10. Om priset på VHS 

skulle öka med 1 % kommer efterfrågan på dvd att öka med 0,10 %. Enligt tidigare de-

finition är VHS och dvd alltså bruttosubstitut. Koefficientens signifikans är dock myck-

et låg, varigenom variabeln inte kan uteslutas vara noll.  

Elasticiteten för Kdvdspelare visade ett positivt värde på 0,27, det vill säga att om 

stocken tillgängliga dvd-spelare skulle öka med 1 % kommer efterfrågan på dvd köp-

film att öka med 0,27 %. Även här var dock signifikansen så låg att det inte kan antas 

att variabeln verkligen är skild från noll.  

Dummyvariablerna över månadsdata visar med hur många procent i genomsnitt som 

försäljningen avviker från försäljningen under basmånaden november. Som nämnts ti-

digare var dock inte alla resultat statistiskt signifikanta.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I inledningen till denna uppsats påtalades att den nuvarande oligopolistiska utformning-

en av dvd-marknaden medfört att det finns ännu oexploaterade nischmarknader. Dessa 

kan komma att få ökad betydelse i en tid av ökande konkurrens om marknadsandelar då 

dvd-försäljningen så småningom börjar plana ut och stabiliseras. Distributörerna av 

dvd-film skulle därigenom ha anledning att närmare kartlägga de preferenser som styr 

konsumentens val av dvd-produkter redan nu. 

Ambitionen med denna uppsats har varit att med hjälp av en ekonometrisk modell 

finna hur det totala antalet sålda dvd-filmer beror av egenpriset, substitut- och komple-

mentvaror såsom VHS hyr- och köpfilm, dvd hyrfilm, samt dvd-spelare och hemmabio-

anläggningar.  

Enligt modellresultatet är efterfrågan på dvd köpfilm med ett värde på -0,98 svagt 

oelastisk: en prisökning skulle alltså leda till en minskning av efterfrågan som propor-

tionellt sett inte är fullt lika stor som prisökningen. Enligt tabell 1 är denna prisoelastici-

tet dock inte statistiskt signifikant: ett konfidensintervall med konfidensgraden 95 % vi-

sar att det sanna värdet med sannolikheten 95 % befinner sig mellan -1,61 och -0,34. 

Det går därmed inte att avgöra huruvida egenpriselasticiteten för dvd köpfilm är elastisk 

eller oelastisk.  

Det obestämda resultatet skulle möjligen låta sig förklaras av dvd-distributörernas 

prissättningspolicy: Filmer som nyligen släppts på dvd betingar vanligtvis ett högre pris, 

vilket här betecknas som fullpris. De filmer som säljer bäst i denna fullprisgrupp utgörs 

av filmer som nyss varit uppe på biograferna, och det är dessa filmer som konsumenter-

na har bäst kunskap om: informationen om antalet biografbesökare är relativt lättill-

gänglig, konsumenterna har biografreklamen i någorlunda färskt minne, om de nu inte 

själva har sett filmen och har en klar uppfattning om dess kvalité.  

Övriga prisgrupper består av filmer som släppts på dvd längre tillbaka i tiden9, eller 

av filmer som gick upp som biograffilm för flera år – eller kanske decennier – sedan, el-

ler av filmer som tidigare inte rönt någon större popularitet bland konsumenterna. Ett 

                                                 
9  Avtalet mellan distributören och återförsäljaren brukar innebära att återförsäljaren har full returrätt 

på de filmer som inom en viss tid inte kunnat säljas till konsumenterna. Beroende på försäljnings-
strategi sänker distributören då priset på sin produkt efter en viss tid, vanligtvis efter 8 till 12 måna-
der från det att produkten först släpptes.  



 

24 

lägre pris signalerar alltså en mycket skiftande filmkvalité, och en begränsad tillgång till 

adekvat produktinformation för konsumenten10.  

Med andra ord skulle det i praktiken alltså finnas ett otal delmarknader för dvd-film, 

vilka i viss mån förmodligen vänder sig till olika slag av konsumenter. I och med att 

dessa delmarknader har kommit att blandas ihop i uppsatsens undersökning skulle detta 

kunna förklara uppsatsens obestämda grad av egenpriselasticitet.  

