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I det här arbetet undersöks det hur marknadsföring för en specifik film påverkar en människas 

beteende då det kommer till hans eller hennes beslut att köpa en biljett för att se denna film. 

Undersökningen som utfördes var av kvantitativ natur och den utgick i tre faser. Vid varje fas 

insamlades en mängd kvantitativ data genom användning av fråge-enkäter. De data som hade 

samlats in analyserades och kopplades ihop med en viss teoretisk referensram. De teorier som 

ingick i referensramen representerade traditionell marknadsföringsteori, teori om 

marknadsföring för film och teori om konsumentbeteende. 

Ur den analys som gjordes utgående från de resultaten som den empiriska undersökningen 

skapade kunde följande slutsatser dras: biobesökare som ser den filmen som undersöks vid 

detta arbete lockas inte till bio-teatern i väldigt stor utsträckning genom filmens 

marknadsföring som en helhet, utan även andra faktorer spelar en stor roll. Det kan sägas att 

då det kommer till den specifika filmen som undersöks här tycks den traditionella 

marknadsföringen fungera så att den väcker mycket uppmärksamhet bland människorna men 

påverkar beteendet väldigt lite. Vid undersökningsfallet påverkades människornas beteende vid 

biobiljettinköp dock i första hand genom ett visst för film specifikt marknadsföringselement: 

filmens trailer. 

 

Nyckelord: film, marknadsföring, icke-traditionell marknadsföring, 

specifik marknadsföring för film, konsumentbeteende, påverkande, 

beslutsfattande, marknadsföringselement, marknadsföringskampanj.   

 



   

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING............................................................................................................1 

   1.1 Problembeskrivning……….................................................................................…..4    

   1.2 Syfte........................................................................................................................5 

   1.3 Omfattning och avgränskningar............................................................................5 

   1.4 Arbetets upplägning..............................................................................................6 

2 TEORETISKA REFERENSRAMEN.................................................................7 

   2.1 Marknadsföringsteori............................................................................................7 

   2.2 Marknadsföring av film.......................................................................................10 

      2.2.1 Marknadsföring av film enligt Finlands Filmstiftelse…........................……..10 

      2.2.2 Faktorer som påverkar en films ekonomiska framgång……….......................11 

         2.2.2.1 Marknadsföringselementen för marknadsföring av film….....................12 

   2.3 Konsumentbeteende............................................................................................27 

      2.3.1 East, Wright och Vanhues modell för beslutsfattande..................................29 

         2.3.1.1 Kognitiva beslutsmodellen…………………...............................................…29 

         2.3.1.2 Förstärkning som beslutsmodell……....................................................…30 

         2.3.1.3 Vana som beslutsmodell…..................................................................…..36 

3 METODDISKUSSION…………….......................................................…38 

   3.1 Deduktiv och induktiv forskningsansats……................................................…….38 

   3.2 Kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod…................................………….40 

4 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN…….....................................42 

   4.1 Den empiriska undersökningen: fas nummer ett……..................................…….42 

      4.1.1 Den empiriska undersökningen: fas nummer två………….........................….42 

      4.1.2 Den empiriska undersökningen: fas nummer tre…......................................43 

   4.2 De olika marknadsföringselementen…….....................................................…….43 

5 RESULTAT UR DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN……...........51  

   5.1 Resultat ur undersökningsfaserna nummer 1 och 2........................................….51 

      5.1.1 Marknadsföringens synlighet och dess påverkan…...................................….56 

   5.2 Resultat ur undersökningsfasen nummer 3...................................................….60 

      5.2.1 Marknadsföringens synlighet och dess påverkan…......................................65 

      5.2.2 Faktorer som hänger ihop med filmen men är inte marknadsföring….......68 

6 ANALYS……..........................................................................................71 

   6.1 Marknadsföring: dess synlighet och påverkan på människors beteende…........72  

 



   

 

7 DISKUSSION…....................................................................................78 

   7.1 Traditionell marknadsföring, icke-traditionell marknadsföring och för film 
specifik marknadsföring…..................................................................................83 

8 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG FÖR FORTSATT FORSKNING.....…94 

KÄLLFÖRTECKNING...........................................................................101 

SKRIFTLIGA KÄLLOR…......................................................................101 

ELEKTRONISKA KÄLLOR…...............................................................102 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Ansökan av stöd för filmproduktion åt Finlands Filmstiftelse....................107 

Bilaga 2 Plan utöver filmens marknadsföring och distribution åt Finlands 
Filmstiftelse....................................................................................................…110 

Bilaga 3 Specificeringar av tidtabeller för marknadsföring och distribution åt 
Finlands Filmstiftelse…..............................................................................................124 

Bilaga 4 Specificeringar av budgeter för marknadsföring och distribution åt Finlands 
Filmstiftelse…...................................................................................................126 

Bilaga 5 Exemplen av marknadsföring för Apple, Kallblodigt din och Vares...........129 

Bilaga 6 Frågeformulär för undersökningsfas 1……………………………………………..…130 

Bilaga 7 Frågeformulär för undersökningsfas 2 på finska….....................................132   

Bilaga 7 Frågeformulär för undersökningsfas 2 översättning till svenska................136 

Bilaga 8 Frågeformulär för undersökningsfas 3 på finska del 1/3............................138 

Bilaga 9 Frågeformulär för undersökningsfas 3 på finska del 2/3............................139 

Bilaga 10 Frågeformulär för undersökningsfas 3 på finska del 3/3..........................140 

Bilaga 10 Frågeformulär för undersökningsfas 3 översättning till svenska..............141 

Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen av ”Vares – 
Ondskans Kyss” 1/4.…......................................................................................144 

Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen av ”Vares – 
Ondskans Kyss” 2/4….......................................................................................145 

Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen av ”Vares – 
Ondskans Kyss” 3/4.......................................................................................…146 

Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen av ”Vares – 
Ondskans Kyss” 4/4..........................................................................................147 

Bilaga 12 Bilder på affischen för ”Vares – Ondskans Kyss” och ”Kerttu Malmsten”-
affischen….........................................................................................................148 

Bilaga 13 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen av ”Vares – 
Dom som går på den smala vägen”..................................................................149 

 

 



   

 

FIGURER 

Figur 1: Figur över marknadsföringsmixen och promotionsmixen 
(marknadskommunikationsmix) samt över förbindelsen mellan dem. (Kotler 
& Armstrong 2010:426–427) Egen modell…......................................................9 

Figur 2: Figur över faktorer som påverkar en films ekonomiska framgång samt över 
marknadsföring för film. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001, Ses 2010 a & 
b och Bilagor 1, 2, 3 samt 4). Egen modell…......................................................26 

Figur 3: Traditionell modell inom konsumentbeteendet för beslutsgörandet vid ett 
inköp (East, Wright & Vanhue 2008:6, egen översättning)...........................…28 

Figur 4: Grafisk illustration av könsfördelningen i faserna ett och två………………….52 

Figur 5: Grafisk illustration av åldersfördelningen i faserna ett och två….................52 

Figur 6: Grafisk illustration av fördelningen på status i faserna ett och två…...........53 

Figur 7: Grafisk illustration av biofrekvensen i faserna ett och två….........................54 

Figur 8: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-böckerna i faserna ett och 
två….....................................................................................................................55 

Figur 9: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-filmerna i faserna ett och 
två….....................................................................................................................55 

Figur 10: Grafisk illustration av intention i faserna ett och två…...............................57 

Figur 11: Grafisk illustration av marknadsföringens styrka på påverkan på beteende i 
faserna ett och två…...........................................................................................58 

Figur 12: Grafisk illustration av marknadsföringens påverkan på uppfattningen i 
faserna ett och två…...........................................................................................60 

Figur 13: Grafisk illustration av könsfördelningen i fas tre…......................................61 

Figur 14: Grafisk illustration av åldersfördelningen i fas tre…...................................61 

Figur 15: Grafisk illustration av fördelningen på status i fas tre………………………..…62 

Figur 16: Grafisk illustration av biofrekvens i fas tre…...............................................63 

Figur 17: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-böcker i fas tre…....................64 

Figur 18: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-filmer i fas tre….....................64 

Figur 19: Grafisk illustration av marknadsföringens synlighet i fas tre…..................65 

Figur 20: Grafisk illustration av marknadsföringens styrka i påverkan på beteende i 
fas tre…...............................................................................................................67 

Figur 21: Grafisk illustration av marknadsföringens påverkan på uppfattningen i fas 
tre….....................................................................................................................68 

Figur 22: Grafisk illustration av faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 
marknadsföring påverkans styrka på beteende i fas tre….................................70 

Figur 23: Grafisk illustration av faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 
marknadsföring påverkan på uppfattningen i fas tre….....................................70 

Figur 24: En återgivning av Figur 2, Figur över faktorer som påverkar en films 
ekonomiska framgång samt över marknadsföringen för film. Egen modell. …81 

 



   

 

BILDER 

Bild 1: Affisch för filmen Cobra (1986)….....................................................................15 

Bild 2: Affisch för filmen Sideways (2004)…...............................................................17 

Bild 3: Affisch för filmen ”Mannen utan minne” (The man without a past, 2002)….18 

Bild 4: Bokpärmen för årets 1991 upplaga av boken ”När lammen tystnar” (Silence of 
the lambs; Uhrilampaat) skriven 1988 av Thomas Harris….............................19 

Bild 5: Bokpärmen för den finskspråkiga översättningen av boken ”När lammen 
tystnar” (Uhrilampaat)…....................................................................................20 

Bild 6: Filmaffischen för filmen ”När lammen tystnar”…...........................................21 

Bild 7: Bokpärmen för årets 1992 upplaga av boken ”När lammen tystnar” (Silence of 
the lambs; Uhrilampaat) skriven 1988 av Thomas Harris.…............................22 

Bild 8: Hemsidan för filmen Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)............…23 

Bild 9: Stillbilder från filmen The Blair Witch Project (1999)….................................24 

Bild 10: The Blair Witch Projects hemsida..............................................................….24 

Bild 11. Apples logo i en utomhusreklam..................................................................…31 

Bild 12. Affischen för ”Ondskans kyss”........................................................................32 

Bild 13: Affischen för filmen ”Vares – Flickor av april”...........................................…33 

Bild 14: Affischen för filmen ”Vares – Strumpebandsormen”………………………………34 

Bild 15: Bild av affischen för filmen ”Vares – De som går på den smala vägen”....….34 

Bild 16: Bild av affischen för filmen ”Vares – Vågspelsmärket”…………………………...35 

Bild 17: Bild av affischen för filmen ”Vares – Mörkrets tango”...............................…35 

Bild 18: Den huvudsakliga affischen för filmen ”Vares-Ondskans Kyss”…………….…44 

Bild 19: Trailer för för filmen ”Vares-Ondskans Kyss”…............................................45 

Bild 20: ”Vares-måltid”-affisch……………………………………………………………………….45 

Bild 21: Vares-filmernas Facebooksida…....................................................................46 

Bild 22: Vareselokuvat.com-hemsidan….....................................................................47 

Bild 23: ”Vares – Ondskans Kyss” filmens offentliga hemsida…...............................48 

Bild 24: Pärmen på Reijo Mäkis bok ”Vares – Ondskans Kyss”………………………..….48 

Bild 25: Pärmen för ”Vares – Ondskans Kyss” första upplaga……………………………..49 

Bild 26: ”Vares – Ondskans Kyss” tidningsreklam i Helsingin Sanomat…................49 

Bild 27: Banderollen som användes i marknadsföringen av ”Vares – Ondskans 
Kyss”.…...............................................................................................................50 

Bild 28: En påhittad anmälan om försvinnande för den fiktiva karaktären Kerttu 
Malmsten i filmen ”Vares-Ondskans Kyss”....................................................…85 

Bild 29: Dvd-publikationer av Filmerna ”Vares – Ondskans Kyss” (2011) och ”Vares” 
(2004)………………………………………………………………………………………………..…98 

Bild 30: Bild på banderollmarknadsföring för filmen ”Vares – Vågspelsmärket”…..99 



   

 

Bild 31: Bild på pärmen för tidskriften Image…........................................................100 

 

TABELLER 

Tabell 1: tabell över filmpreferenser i faserna ett och två. Egen modell….................53 

Tabell 2: tabell över de olika marknadsföringselementens synlighet i faserna ett och 
två. Egen modell…..............................................................................................56 

Tabell 3: tabell över marknadsföringens styrka på påverkandet på beteende i faserna 
ett och två: bland de genomsnittliga biobesökarna. Egen modell….................58 

Tabell 4: tabell över de olika marknadsföringselementens påverkan på beteende i 
faserna ett och två. Egen modell….....................................................................59 

Tabell 5: tabell över filmpreferenser i fas tre. Egen modell….....................................62 

Tabell 6: tabell över de olika marknadsföringselementens synlighet i fas tre. Egen 
modell…..............................................................................................................66 

Tabell 7: tabell över marknadsföringens styrka i påverkandet på beteende i fas tre. 
Egen modell........................................................................................................66 

Tabell 8: tabell över de olika marknadsföringselementens påverkan på beteende i fas 
tre. Egen modell...............................................................................................…67 

Tabell 9: tabell över faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 
marknadsföring påverkan på beteende………………………………………………….…69 

Tabell 10: tabell över faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 
marknadsföring påverkans styrka på beteende i fas tre. Egen modell..........…69 

Tabell 11: sammanställning över de olika marknadsföringselementens synlighet och 
deras påverkan på beteende i faserna ett och två samt i tredje fasen. Egen 
modell..............................................................................................................…74 

Tabell 12: sammanställning över de olika marknadsföringselementens påverkan på 
beteende samt faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 
marknadsföring påverkan på beteende i fas tre. Egen modell…………………..…76 

 

 

 



 

 

1 

1 INLEDNING 

När filmens samhälleliga status analyseras ur en allmän synvinkel kan det sägas att 

största delen av människor anser film som underhållning. Film kan dock uppfattas 

även som konst, endast som underhållning, som ofarlig tidsfördriv, som grov eskapism, 

som allvarlig påverkare och samtidig kommentar, som en kombination av dessa eller 

som någonting totalt annat. Studerad ur en samhällelig synvinkel kan film även 

betraktas som masskultur. (Jowett & Linton 1981:15–17) Jowett och Linton (1981:17) 

hänvisar till Real (1977) då de förklarar att masskultur är uttryckandet av olika aspekter 

av kultur genom massmedia. Det kan sägas att all kultur som presenteras åt publiken 

genom massmedia blir i själva verket masskultur. (Real 1977:14 i Jowett & Linton 

1981:17) Film anses vara masskultur på grund av att största delen av filmer är 

konstruerade för att tilltala den genomsnittliga smaken av en målpublik (Real 1977 i 

Jowett & Linton 1981:17).   

Film kan anses ha varit den första av de ”moderna” massmedierna (dit det utöver film 

ingår tv, radio samt tidskrifter och tidningar gjorda i stora upplagor) och således en 

viktig vägvisare för uppkomsten av egentlig masskultur på 1900-talet. Redan vid 1903 

hade film blivit till en skilt för sig etablerad underhållningsinstitution som förevisades 

på specifika platser särskilt konstruerade för detta ändamål: biografer. Filmindustrins 

kulturella inflytelse som masskultur kan ses i hur film påverkade, och fortsätter att 

påverka, människornas sätt att tänka, deras sätt att betrakta världen runt dem och 

deras sätt att fantisera. Forskarna Jowett och Linton argumenterar att under 1900-talet 

var det ingen annan samhällelig eller kulturel institution som skulle i samma grad ha 

fångat hundratals miljoners människors fantasi. (Jowett & Linton 1981:68–69) 

Film utvecklades parallellt med utvecklingen av ”konsumtionssamhället” och filmen 

representerade på många sätt denna samhällsförändring. I samband med 

samhällsutvecklingen uppstod det en ivrig publik för film. Denna publik tog villigt och 

entusiastiskt emot produkterna tillverkade av en industri som skapade myter, legender 

och ”filmstjärnor” i stället av traditionella konsumtionsvanor. Filmer och de ”stjärnor” 

som spelade i dem blev samhälleliga symboler för både eftersträvansvärda egenskaper 
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och framgång. Denna utveckling ledde till att film kan anses redan vid 1920-talet ha 

blivit till en storindustri i de Förenta Staterna. (Jowett & Linton 1981:68–69)1 

Fastän kärnan i film kan anses som någonting samhälleligt, kulturellt, underhållande, 

informativt, konstnärligt och estetiskt, påminner filmindustrin dock alla andra 

industrier i att den styrs av ett primärt mål: att skapa vinst för de aktörer som deltar i 

industrin (Jowett & Linton 1981:25). Således kan biobesökarna tänkas bli ansedda ur 

filmproducenternas synvinkel både som publik för film som en form av kultur och som 

potentiella konsumenter av varor som dessa producenter producerar.  

På grund av att film inte är lika andra mer traditionella konsumtionsvaror är 

biobesökarnas framtida konsumentbeteende väldigt oförutsägbart. Det finns inte någon 

generell formel som besvarar till frågan: vad är en succéfilm? Detta leder till att 

filmindustrin anses som mer riskfylld bransch än en mängd andra industrier. Genom 

att filmproducenterna regelbundet möts av osäkerhet är det viktigt att det redan vid ett 

tidigt skede i produktionen formuleras en särskild image av den eventuella publikens 

sammansättning och dess filmpreferenser. (Jowett & Linton 1981:25)  

På grund av att producerandet och förevisandet av film är huvudsakligen 

affärsverksamhet, har sådana aktiviteter som marknadsföring och promotion fått stor 

betydelse även inom filmindustrin. (Jowett & Linton 1981:25) Författarna Jowett och 

Linton argumenterar att i vissa fall har dessa funktioner blivit så viktiga att 

marknadsföringskampanjer för filmer har kostat lika mycket som producerandet av 

själva filmen. (Jowett & Linton 1981:25–26) Då marknadsföringen står i en så här 

betydlig roll är det viktigt att den är konstruerat på ett sammanhängande sätt och att 

helheten fungerar ändamålsenligt. De olika marknadsföringselement som används 

måste således struktureras till en helhet.  

                                                        

1 Det som sägs här om film och dess utveckling berör de Förenta Staterna. Likadan utveckling 

angående filmens kulturell, samhällelig och ekonomisk utveckling har dock skett runt om i 

västvärlden, eventuellt dock under olika tillfällen vid olika regioner. Det som skrivs här om 

ämnet kan således anses vara generaliserbart, med vissa reservationer, på alla västerländska 

samhällen. 
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Producerandet och marknadsförandet av filmer är kapitalkrävande och riskfylld. Olikt 

flera andra marknader betecknas filmmarknaden även av att produkterna på denna 

marknad har en relativt kort närvaro på marknaden. Detta leder till att en viss 

innovativitet krävs av aktörerna som producerar och tillverkar filmer: hur fångas den 

potentiella publikens intresse? hur kommer filmen att generera ett ”buzz”, dvs. 

publicitet som filmen får i media och den mun-till-mun kommunikation som filmen 

skapar bland människor? (It is buzzed about – ”det tisslas och tasslas om det”) eller hur 

tilltalas så många olika människogrupper som möjligt? Denna turbulens och brådska 

ställer även sina krav på marknadsföringen av film. Detta leder till att 

marknadsförandet för film sker i stor grad genom vissa för film särartade tekniker. 

(Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001:1) 

En film kan marknadsföras med olika tekniker. Forskarna Jowett och Linton hänvisar 

till Hurst och Hale (1975), då de förklarar att de olika tekniker som kan användas i en 

marknadsföringskampanj för en film delas in i marknadsföring som det har betalats 

för, publicitet, exploatering och promotion. Marknadsföring som producenterna bakom 

filmen har betalat för innebär köpandet av utrymme i eller tid på de huvudsakliga 

marknadsföringsmedierna: tv, radio, tidningar och tidskrifter samt affischtavlor. 

Publicitet är å sin sida ”gratis marknadsföring” i form av att filmen blir presenterad i 

media på grund av att den anses ha nyhetsvärde.  

Exploatering innebär ett mer medvetet påverkande på hur filmen presenteras i media 

genom försök att aktivt skaffa publicitet för filmen och bilda mun till mun-

kommunikation (i fortsättningen i texten word-of-mouth) runt den. (Jowett & Linton 

1981:55) För att nå sina mål med exploatering använder sig marknadsföraren av ”olika 

jippon och andra tekniker som väcker uppmärksamhet” (Jowett & Linton 1981:55). Sist 

i denna fördelning gällande marknadsföringstekniker av film är det promotion, som 

innebär en förbindelse mellan filmen och en produkt eller tjänst. (Jowett & Linton 

1981:55) 

En framgångsrik marknadsföringskampanj för en film kombinerar alla de ovannämnda 

teknikerna och använder sig av dessa i varierande mängder. Normalt används de 

största insatserna på marknadsföring som det har betalats för gjord för tv och radio. 