Korspriselasticiteten med VHS köpfilm visade på att VHS köpfilm var bruttosubsti-

tut till dvd köpfilm. Värdet var dock förhållandevis lågt i det att en viss prishöjning på 

VHS köpfilm bara skulle leda till en tiondel så stor ökning av efterfrågan på dvd. Dess-

utom var signifikansen så låg att det inte går att utesluta att koefficienten inte är skild 

från noll. Prissättningen på VHS köpfilm skulle därmed inte påverka konsumenterna att 

välja den ena eller den andra produkten, utan det handlar då här om två separata mark-

nader som inte står i förbindelse med varandra. Med tanke på att marknadspenetrationen 

för VHS uppskattas till över 80 % för de svenska hushållen och att motsvarande mark-

nadspenetration för dvd ännu ligger under 20 %, verkar en sådan tolkning rimlig: Utan 

tillgång till dvd så kan ju konsumenten inte välja denna produktversion, även om priset 

för VHS skulle framstå som oacceptabelt högt i förhållande till dvd.  

Det hade varit önskvärt om förhållandet mellan dvd köpfilm och dvd hyrfilm och 

VHS hyrfilm också hade kunnat uppskattas med hjälp av korspriselasticiteter. Emedan 

det visade sig omöjligt att få fram den typen av data så är det elasticiteterna för stockar-

na av VHS och dvd hyrfilm i förhållande till dvd köpfilm som har uppskattats istället. 

Båda variablerna uppvisade en positiv samvariation med dvd köpfilm, men det var bara 

Kdvdhyr som var statistiskt signifikant.  

En tolkning som ligger i linje med resultatet är att konsumenterna föredrar att först 

hyra potentiellt intressanta filmer innan de eventuellt köper dem. Kostnaden för att hyra 

en specifik film innan ett tänkbart inköp skulle därmed vara ett slags riskpremie till 

skydd mot förvärv av filmer vilka sedermera inte visar sig uppfyller konsumentens för-

väntningar.  

En invändning mot ovanstående resonemang är att en film släpps samtidigt både 

som hyrfilm och som köpfilm. Därigenom skulle modellresultatet bara visa på en statis-

tisk samvariation utan tillstymmelse till ett faktiskt kausalt samband mellan modellens 

variabler. Personen som hyr filmen skulle alltså inte vara samma person som köper den. 

                                                 
10  Det blir dock allt vanligare med filminformation och specifik dvd-filminformation på Internet.  
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Enär befintliga data inte direkt mäter konsumenternas beteende eller preferenser, går det 

inte att utesluta denna alternativa tolkning.  

Även betydelsen av dvd-spelare i förhållande till antalet försålda dvd-filmer upp-

skattades som elasticiteten mellan stocken av dvd-spelare och dvd köpfilm. Det positiva 

resultatet var förväntat, men inte att elasticiteten skulle vara så låg som 0,27, och inte 

heller att signifikansgraden skulle vara så låg att det inte går att säga med säkerhet att 

resultatet verkligen är skilt från noll. Utgående från uppsatsens modell och givna data 

går det därmed inte att säga ifall antalet dvd-spelare påverkar efterfrågan på dvd-film 

eller inte. Rent intuitivt är detta resultat naturligtvis mycket otillfredsställande.  

Sammanfattningsvis gick det med hjälp av modellen enbart att bestämma koeffici-

enterna till två av de fem variabler som testades med rimlig statistisk signifikans, näm-

ligen egenpriset för dvd köpfilm och stocken av dvd hyrfilm. För egenpriset gick det 

dock inte att bestämma graden av elasticitet. En orsak till det dåliga resultatet kan vara 

att tre av variablerna är uppbyggda av ackumulerade värden, nämligen Kdvdspelare, Kdvdhyr 

och Kvhshyr. Sinsemellan uppvisar dessa variabler mycket hög korrelation, varigenom de 

kommit att förklara samma variationer i Qdvdköp. Genom att ta bort en av dessa variabler 

ökar förklaringsgraden för de två återstående variablerna avsevärt. Rent ekonometriskt 

är denna operation dock inte att rekommendera. En eventuell framtida undersökning bör 

i stället sträva efter att finna andra metoder att mäta sambandet mellan antalet sålda dvd-

filmer och hyrfilmsmarknaden och hårdvarumarknaden än den metod med ackumulera-

de variabler som använts i denna uppsats. Dessutom bör man sträva efter att separera de 

olika existerande delmarknaderna för äldre och nyare film i en sådan undersökning.  

Konsekvenserna av att använda tre variabler med ackumulerade värden för denna 

kria är alltså att resultatet för modellen får sägas vara mycket obestämt. Det går inte att 

med någon statistisk säkerhet egentligen uttala sig om ifall konsumenterna uppfattar 

dvd-film som en dyrare variant av VHS videofilm, eller om de uppfattar dvd-film som 

ett nytt medium vilket saknar likvärdiga substitut.  
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