Denna marknadsföring är speciellt viktig då filmen släpps ut och i början av filmens 

förevisningssäsong (”run”), medan vid slutet av förevisningssäsongen står 
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tidningsreklameringen för filmen i den mest betydande rollen. (Jowett & Linton 

1981:55)2 

Filmer befinner sig på en marknad där mycket hård konkurrens råder och där snabb 

teknologisk utveckling är vardagligt (Melewar & Saunders 1998:291). I en sådan här 

situation ställs det även speciella krav på marknadsföringen: målet är att påverka 

konsumenternas beteende genom att väcka uppmärksamhet om filmen bland dem och 

att slutligen övertyga konsumenterna att se filmen. (Jowett & Linton 1981:55)  

Film är således någonting allvarligt och någonting harmlöst, någonting ideellt men med 

det samma någonting kommersiellt. Då film betraktas ur ett 

marknadsföringsperspektiv är det intressant att studera hur de särskilt för film 

exceptionella marknadsföringstekniker fungerar i deras uppgift att påverka 

konsumenternas beteende.  

1.1 Problembeskrivning    

Marknadsföring används för att sprida information om en viss produkt bland 

konsumenterna och för att få konsumenterna att köpa denna produkt (Kotler 1999:10). 

Avsikten med marknadsföring är således att påverka konsumenterna samt att få dem 

att göra beslut som är fördelaktiga för det företag som ligger bakom marknadsföringen 

(Kotler 1999:10). Vid detta arbete ligger intresset i att undersöka hur ett företag 

påverkar konsumenternas beteende genom marknadsföringen av en film och hur 

konsumenterna egentligen påverkas: leder marknadsföringsåtgärderna för en film till 

att konsumenterna går och ser filmen? Den bakomliggande tanken är att en människa 

påverkas först på ett eller annat sätt innan han eller hon börjar bete på ett visst sätt.  

Film är en produkt som marknadsförs både med hjälp av traditionella sätt samt med 

hjälp av vissa särartade tekniker, vilka avviker från marknadsföringen av största delen 

av andra produkter. Ett exempel av för film specifik marknadsföring är ”trailers”, som 

det berättas mera om i fortsättningen. I arbetet undersöks det ifall de använda 

                                                        

2 Det är intressant att se hur internetmarknadsföring samt eventuella andra nya marknadsföringstekniker, 

så som marknadsföring i de sociala medierna, inverkar på sammansättningen av den helhetliga 

marknadsföringen för en film. Det är även intressant att se vilken roll dessa kommer att spela i 

marknadsföringskampanjerna för film i framtiden.  
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marknadsföringsteknikerna har den önskade påverkan på konsumenters beteende. Det 

undersöks även i vilken utsträckning marknadsföringen påverkar konsumentens beslut 

att se filmen och vilka andra faktorer finns det som eventuellt påverkar beslutet? 

1.2 Syfte  

Syftet är att undersöka och analysera, i vilken utsträckning marknadsföringen för en 

film påverkar människas konsumentbeteende vid beslutet att se filmen.  

1.3 Omfattning och avgränsningar  

Denna undersökning kommer behandla marknadsföring av film och uttryckligen 

marknadsföring av finländskt film. I arbetet kommer det att undersökas 

marknadsföringen av filmen ”Vares - Ondskans kyss” (Vares - Pahan suudelma) som är 

producerad av företaget Solar Films Inc Oy. Solar Films är ett 1995 grundat 

produktionsbolag som fungerar inom film- och tv-branschen i Finland. Solar Films ägs 

av den danska filmstudion Nordisk Film tillsammans med produktionsbolagets 

huvudproducent Markus Selin. (solarfilms.com/yhteystiedot/fi_FI/yhteystiedot/).  

”Vares - Ondskans kyss” är den tredje delen i en filmserie om privatdetektiven Jussi 

Vares, som baserar sig på detektivromanserien skapad av författaren Reijo Mäki 

(otava.fi/kirjailijat/kotimaiset/m-r/maki_reijo/fi_FI/maki_reijo/).  Filmen var i 

produktion under året 2010 och hade sin premiär 6 januari 2011. Huvudrollen spelas 

av den i Finland kända skådespelaren Antti Reini. 

(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/6xvares/ & 

solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/pahansuudelma/). ”Vares - 

Ondskans kyss” var den första delen av en filmserie som omfattar sex filmer 

(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/6xvares/). Den sista delen i serien, 

”Mörkrets tango” (Pimeyden tango), hade sin premiär 5 oktober 2012 

(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pimeydentango/fi_FI/tuotantotiedot/) 

Solar Films marknadsför sina filmer även internationellt (marmai.fi 2011) men i detta 

arbete avgränsas underökningen till att gälla endast filmens marknadsföring i Finland. 

Undersökningen utfördes i biografen ”Tennispalatset” i Helsingfors 

(finnkino.fi/cinemas/helsinki_tennispalatsi/). I arbetet närmas undersökningsområdet 

ur konsumentens synvinkel. I undersökningen studeras endast det valda företaget och 

http://www.solarfilms.com/yhteystiedot/fi_FI/yhteystiedot/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/6xvares/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/pahansuudelma/
http://www.finnkino.fi/cinemas/helsinki_tennispalatsi/
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den valda produkten, men de resultat som undersökningen producerar kan möjligen till 

en viss mån generaliseras att gälla även andra liknande fall.  

1.4 Arbetets uppläggning 

Arbetet är indelat i åtta kapitel. Det första kapitlet, inledning, är delat in i fyra delar: 

problembeskrivning, syfte, omfattning och avgränsningar samt arbetets uppläggning. I 

det andra kapitlet, teoretiska referensramen, presenteras den teoretiska helheten som 

undersökningen förankras till. I detta kapitel tas det fram modeller och teorier om 

marknadsföring allmänt, om specifik marknadsföring för film och om 

konsumentbeteende. Det tredje kapitlet, metoddiskussion, består av en presentation av 

de olika forskningsansatser och undersökningsmetoder som en forskare kan använda 

sig av. 

Det fjärde kapitlet, den empiriska undersökningen, består av den empiriska delen av 

arbetet. I detta kapitel presenteras de olika faserna av den empiriska undersökningen 

för läsaren och de följande delar av undersökningen diskuteras: metod för 

datainsamlingen, själva datainsamlingsprocessen och urvalet. I det femte kapitlet, 

resultat ur den empiriska undersökningen, presenteras resultaten av den empiriska 

undersökningen. Vid kapitel sex analyseras resultaten ur den empiriska 

undersökningen och de kopplas ihop med teorin.  

I kapitel sju, diskussion, diskuteras resultaten ur den empiriska undersökningen och 

deras koppling med teorin. Kapitel åtta, slutsatser och förslag för fortsatt forskning, 

består av en sammanfattning av de nådda resultaten samt av det hur resultaten 

kopplades ihop med teorin. Vid det sista kapitlet dras slutsatser ur 

undersökningsresultaten och även deras koppling till undersökningens syfte samt 

problemområde diskuteras. Även resultatens reliabilitet och validitet tas i beaktande.    

I detta kapitel ges även förslag till fortsatt forskning. 
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2 TEORETISKA REFERENSRAMEN 

Detta kapitel är delat in i tre delar. Delen 2.1 fungerar som en allmän teoretisk 

plattform som presenterar den huvudsakliga teoretiska referensramen använd i detta 

arbete. Delen 2.2 koncentrerar sig specifikt på marknadsföring av film. Den sista delen, 

del 2.3, diskuterar och presenterar teorier om konsumentbeteende.  

2.1 Marknadsföringsteori  

Ur en teoretisk synvinkel kan det anses att alla produkter marknadsförs med hjälp av 

en särskild modell, en marknadsföringsmix, som består av fyra delar: pris, plats, 

promotion och produkt. Dessa delar kallas familjärt till de fyra P: na av 

marknadsföring. (Kotler & Armstrong 2010:426–427) I vissa enskilda fall används 

endast vissa delar av modellen, men även i sådana fall kan de olika använda delarna 

anses tillhöra denna modell. Detta arbete fokuserar det på följande tre delarna av 

marknadsföringsmixen: plats, promotion och produkt. För att vara även mer specifik är 

promotionen den delen som får mest uppmärksamhet i arbetet. 

Kotler och Armstrong (2010) presenterar i sin bok Principles of Marketing det 

ovannämnda marknadsföringsmixet, d.v.s. kombinationen av tekniker och verktyg som 

företaget använder sig av för att marknadsföra en produkt åt konsumenterna. I 

författarnas modell har promotion ytterligare delats in i en modell som kallas till 

promotionsmixen (även kallad marknadskommunikationsmix). Promotionsmixen är 

den specifika kombinationen av verktyg och tekniker som företaget använder sig av för 

att kommunicera med sina kunder och övriga intressenter. Dessa verktyg och tekniker 

koordineras och integreras noggrant tillsammans så att de bygger upp ett tydligt, klart 

och övertygande budskap angående vad det är som företaget står för och vad det är som 

företaget säljer. (Kotler & Armstrong 2010:426–427). Promotionsmixen består av fem 

olika verktyg och tekniker: reklam, säljfrämjande åtgärder, personlig försäljning, public 

relations och direkt marknadsföring (Kotler & Armstrong 2010:426, se figur 1): 

– reklam är alla former av presentation och promotion av produkter som ett företag har 

betalat för.  

– säljfrämjande åtgärder är kortfristiga engagemang för att befrämja inköp eller 

försäljning av en produkt. Sådana här är t.ex. reor eller kampanjer.  
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– personlig försäljning är den delen av ett företags marknadskommunikation där 

försäljningspersonalen är i växelverkan med kunderna för att bygga upp förhållanden 

med dem samt för att sälja varor åt kunderna.  

– public relations är den delen av företagets marknadskommunikation genom vilken 

företaget skaffar sig gynnsam publicitet, bygger upp en god företagsprofil och 

behandlar eller undviker för företaget ofördelaktiga rykten, nyheter och händelser. 

– direkt marknadsföring består av direkt kontakt med vissa noggrant utvalda 

individuella konsumenter med avsikt på att få omedelbar respons på företagets 

marknadsföring och att fördjupa långvariga kundförhållanden. Post, telefon, e-post, 

internet och övriga verktyg används som hjälpmedel för att vara i direkt kontakt med 

dessa utvalda konsumenter. 

Enligt författaren Doyle (2002:166) då en produkt marknadsförs borde de olika 

elementen som används i marknadsföringen uppfylla följande krav: 

– de olika elementen skall stöda de ändamål som företaget strävar efter med 

produkten.  

– de olika elementen skall hjälpa till att differentiera den produkt som marknadsförs 

från andra produkter. Elementen skall även hjälpa till med att skapa medvetenhet om 

och hågkomst av produkten bland publiken. (Doyle 2002:166) Som följande 

presenteras de olika teknikerna som används vid marknadsföring av film.  
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Figur 1: Figur över marknadsföringsmixen och promotionsmixen 

(marknadskommunikatinsmix) samt över förbindelsen mellan dem. (Kotler & Armstrong 

2010:426–427) Egen modell. 
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2.2 Marknadsföring av film 

Här följer presentationen av marknadsföring uttryckligen för film. Först presenteras 

det hur Finlands filmstiftelse kategoriserar de olika marknadsföringselementen som är 

väsentliga vid en marknadsföringskampanj. Efter detta följer olika teoretiska 

synvinklar till marknadsföringen av film. Dessa är presenterade t.ex. i form av faktorer 

som påverkar en films ekonomiska framgång.  

2.2.1 Marknadsföring av film enligt Finlands filmstiftelse 

Finlands filmstiftelse, Suomen elokuvasäätiö (senare i texten refererad till som Ses), är 

den instansen som beviljar filmproducenter med statligt stöd i Finland. (Ses 2010 a) 

För att få stödet kräver Ses att filmproducenten lämnar in en utredning över diverse 

detaljer angående filmen. Denna utredning görs åt Ses genom att producenten ger åt 

Ses de efterfrågade uppgifterna. För att vara berättigad till stöd måste producenten 

presentera åt Ses en tidtabell för samt en kostnadsberäkning utöver filmens 

marknadsföring och distribution. (Ses 2010 b) Producenten skall även presentera åt 

Ses en skriftlig stödansökan där det ingår en plan utöver filmens marknadsföring och 

distribution. (se bilaga 1 & 2) I de olika utredningar som Ses kräver av 

filmproducenterna ingår det ytterligare specificeringar av tidtabeller och budgeter för 

de olika marknadsförings- och distributionselementerna som kommer att användas i 

marknadsföringen och distributionen av en film. (Ses 2010 b, se bilaga 3 & 4) 

Ses har listat de marknadsföringselement som används för marknadsföringen av en 

film. I listan ingår filmens hemsidor, trycksaker, flygblad (”flyers”) och affischer samt 

övriga utomhusreklamer angående filmen, tidningsreklamer för filmen, filmens trailer 

(en kort presentationsfilm om själva filmen) och teaser (en trailer som har som avsikt 

att uppväcka intresse och nyfikenhet genom att avslöja någonting extra om den 

framtida filmen; Meriam-Webster 2010), kampanjer med tv- och radioreklam för 

filmen, samt det audiovisuella materialet som bjuds åt medierna, t.ex. dvd-kopior av 

filmen som bjuds åt pressen. (bilaga 1, 2, 3 & 4)  

Utöver marknadsföringen är filmens promotion och promotionssamarbete med 

eventuella partners en viktig del i att konsumenterna får vetskap om filmen. I 

promotion ingår möjligheten för medlemmarna av pressen att vara närvarande vid 
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filmens inspelningar, filmens soundtrack, filmens förevisning för inbjudna gäster 

(”kutsuvierasnäytös”) samt festen för de inbjudna gästerna (”kutsuvierasjuhla”), 

filmens förevisning för medlemmarna av pressen (”lehdistönäytös”) samt en turné inför 

pressen (”lehdistökiertue”), filmens förhandsvisning och filmens premiär samt 

”merchandising” (en mångsidig helhet av säljfrämjande åtgärder som innebär 

marknadsundersökningar, utveckling av nya produkter, koordinering av 

marknadsföring och produktion, samt effektivt användning av reklamer och effektivt 

försäljning, till exempel indirekt till en film kopplade produkter som bär filmens namn 

är merchandising; Meriam-Webster 2010). I promotionen ingår även testning av 

målpubliken samt testning av filmens reklamkampanjmaterial. (bilaga 2, 3 och 4) 

Ses är alltså den instansen som i Finland beviljar statligt stöd åt filmproducenterna, 

vilket kan anses som en väsentlig faktor i att det produceras filmer i Finland. För att 

bevilja detta stöd, som täcker b.la. en del av bekostnaderna för marknadsföringen av en 

film, kräver Ses en utredning över vad som ingår i marknadsföringen. Följande slutsats 

kan göras: de element som Ses har räknat med i stödansökningsformulären kan anses 

vara de huvudsakliga marknadsföringsteknikerna som en film marknadsförs med i 

Finland. Utöver marknadsföringen kräver Ses från producenten även en skildring över 

de distributionselement som ingår i filmens marknadsförings- och 

distributionskostnaderna. Dessa innehåller filmens förevisningskopior (”esityskopiot”), 

översättningen av filmen till andra språk, textning av filmen samt lager- och 

fraktutgifterna angående filmen. (bilaga 1, 2, 3 och 4) De olika teknikerna som enligt 

Ses används vid en films marknadsföring och promotion bygger sig på modellen av 

Kotler och Armstrong (2010) som presenterades tidigare.   

2.2.2 Faktorer som påverkar en films ekonomiska framgång 

Författarna Hennig-Thurau, Walsh och Wruck (2001: sammanfattning) delar de 

faktorer som påverkar en films ekonomiska framgång i två kategorier: en films 

karaktärsdrag och kommunikation angående filmen. 

– filmens karaktärsdrag innebär faktorer som biobesökarna kan begripa innan de ser 

filmen samt faktorer som de begriper först efter att de har sett filmen. Till dessa ingår 

den dragningskraft som filmens ”personal” dvs. till exempel skådespelarna och 

regissören har, filmens budget, det språk som filmen spelas på, filmens ursprungsland 

samt filmens längd. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001: sammanfattning)   



 

 

12 

– kommunikationen angående filmen innebär:  

– marknadsföring för filmen, som kontrolleras av produktionsbolaget bakom filmen. I 

arbetet presenterat i form av de olika marknadsföringselement som har tagits med som 

undersökningsobjekt    

– filmrecensioner samt word-of-mouth som betydande neutrala informationskällor. 

(Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001: sammanfattning) Filmrecensioner samt word-

of-mouth är presenterade i arbetet i form av att en konsument har hört av en vän att 

filmen var bra, konsumenten läste en artikel gällande filmen, konsumenten hörde att 

filmen var succé och konsumenten läste en filmrecension. 

2.2.2.1 Marknadsföringselementen för marknadsföring av film  

Författarna Hennig-Thurau, Walsh och Wruck (2001:13) delar marknadsföring för en 

film in i tre kategorier: det traditionella marknadsföringsmönstret, den icke-

traditionella marknadsföringen och marknadsföringsåtgärder som är specifika 

uttryckligen för film. 

 Det traditionella marknadsföringsmönstret är strukturerat enligt den tidigare 

presenterade marknadsföringsmixen med de 4P: na. Det traditionella 

marknadsföringsmönstret grundar sig således på marknadsföring som företaget bakom 

filmen har betalat för. Den icke-traditionella marknadsföringen som företaget bakom 

filmen inte har betalat för (författarna kallar det även publicitet) baserar sig på en 

aning annorlunda element. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001:13) 

Hennig-Thurau, Walsh & Wruck (2001:13) hänvisar till Jowett & Linton (1989) då de 

förklarar att användningen av den icke-traditionella marknadsföringen vid en films 

marknadsföring baserar sig på tolkningen av filmer som kulturella evenemang med 

nyhetsvärde i medierna. Ett exempel på denna typ av marknadsföring är annonsfilmer 

(”making-of documentary” ). Dessa annonsfilmer är godkända och stödda av 

produktionsbolaget bakom filmen och har som mål att släppa åskådaren ”bakom 

kulisserna” för att visa hur filmen är gjord. Denna tilläggsinformation som sprids via 

annonsfilmerna har som avsikt att sprida medvetenhet om filmen och skapa allmän 

intresse för den. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001:13) 

Enligt Hennig-Thurau, Walsh och Wruck (2001:13) kan marknadsföringsåtgärder som 

är specifika uttryckligen för film huvudsakligen sägas bestå av trailers. En trailer är en 
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kort presentationsfilm som innehåller information om filmens innehåll. Trailers har 

enligt författarna stor betydelse vid marknadsföringen av film. Konsumenterna 

uppfattar inte trailers som traditionell marknadsföring utan mer som möjligheter att få 

information om nya konsumtionserfarenheter. Å andra sidan kan trailers även skapa 

vilseledande förväntningar och otillfredsställelse då de ger vilseledande information om 

själva produkten. Detta kan leda till negativ word-of-mouth runt filmen. (Hennig-

Thurau, Walsh & Wruck: 2001:13)  

Även filmaffischer kan sägas vara för film specifik marknadsföring på grund av att de 

spelar en så stor roll i marknadsföringen av film. (Austin 1989 i Argan & Sever 2008 

och i Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001) Affischer har varit ett viktigt område 

inom marknadsföringen av film ända sedan branschen uppstod och affischer används 

ofta som en betydande del av en films marknadsföringskampanj. (Rhodes 2007 i Argan 

& Sever 2008:229, Argan & Sever 2008:229) Inom filmindustrin använder 

produktionsbolag stora summor av pengar på marknadsföring av nya produkter 

innanför deras lansering. Skapandet av en filmaffisch börjar i många fall redan före 

produktionen av själva filmen och den har som avsikt att presentera en generell 

uppfattning om filmen. Den potentiella konsumenten förväntas få en generell bild om 

filmens innehåll i samband med att han ser affischen. (Argan & Sever 2008:229)  

Affischens mål är även att betona viktiga komponenter i en film: filmens regissör, 

skådespelarna i filmen, olika priser som filmen har vunnit vid olika filmfestivaler och 

filmens ”punch line”. Ett ”punch line” är de ord is slutet av t.ex. en vits eller en 

berättelse som gör att vitsen är rolig eller överraskande 

(learnersdictionary.com/search/punch%20line). En ”punch line” är även kallad 

”tagline”, vilket är en väldigt minnesvärd uttryck eller replik som associeras starkt med 

en film (learnersdictionary.com/search/tagline). Ett exempel på en tagline kan tas från 

filmen Cobra: ”Crime is the disease. Meet the Cure.” 

(http://www.imdb.com/title/tt0090859/taglines). Affischerna är placerade i biografer 

och på busshållplatser samt övriga allmänna områden där potentiella åskådaren 

församlas. Affischens design, de färger som används och skådespelarna som syns i 

affischen spelar en stor roll i hur den generella bilden av en film utformas. (Argan & 

Sever 2008:229)  

Även filmens generella dragningskraft används som ett marknadsföringselement. Då 

det kommer till en films generella dragningskraft baserar den enligt Argan och Sever 

(2008:230), som hänvisar till forskarna Hennig-Thurau, Walsh och Wruck (2001) samt 
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till Wyatt (1994), på tre faktorer: skådespelarna, regissörerna och 

producenterna/produktionsbolaget. Konsumenterna antas värderar dessa faktorer högt 

och de antas vela ha dessa inkluderade och på något sätt representerade i en films 

marknadsföring, särskilt i filmaffischer. Likartad med kombinerandet av en produkt 

och ett känt varumärke, anses det i fallet med filmer att inkluderandet av en 

skådespelare med en viss status, en så kallad ”stjärna”, i ett filmprojekt indikerar att 

hela filmen är av en viss standard. När ”stjärnans” närvaro i filmprojektet kombineras 

ihop med hans personliga image och dessa infogas i en filmaffisch, blir affischen en 

väldigt stark stimulus för beteende att gå och se filmen. En bild på skådespelaren i en 

betydlig roll i filmen, dvs. filmens ”stjärna”, används i nästan alla filmaffischer (se bild 

nedan). (Argan & Sever 2008:230)  
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Bild 1: Affisch för filmen Cobra (1986) med huvudskådespelaren Sylvester Stallone. 

(imdb.com/title/tt0090859/) 

 

Ibland används även en films generella kvalitet som en faktor vid filmens 

marknadsföring.  Detta kan förekomma i form av t.ex. referenser till de goda 

recensioner som filmen har fått av kritikerna, referenser till de nomineringar eller 
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priser som filmen har blivit belönad med vid olika filmfestivaler samt i form av 

referenser till olika konsumentåsikter och – rekommendationer. (Hennig-Thurau, 

Walsh & Wruck: 2001:13) (se bild 2 och 3) Detta refererande kunde kallas till en sorts, 

interkontekstuell- eller interstrukturell marknadsföring där olika 

marknadsföringselement hänvisar till varandra inom en strukturell helhet.  

Interkontekstuell marknadsföring kan tolkas som förhållanden mellan olika delar av 

helheten där delarna påverkar varandra på ett stödande sätt. Inom den struktur som 

utgörs av filmens marknadsföringselement samt av de övriga med filmen 

sammanhängande elementen påverkar de olika delarna varandra på följande sätt: 

filmens karaktärsdrag påverkar dess generella dragningskraft och dess kvalitet. Den 

generella dragningskraften samt filmens kvalitet påverkar å sin sida på de recensioner 

som skrivs om filmen samt på den word-of-mouth som råder kring filmen. Dessa 

positiva recensioner, gynnsamma publiciteten i media och den förmånliga word-of-

mouth kring filmen blir sedan hänvisade till i filmens affischer, samt möjligen i den 

övriga marknadsföringen för filmen.   
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Bild 2: Affisch för filmen Sideways (2004). I affischens övre del finns upplysandet om hur 

många ”Oscar”(Academy award)-kandidaturer 

(oscars.org/awards/academyawards/about/index.html) filmen har beviljats med och i vilka 

kategorier, samt hur många ”Golden globes”-utmärkelser (goldenglobes.org/trivia/) filmen har 

blivit belönad med och i vilka kategorier detta har skett i. I övre hörnet finns även ett prisande 

citat från tv-programmet ”Access Hollywood”. Exakt samma affisch användes även som 

pärmbild för dvd-publikationen av filmen. Bilden är från dvd-publikationen. 

(imdb.com/title/tt0375063/) 

http://www.imdb.com/title/tt0375063/
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Bild 3: Affisch för filmen ”Mannen utan minne” (The man without a past, 2002). I övre del av 

affischen finns upplysningen om de olika kandidaturer och utmärkelser som filmen har blivit 

belönad med och i vilka kategorier detta har skett i. Under dessa I finns det prisande citaten 

från olika källor.  Även i affischens nedre del finns en upplysning om ”Palm D'Or”-utmärkelsen 

som filmen har belönats med vid Cannes filmfestival (festival-

cannes.fr/en/archives/ficheFilm/id/3103023/year/2002.html & imdb.com/title/tt0311519/) 
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Ursprungskällan för berättelsen bakom filmen, t.ex. en bok, kan också användas som 

en för film specifik marknadsföringselement. Då en film baserar sig på en bok kan 

utgivningen av boken tidsfästas så att den korrelerar med premiären av filmen. Bokens 

pärm kan omarbetas så att den innehåller t.ex. den logo som används för filmen i 

samband med marknadsföring för den. På detta vis skapas ett förhållande av 

interaktion mellan dessa två produkter där båda av produkterna hjälper till att sälja 

den andra. (se bilderna 4, 5, 6 och 7) (Jowett & Linton 1981:57) 

 

Bild 4: Bokpärmen för årets 1991 upplaga boken ”När lammen tystnar” (Silence of the lambs; 

Uhrilampaat) skriven 1988 av Thomas Harris, utgiven av St. Martins Press. 

(randomhouse.com/features/thomasharris/) 

http://www.randomhouse.com/features/thomasharris/
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Bild 5: Bokpärmen för den finskspråkiga översättningen av boken ”När lammen tystnar” 

(Uhrilampaat) utgiven i Finland 1989 av Gummerrus. 

(gummerus.fi/page.asp?sivuID=281&component=/PublishDB/Kirjailijat_kirjailijaesittely.asp&

recID=18) 
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Bild 6: Boken fungerar som ursprungsberättelse för filmen med samma namn som kom ut 

1992. Bilden föreställer filmaffischen för filmen ”När lammen tystnar” (Silence of the lambs; 

Uhrilampaat). (imdb.com/title/tt0102926/) 
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Bild 7: Till den tredje upplagan i Finland (utgiven 1992 av Gummerus) har bokens pärm 

omarbetats för att påminna filmaffischen. Vid pärmens övre del finns även en text som säger 

”När lammen tystnar tog alla Oscars!”. Bild tagits 2012. 
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Genom att internet har blivit till en betydelsefull informationskälla för konsumenterna 

har den elektroniska marknadsföringen fått mera betydelse. Detta gäller även vid 

marknadsföring av film. För det första kan information och material bjudas för 

offentlig konsumtion genom att produktionsbolaget t.ex. presenterar trailern och övrigt 

material för filmen på en hemsida speciellt gjord för filmen (se bild 8 nedan). För det 

andra ger internet en möjlighet för genomförandet av innovativa 

marknadsföringsstrategier. Som ett exempel av det här tar författarna Hennig-Thurau, 

Walsh och Wruck fram fallet med filmen ”Blair Witch Project” (blairwitch.com/, se 

bilderna 9 och 10 nedan). I fallet marknadsfördes filmen, som hade en liten budget, 

inte genom traditionella marknadsföringsåtgärder utan med hjälp av ett internet-

baserad word-of-mouth. Detta ledde till en stor succé. (Hennig-Thurau, Walsh & 

Wruck: 2001:13) Författarna hänvisar till Graaf (1999) då de anser att fallet ”Blair 

Witch Project” är ett tydligt exempel av hur en films succé baserade inte på 

konventionell marknadsföring utan på en hemsida (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 

2001:13).  

 

 

Bild 8: En bild på hemsidan för filmen Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) 

(missionimpossible.com). Bild tagits 2012. 

http://www.blairwitch.com/
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Bild 9: Stillbilder från filmen The Blair Witch Project (1999) från filmens hemsida. 

(blairwitch.com/legacy.html)  

 

 

 

Bild 10: Bild på filmen The Blair Witch Projects hemsida. På sidan syns påhittade bilder av en 

försvunnen persons bil. (blairwitch.com/aftermath.html). Bild tagits 2012. 

http://www.blairwitch.com/legacy.html
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Argan och Sever (2008:230) hänvisar till Hixson (2005) då de fortsätter med att 

förklara att filmtrailers och – affischer samt annan marknadsföring runt filmen 

används som stimulus för konsumtionsprocessen. Marknadsföringen ger biobesökarna 

ett provexemplar av produkten som de möjligen köper och lockar potentiella 

konsumenter för att se filmen. Författarna Hennig-Thurau, Walsh och Wruck (2001:13) 

argumenterar att en films marknadsföring innebär även en risk. Ifall en film 

marknadsförs för mycket finns det en risk av att konsumenternas förväntningar inför 

filmen blir för höga och leder till en negativ erfarenhet vid själva konsumtionstillfället, 

dvs. när konsumenten ser filmen. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001:13)  

Vid en films marknadsföring är det uttryckligen fråga om kommunikation angående en 

films egenskaper och angående vad det finns för utbud av filmer (Argan & Sever 

2008:229.) Argan och Sever (2008:229) refererar till Hennig-Thurau, Walsh och 

Wruck (2001), till Liu (2006) och till Moul (2006) då de förklarar att denna 

kommunikation sker i form av marknadsföring som har betalats av det bakom filmen 

stående produktionsbolaget, av recensioner och kritik angående filmen samt, enligt 

forskarna kanske det viktigaste, av åskådarnas word-of-mouth runt filmen. Nedan finns 

en modell som kombinerar ihop delar av Ses uppfattning om marknadsföring av filmer 

samt delar av de faktorer som enligt Hennig-Thurau, Walsh och Wruck påverkar en 

films ekonomiska framgång.  Modellen tydliggör helheten av marknadsföringen av en 

film. I modellen syns även vissa samband mellan de olika delarna av helheten. 
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Figur 2: Figur över faktorer som påverkar en films ekonomiska framgång samt över 

marknadsföring för film. En kombination av Hennig-Thurau, Walsh och Wrucks teori samt av 

marknadsföring av film enligt Finlands filmstiftelse (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001, 

Ses 2010 a & b och Bilagor 1, 2, 3 samt 4). Egen modell. 
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2.3 Konsumentbeteende 

Här följer teori angående konsumentbeteende. För att få publiken att se en viss film 

måste människornas beteende påverkas. Innan en viss typs beteende uppstår måste 

människan påverkas genom olika stimuli. Marknadsföring, i form av t.ex. reklam, 

påverkar konsumenters uppfattningar och attityder, men för att vara fördelaktiga för 

ett företag måste den påverka konsumenternas beteende. Reklamerna måste skapa 

synlighet för ett företags produkter, skapa vetskap om dessa bland publiken och 

slutligen få människorna att köpa produkten. (East, Wright & Vanhue 2008:272) Detta 

gäller även då produkten som marknadsförs är film. 

Omvänt kan det sägas att utan användningen av en särskild reklam skulle en produkt 

ha sålt mindre än vad det gjorde då reklamen togs i bruk. (East, Wright & Vanhue 

2008:272) Forskarna Argan och Sever hänvisar till Austin (1989) vid definierandet av 

de faktorer som uppmuntrar sådant konsumentbeteende där målet är att 

konsumenterna ser en film. Dessa faktorer är enligt Argan, Sever och Austin word-of-

mouth runt en film, film trailers, tidnings- och övriga reklamer för en film samt 

filmaffischer. (Austin 1989; Argan & Sever 2008:229) 

I den traditionella modellen för konsumentbeteende, se figur 3, anses konsumenterna 

fästa sina beslut på rationella grunder. I denna modell blir konsumenten utsatt för 

information gällande en viss produkt eller tjänst. Konsumenten bearbetar 

informationen och lagrar den sedan i sitt minne. Då ett visst behov som hänger ihop 

med den lagrade informationen framstår, återkommer dessa minnen som hänger ihop 

med produkten till konsumentens medvetande. Konsumenten börjar nu leta efter olika 

möjligheter för att tillfredsställa behovet, och utvärderar dessa. Han jämför de olika 

möjligheterna. Bland dessa möjligheter finns produkten för vilken konsumenten hade 

sett marknadsföring för. Slutligen gör konsumenten ett beslut som följs av ett inköp. 

Efter inköpet sker det en utvärdering av den köpta produkten eller tjänsten. Denna 

utvärdering kan leda till antingen tillfredställelse eller otillfredsställelse. Slutligen kan 

eventuell feedback ges åt producenten. (East, Wright & Vanhue 2008:5-6, 14)  
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Figur 3: Traditionell modell inom konsumentbeteendet för beslutsgörandet vid ett inköp (East, 

Wright & Vanhue 2008:6, egen översättning). 

East, Wright och Vanhue argumenterar att vid dagens läge är den traditionella synen på 

konsumentbeteende föråldrad och nya modeller gällande konsumenters köp val borde 

tillämpas. Författarna påstår att den traditionella modellen lägger för mycket vikt på 

rationalitet vid situationer där konsumenten gör ett köpbeslut eller ett val mellan olika 

alternativ. East, Wright och Vanhue förklarar att ifall det finns tillräckligt med tid och 

beslutet är viktigt, kan det hända att emellanåt väljer konsumenten olika alternativ, 

utvärderar dessa och till slut väljer det som verkar bäst för honom. Författarna klargör 

att ofta sker det dock att en konsument förenklar denna process genom att välja ett 

alternativ och rationaliserar sitt val först efteråt, eller låter bli och rationalisera det över 

huvudtaget. (East, Wright & Vanhue 2008:6) 

East et al. anser att inom dagens forskning angående konsumentbeteende borde 

modeller där rationalitetens betydelse varierar tillämpas. I sådana här modeller delas 

valsituationerna in i olika grupper enligt mängden av engagemang från konsumentens 

sida. Författarna påstår t.ex. att inköp som repeteras mycket börjar slutligen inträffa 

som en automatisk vana. Ifall ett konsumtionsbeslut görs på basis av rationalitet eller 

på grund av att det har blivit till en vana hänger således ihop med den mängden av 

engagemang som beslutsfattaren lägger i hela processen. Det är sannolikt att en 

konsument lägger mera tanke på sitt val då processen innehåller eventuella resultat 

som innebär för konsumenten högt värde eller då det är fråga om någonting som är 

nytt för honom. (East, Wright & Vanhue 2008:6, 14)  
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2.3.1 East, Wright och Vanhues modell för beslutsfattande  

Här följer redogörelse över tre olika modeller för konsumentbeteende grundade av 

teoretikerna East, Wright och Vanhue. Först presenteras den kognitiva modellen, sedan 

förstärkning som beslutsmodell och till slut diskuteras vana som beslutsmodell.  

2.3.1.1 Kognitiva beslutsmodellen 

East et al. (2008:6–16) presenterar en modell där beslutssituationerna har delats in i 

tre olika grupper: kognitiva beslutsmodellen, förstärkning som beslutsmodell och vana 

som beslutsmodell. Dessa beslutsmodeller kan anses som exempel av olika tankesätt 

som människan använder sig av då han eller hon gör ett beslut angående sitt beteende. 

Människor ser filmer utgående från varierande utgångspunkter. Här presenterade 

beslutsmodeller ger exempel på olika beslutsfattandemönster som olika personer eller 

samma personer i olika situationer använder sig av då de gör ett beslut att se en film.  

I den ”kognitiva beslutsmodellen” är inköp resultat av en process som baserar sig på 

rationellt beslutsfattande. Processen motsvarar långt den traditionella synen på 

beslutsgörandet presenterad i figur 3. I många fall har dessa rationella beslut dock yttre 

faktorer som påverkar beslutsfattarens val. Till exempel görs många konsumtionsval i 

grupper och även då en konsument gör sina val ensam påverkas han av vad hans 

medmänniskor har för åsikter. I vissa fall kan det hända att konsumenter baserar sina 

beslut på den information de får via medierna. Vid beslutssituationer som baserar sig 

på den ”kognitiva beslutsmodellen” är konsumentens engagemang stort. (East, Wright 

& Vanhue 2008:6-7, 14)  

Då en produkt marknadsförs åt konsumenterna med hjälp av t.ex. reklamer borde 

medmänniskornas och den sociala omgivningens påverkan tas i beaktande. 

Reklamerna kunde formas på ett sätt som gör det lätt för konsumenten att tillägna sig 

information om produkten och dela den vidare åt andra i samtal. Marknadsföringen 

kunde även konstrueras på ett sätt där produkten fungerar som en rådgivare i dess 

förhållande till konsumenten. I andra ord kunde det i marknadsföringen kring 

produkten påpekas hur produkten hjälper till konsumenten och tillfredsställer hans 

behov. (East, Wright & Vanhue 2008:9) Ur en synvinkel som betonar 

marknadsföringen av en film kunde reklamerna för filmen betona vad konsumenten får 

ut av erfarenheten att se filmen i form av t.ex. känsloupplevelser. I reklamerna kunde 
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det även betonas hur filmen är säsongens ”måste se”-evenemang och att den borde 

definitivt ses med ens bekanta. 

2.3.1.2 Förstärkning som beslutsmodell 

Vid ”förstärkning som beslutsmodell” mottar konsumenten olika stimuli från sin 

omgivning, vilka å sin sida belönar och främjar vissa beteendealternativ mer än andra. 

Detta leder till att en viss typ av beteende förstärks genom att konsumenten upplever 

beteendet givande. Detta kan framkomma t.ex. i forma av att konsumerandet bär med 

sig minskningar i bekostnaderna eller att konsumerandet orsakar upplevt nöje. Genom 

att konsumenten uppfattar denna typ av beteende som givande leder det till att han 

börjar i fortsättningen engagera sig mera i aktiviteter som innebär denna typ av 

beteende. Omvänt granskat leder beteende som förorsakar bestraffningar, t.ex. i form 

av förminskning i den upplevda tillfredställelsen, till att konsumenten avstår från 

denna typ av beteendemönster. (East, Wright & Vanhue 2008:6–7,11)  

Förstärkning stärker förbindelsen mellan stimulus, t.ex. en reklam, och den upplevda 

tillfredställelsen som beteendet, t.ex. konsumerandet av en produkt som hör ihop med 

reklamen, uppväcker. Genom ständig förstärkning av en viss typs beteende utvecklar 

konsumenten behov som anknyts till produkten och som tillfredställs av element i 

produkten. Dessa behov kans stimuleras fram med hjälp av marknadsföring. (East, 

Wright & Vanhue 2008:11–13)  

Förstärkning kan stimuleras med hjälp av planerad marknadsföring. Som följande tas 

det fram två exempel på marknadsföring som har som avsikt att associera olika stimuli 

tillsammans med en viss produkt för att framkalla samma positiva respons som 

konsumerandet av produkten uppväcker hos människan (se bilderna 11 och 12 nedan). 

Se även i bilaga 5) 
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Bild 11. Äpplet i företaget Apples logo i en utomhusreklam. Äpple logon uppväcker associationer 

t.ex. till favoritlåten som konsumenten brukar lyssna på med företagets ”iPod”- eller ”iPhone”-

produkter. (i.zdnet.com/blogs/2530331032_ccc37f8163.jpg) 
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Bild 12. Användningen av skådespelaren Antti Reini i en viss hållning i affischen för ”Ondskans 

kyss”. Bilden på Reini, hans utseende och habitus samt hans hållning uppväcker associationer 

till skådespelarens tidigare verk, ”Kallblodigt din” (”Kylmäverisesti sinun”), och till de tidigare 

Vares-filmerna, där huvudpersonen dock spelades av skådespelaren Juha Veijonen. (se bilaga 5) 

(Se även solarfilms.com/elokuvat/kaikki/vares/fi_FI/vares/, 

solarfilms.com/elokuvat/kaikkia/V2/fi_FI/V2/, 

solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/teaserjuliste/ & 

nelonen.fi/ohjelmat/kylm%C3%A4verisesti-sinun/etusivu)  
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Avsikten är således att använda stimuli, t.ex. en logo, för att förstärka identifieringen av 

en viss produkt i samband med den tillfredställning som konsumerandet av produkten 

medför åt konsumenten. Avsikten är även att förstärka konsumentens uppfattning om 

förbindelsen mellan dessa stimuli samt mellan de belöningar och förnöjelser som 

konsumtionen av produkten innebär. Medan förbindelsen förstärks leder det till en 

större tendens för konsumenten att köpa produkten. (East, Wright & Vanhue 2008:12–

13)   

En positiv erfarenhet vid inköpet och konsumerandet av en viss typs produkt kan även 

leda till en allmän tendens för konsumenten att köpa och konsumera produkter som 

verkar likadana. Inom marknadsföring kan detta utnyttjas t.ex. genom användningen 

av ett redan existerande namn för ett varumärke vid lanseringen av en ny produkt 

(East, Wright & Vanhue 2008:13). Som exempel av detta kan tas användningen av 

namnet ”Vares” i flera av Solar Films filmer (se bilderna 13-17 nedan). (Se bilaga 5) (Se 

även solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/6xvares/, 

solarfilms.com/elokuvat/kaikki/vares/fi_FI/vares/, 

solarfilms.com/elokuvat/kaikki/V2/fi_FI/V2/)  

 

Bild 13: Bild av affischen för filmen ”Vares – Flickor av april” (Vares - Huhtikuun tytöt, 2011) 
(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/huhtikuuntytot/fi_FI/teatterijuliste/) 

 

 

http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/6xvares/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/vares/fi_FI/vares/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/V2/fi_FI/V2/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/huhtikuuntytot/fi_FI/teatterijuliste/
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Bild 14: Bild av affischen för filmen ”Vares – Strumpebandsormen” (Vares - 
Sukkanauhakäärme, 2011)  
(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/sukkanauhakaarme/fi_FI/tuotantotiedot/) 
 

 

Bild 15: Bild av affischen för filmen ”Vares – De som går på den smala vägen” (Vares – Kaidan 
tien kulkijat, 2012) 
(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/kaidantienkulkijat/fi_FI/ktk_juliste/) 

http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/sukkanauhakaarme/fi_FI/tuotantotiedot/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/kaidantienkulkijat/fi_FI/ktk_juliste/
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Bild 16: Bild av affischen för filmen ”Vares – Vågspelsmärket” (Vares – Uhkapelimerkki, 2012) 
(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/uhkapelimerkki/fi_FI/juliste/) 
 

 

Bild 17: Bild av affischen för filmen ”Vares – Mörkrets tango” (Vares – Pimeyden tango, 2012) 
(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pimeydentango/fi_FI/juliste/) 

http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/uhkapelimerkki/fi_FI/juliste/
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Förstärkning kan även betraktas ur ett omvänt synvinkel i samband med 

marknadsföring. I det här fallet borde marknadsföraren försöka förändra 

konsumenternas beteende. Konsumenterna som är slöa i sin beteende borde stimuleras 

så att de ser situationen ur en ny synvinkel och börjar söka nya lösningar för 

situationen. Ett exempel på det här kunde vara att en konsument inte går på bio för att 

han uppfattar alla filmer som tråkiga och dåliga på grund av otillfredsställande 

erfarenheter från tidigare. Marknadsföraren borde nu påverka konsumenten på ett sätt 

som får honom att bryta sitt beteendemönster. Vid förstärkning som beslutsmodell för 

beteende är konsumentens engagemang inte särskilt stort i början av 

konsumtionsbeteendeprocessen, men kan bli det då förhållandet till ett varumärke 

fördjupar via förstärkningen. (East, Wright & Vanhue 2008:12) Vid fallet med film 

kunde det följande hända. Personen lockas till biografen genom marknadsföring för att 

se t.ex. en thriller. Personen gillar filmen och är nöjd med upplevelsen. Personen lockas 

i fortsättningen till biografen för att se ytterligare thrillers genom en marknadsföring 

som betonar de egenskaper i den första thrillern som ansågs bra.  

2.3.1.3 Vana som beslutsmodell 

I vana som beslutsmodell behandlar konsumenten inköpssituationer enligt inlärt 

beteende. Beslutsmodellen är vanlig vid situationer där konsumenten stimuleras av 

tvång i sin omgivning (East, Wright & Vanhue 2008:6-7, 14). Vid en 

konsumtionsprocess som grundar sig på en vana undviker personen kognitivt 

beslutsfattande och i stället stöder sig på tidigare erfarenheter i likadana situationer. 

Denna typ av process baserar sig på mekaniska handlingar där nivån av engagemang är 

väldigt låg. Detta ger beslutsfattaren möjligheten att koncentrera sig på övriga problem 

där erfarenhet kan inte användas som beslutsgrund. Det är dock möjligt att fastän 

nivån av engagemang är låg överväger konsumenter efteråt sina beslut fattade på basis 

av vana. Konsumenten gör detta på grund av diskussioner med andra människor 

angående inköpet eller på grund av att inköpet var exceptionellt bra eller dåligt. Detta 

är dock sällsynt för att inköp baserade på en vana är normalt tillfredställande. Ifall 

personen blir nöjd lämnas rationaliseringsstadiet ofta bort. (East, Wright & Vanhue 

2008:13) 

Vid många fall är det egentligen inte konsumentens val att basera sitt beteende på 

vanor utan denna typ av beteende tvingas på honom: konsumenten har inte vetskap om 

eventuella alternativ då dessa inte finns tillgängliga för honom, ibland är konsumenten 
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tvungen att använda vissa produkter eller konsumenten förhåller sig likgiltigt gentemot 

olika identiska varumärken. (East, Wright & Vanhue 2008:14)  

Då en ny produkt säljs åt konsumenterna som gör sina beslut grundade på vanor måste 

produkten marknadsföras åt dessa konsumenter på ett särskilt sätt. Marknadsföringen 

av produkten måste utföras på ett sätt som stöder en positiv eller avbryter en negativ 

vana. (East, Wright & Vanhue 2008:14) 

East et al. anser att inom marknadsföringen är det viktigt att identifiera speciella 

konsumentgrupper som köper mera av någon viss produkt än andra grupper. Ifall det 

är möjligt att identifiera människor som tillhör en sådan här grupp kan dessa nås 

lättare med en viss typs marknadsföring som är riktad särskilt för dem.  En sådan här 

konsumentgrupp blir då en målgrupp för en marknadsförare med en produkt som han 

antar att tilltalar gruppens medlemmar.  (East, Wright & Vanhue 2008:5) För 

marknadsföraren är det skäligt att identifiera vilken typ av mönster medlemmarna av 

en viss målgrupp följer i sitt konsumtionsbeteende. Är medlemmarna rutinerade 

biobesökare eller personer som ser på filmer inom en viss genre för att de har haft bra 

erfarenheter av filmer inom denna genre? Eller kan det hända att det är båda av dessa 

målgrupper som marknadsföraren försöker tilltala?  

 

Ur en marknadsföringssynvinkel borde marknadsföraren definiera en klar målgrupp 

och stimulera deras beteende till att bli en vana som hänger starkt ihop med en viss 

produkt. Då produkten är en film kunde detta ske på följande sätt. Filmen 

marknadsförs åt en målgrupp på ett sätt som framhäver hur denna film påminner de 

övriga filmer som personerna i gruppen vanligtvis ser. I marknadsföringen betonas det 

att erfarenheten som personen kommer att få genom att han ser filmen kommer att 

motsvara de erfarenheter han fått då han sett sådana filmer han brukar se. 

Marknadsföringen betonar att filmen i fråga skiljer sig inte stort från andra filmer som 

personerna i målgruppen brukar se. Detta kan sedan leda till att personen gör beslutet 

att se filmen utgående från en vana som baserar sig på att han ser alltid viss typs filmer.     
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3 METODDISKUSSION 

I det här kapitlet diskuteras de olika forskningsansatser som en forskare kan välja 

bland vid sin undersökning. Även de olika datainsamlingsmetoderna som en forskare 

kan använda sig av presenteras här.  

3.1 Deduktiv och induktiv forskningsansats 

Beroende på hurdan uppfattning forskaren har i början av undersökningen om sitt 

undersökningsområde samt om den teori som hänger ihop med området väljer han en 

deduktiv eller en induktiv ansats för sin forskning (Saunders, Lewis & Thornhill 

2009:117). I den deduktiva ansatsen utvecklar forskaren först en teori samt olika 

hypoteser, varefter planerar han sin undersökningsstrategi på ett sätt som möjliggör för 

honom att testa dessa (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:117). I deduktion härleder 

forskaren således slutsatser från teori och testar ifall de är överrensstämmande med 

verkligheten. Saunders, Lewis och Thornhill (2009:117–118) förklarar att den 

deduktiva ansatsen är det ledande sättet att närma sig sitt undersökningsämne inom 

naturvetenskaperna och har sitt ursprung i den naturvetenskapliga forskningen.  

Saunders, Lewis och Thornhill (2009:117) hänvisar till Robson (2002) då de fortsätter 

med att förklara de stegen som en deduktiv undersökning följer. Det första steget är att 

forskaren börjar med att härleda en hypotes från den valda teorin, d.v.s. ett mätbart 

påstående om förhållandet mellan två eller flera variabler. Efter detta förklarar 

forskaren exakt och tydligt hur variablerna skall mätas och vad det antagna 

förhållandet mellan dem är. Därefter samlar han upp kvantitativ data angående sitt 

forskningsområde.  

I insamlandet använder forskaren sig av ett strukturerat tillvägagångssätt för att 

underlätta eventuell identisk upprepande av undersökningen. Sådana här 

tillvägagångssätt som garanterar att reliabiliteten i undersökningen hålls hög är 

användningen av frågeformulär och tablåer över observationerna. (Gill & Johnson 

2002 i Saunders, Lewis & Thornhill 2009:118; Saunders, Lewis & Thornhill 2009:612) 

Användningen av ett strukturerat tillvägagångssätt innebär att de data forskaren 

erhåller genom sin undersökning måste vara kvantifierbara d.v.s. de måste vara i form 

av numeriska värden som kan mätas i mängder. Efter att ha samlat in en tillräckligt 

stor mängd av data, testar forskaren sin hypotes och analyserar resultaten för 
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undersökningen, för att se om de bekräftar hans teori eller om de antyder att teorin 

borde förändras (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:118, 608) 

Ett viktigt kännetecken för deduktiv forskningsansats är att då en forskare tillämpar 

den borde hans egen roll i undersökningen vara så oberoende som möjligt, med andra 

ord borde forskarens personlighet inte påverka undersökningsresultaten. Ett annat 

viktigt särdrag för den deduktiva forskningsansatsen är att de resultat en undersökning 

med denna ansats producerar skall vara generaliserbara, d.v.s. resultaten skall kunna 

generaliseras att representera en hel population. För att detta krav fylls måste 

forskaren välja stickprov där mängden av deltagare är statistiskt tillräckligt stor. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009:118) Stickprovets storlek borde vara åtminstone 30 

stycken individer 

(tol.oulu.fi/kurssit/tutkimusmenetelmat/Tutkimusmenetelmat19_9.pdf: sida 13). 

Den andra möjliga ansatsen en forskare kan välja för sin undersökning är induktion. Då 

denna ansats väljs samlar forskaren först in data och utvecklar därefter en teori på 

basis av dessa data. Medan deduktion har sitt ursprung i den naturvetenskapliga 

forskningen har induktion sina rötter inom samhällsvetenskaperna. Då en 

undersökning har en induktiv undersökningsansats är forskaren mer intresserad av att 

forska i hur människorna uppfattar sin sociala omgivning än av att undersöka hur olika 

variabler förhåller sig till varandra. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:117–119) Vid 

induktion är forskaren således intresserad av en individuell insyn i ett större 

sammanhang medan vid deduktion försöker han ernå allmängiltiga generalisationer 

om avgränsade delar av större sammanhang.  

Genom att välja en viss ansats för sin undersökning tydliggör forskaren för sig själv hur 

han kommer att planera sin undersökning. Valet av ansatsen hjälper till att strukturera 

för honom hur han kommer att samla in data och hur dessa data kommer att 

analyseras. Valet av ansatsen hjälper till forskaren även i tankeprocessen gällande vad 

för typ av bevismaterial det borde samlas ihop och från vilka källor.  I samband med 

valet av forskningsansatsen ställer forskaren sig även frågan om hur mycket 

bevismaterial det krävs för att svar kan fås på forskningsproblemet i fråga. Genom att 

överväga de två undersökningsansatsen blir forskaren även tvungen att tänka på vilka 

forskningsstrategier passar bra för undersökningen, och vilka gör det inte. (Saunders, 

Lewis och Thornhill 2009:119) I denna undersökning används den deduktiva 

forskningsansatsen. 
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3.2 Kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2007:67–68) beskriver att en undersökning 

av kvantitativ karaktär fokuserar sig på mängden, antalet och frekvensen av siffror. 

Författarna fortsätter med att förklara att fokusen vid denna typ av undersökning är på 

att mäta, upptäcka och fastställa samband mellan olika variabler. Den kvantitativa 

metoden undersöker ett specifikt sammanhang eller en viss avgränsad del av en större 

helhet. Författarna berättar vidare att en kvantitativ undersökning testar 

förutbestämda hypoteser på ett strukturerat sätt, d.v.s. så att det kan lätt upprepas i 

likadant omfång för att testa en teoris giltighet. Bell (2000:13) skriver å sin sida att 

kvantitativt inriktade forskare studerar relationer mellan olika sammansättningar av 

fakta. Hon fortsätter med att förklara att forskare av denna typ använder vetenskapliga 

mättekniker för att nå möjligen generaliserbara slutsatser.   

 I en undersökning av kvalitativ karaktär utgörs data å sin sida av text, ord, handlingar 

och bilder förklarar Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2007:67). I denna typ 

av undersökning fokuserar forskaren sig på innehållen och underliggande meningar. 

Betoningen vid den kvalitativa forskningen är på förståelsen av helheten och 

sammanhanget snarare än på en viss specifik del. Författarna fortsätter med att 

förklara att kvalitativ forskning försöker beskriva och upptäcka olika samband i den 

verklighet den studerar genom producerandet av modeller och förklarande text. På 

förhand strukturerad teori tvingas således inte på verkligheten utan kvalitativ data 

används för att bygga upp teori och hypoteser. Detta leder dock till att analysen förblir 

subjektiv och hänger starkt ihop med undersökarens person, skriver författarna till slut.    

Vid detta arbete är fokusen på att det testas ifall redan existerande teorier fungerar i 

verkligheten snarare än att teori skapas ur de empiriska uppfynden. Målet vid denna 

undersökning är även, så långt som det är möjligt, att få resultat som kan generaliseras 

att gälla en hel population. I denna undersökning läggs det mera vikt på ifall 

människorna uppfattar marknadsföring på ett visst sätt än varför uppfattningen av 

marknadsföringen sker eller inte sker på ett visst sätt. Fastän undersökning har sin 

betoning på den kvantitativa metoden har det dock eventuellt ändå infogats i 

frågeformulären frågor som är av kvalitativ karaktär, så som t.ex. varför uppfattar 

informanten varumärket på ett visst sätt. Detta har gjorts för att de kvalitativa frågorna 

anses stöda frågorna som är av kvantitativ karaktär. 
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Genom att den deduktiva forskningsansatsen förknippas ihop med kvantitativt 

samlande av data är det naturligt att i denna undersökning väljs det som 

datasamlingsmetod den kvantitativa metoden. Vid undersökningen samlades data in 

via enkäter som delades ut åt ett urval konsumenter som deltog i filmförevisningar av 

filmen “Ondskans kyss”, samt åt ett urval slumpmässigt utvalda konsumenter som 

vistades i biografen Tennispalatset.   
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4 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

Undersökningen utfördes i tre faser. I de två första faserna gjordes undersökningen 

bland slumpmässigt utvalda människor som vistades i aulan på biografen, medan det i 

den tredje samt sista fasen undersöktes bland biobesökare som hade köpt biljett till 

förevisningen av filmen ”Vares – Ondskans kyss”. Således består den population som 

undersöktes av konsumenter som redan befann sig i en biograf och populationen består 

alltså inte av slumpmässigt utvalda personer som träffats på gatan.  

4.1 Den empiriska undersökningen: fas nummer ett 

Den empiriska undersökningen utfördes enligt planen vid tre faser. Dessa faser 

inträffade i aulan samt vid en biosalong i Finnkinos biograf “Tennispalatset” 

(finnkino.fi/cinemas/helsinki_tennispalatsi). Den första fasens mål var att samla in 

data angående ”Vares – Ondskans Kyss”-filmens marknadsföring som funnits ute 

under hösten 2010 ända tills den 21 december 2010. Ett annat mål för denna fas var att 

samla in data angående konsumenters kön, ålder, status, frekvens på biobesökande och 

deras tidigare erfarenheter av ”Vares”-böcker och -filmer. Målet för fasen var även att 

samla in data angående marknadsföringens eventuella påverkan på konsumenternas 

beteende.  Vid fasen delades det ut en enkät med frågor formulerade för att samla in 

information som stödde fasens mål (enkäten finns med som bilaga, Bilaga 6). Enkäten 

delades ut åt slumpmässigt utvalda personer som befann sig i aulan på “Tennispalatset” 

vid de följande tiderna: tisdagen den 21 december 2010 klockan 19:00 – 20:00 och 

onsdagen den 22 december 2010 klockan 17:00 – 18:00. 

4.1.1 Den empiriska undersökningen: fas nummer två 

Den andra fasens mål var att samla in data angående marknadsföring för “Vares – 

Ondskans kyss” som funnits ute ända tills den 7 januari 2011. Ett annat mål för denna 

fas var att samla in data angående konsumenters kön, ålder, status, frekvens på 

biobesökande, filmpreferenser och deras tidigare erfarenheter av ”Vares”-böcker och -

filmer. Målet var även att samla in data angående marknadsföringens eventuella 

påverkan på konsumenternas uppfattning om “Vares – Ondskans kyss” samt angående 

marknadsföringens eventuella påverkan på dessa konsumenters beteende.  

Vid fasen delades det ut en enkät med frågor formulerade för att samla in information 
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som stödde fasens mål. Enkäten finns med som bilaga på finska med, i efterhand 

gjorda, översättningar till svenska. (Se Bilaga 7). Enkäten delades ut åt slumpmässigt 

utvalda personer som befann sig i aulan på “Tennispalatset” vid de följande tiderna: 

fredagen den 07 januari 2011 klockan 17:00 – 18:15 och lördagen den 08 januari 2011 

klockan 16:30 – 18:30. 

4.1.2 Den empiriska undersökningen: fas nummer tre 

Ett mål vid den tredje underöskningsfasen var att samla in data angående 

marknadsföringen för ”Vares - Ondskans kyss” som funnits ute ända tills den 6 januari 

2011, dvs. tills filmens premiär. Ett annat mål vid den här fasen var att samla in data 

angående filmens marknadsföring från och med den 6 januari 2011 fram till 24 februari 

2011, dvs. efter filmens premiär. Ett tredje mål var att samla in data angående 

konsumenters kön, ålder, status, frekvens på biobesökande, filmpreferenser och deras 

tidigare erfarenheter av ”Vares”-böcker och -filmer. Fjärde målet för den tredje fasen 

var att samla in data angående vissa med filmen samhörande faktorer vilka räknades 

inte som marknadsföring, och angående dessa faktorers påverkan på konsumenters 

beteende. Femte målet var att undersöka ifall filmens marknadsföring gav tillräckligt 

med information om filmen, ifall marknadsföringen gav en tydlig bild om den och ifall 

filmen motsvarade konsumentens förväntningar om den. Utöver dessa mål var en av 

fasens målsättningar även att samla in data angående marknadsföringens eventuella 

påverkan på dessa konsumenters uppfattning om filmen och på deras beteende.  

Vid den tredje fasen delades det ut en enkät med frågor formulerade för att samla in 

information som stödde fasens mål (enkäten finns med som bilaga på finska med, i 

efterhand gjorda, översättningar till svenska). Se Bilaga 8, 9 och 10). Enkäten delades 

ut vid ingången till biosalen 5 i Tennispalatset åt personer som hade köpt en biljett till 

förevisningen av “Vares - Ondskans Kyss” vid de följande tiderna: torsdagen den 24 

februari 2011 klockan 14:00 och 16:20 . De enkäterna som åskådarna hade fyllt i 

samlades in efter de respektive förevisningarna.  

4.2 De olika marknadsföringselementen 

Innan dess premiär och även efter premiäret marknadsfördes ”Vares – Ondskans kyss” 

med diverse olika tekniker. I marknadsföringskampanjen ingick det många olika delar. 

I detta arbete har det inkluderats de delarna av marknadsföringskampanjen som 
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ansågs som betydande för en films marknadsföring. Detta betyder att vissa mindre 

viktiga marknadsföringselement har lämnats ut och behandlas inte alls i denna studie. 

De element i marknadsföringskampanjen för ”Vares-Ondskans kyss” som har tagits 

med i arbetet presenteras kort här (se även bilagorna 11 och 12).  

Affisch 

Den offentliga affischen för filmen ”Vares-Ondskans kyss” finns tillgänglig vid 

solarfilms.com 

(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/teatterijuliste/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18: Den huvudsakliga affischen som användes i marknadsföringen för filmen ”Vares-
Ondskans Kyss” 

  

http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/teatterijuliste/
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Trailer 

Den offentliga trailern för filmen ”Vares-Ondskans kyss” finns tillgänglig vid 

solarfilms.com (solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/trailer/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 19: En stillbild från filmens trailer, tagits i februari 2012 

 

Vares-måltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20: ”Vares-måltid”-affisch på väggen i en Hesburger-restaurang, bild tagits i december 
2010. 

http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/trailer/
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Facebook-profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21: Stillbild från Vares-filmernas Facebooksida, tagits i januari 2012. I bilden syns att 12 
534 Facebook-amvändare ”gillar” sidan. Tidigare fanns det även en egen Facebooksida för 
”Vares-Ondskans Kyss”-filmen men sidan är numera ur bruk. (facebook.com/VaresElokuvat)  

Facebook är ett ”socialt nätverk” som funktionerar i nätet och har som avsikt att förena 

bekanta, familjemedlemmar och släktingar samt affärspartners med varandra. 

Facebook är det största nätverks-sidan av denna typ.  Användaren på Facebook skapar 

en profilsida åt sig med information om honom. Denna profil syns åt användarens 

bekanta på Facebook. Typiskt innehåller profilen personlig information, status, 

information om bekanta, bilder, anteckningar och grupper som användaren hör till i 

Facebook-nätverket. När användaren skapar en profil åt sig på Facebook syns profilen 
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åt alla övriga användarna på Facebook. Det är även möjligt för användaren att skapa 

grupper med andra användare. Dessa grupper kan innehålla allt från hobbyn till olika 

intressen. Som en användare av Facebook kan personen även bli en fan av människor, 

organisationer, TV-program, filmer och musiker på Facebook. Användaren blir en fan 

av någon eller någonting genom att han ”gillar” t.ex. en films användarprofil. Facebook 

uppfanns 2004. (wisegeek.com/what-is-facebook.htm) 

Radioreklam 

Tyvärr finns inget material från detta marknadsföringselement. Radioreklamen var ute 

samtidigt med den övriga marknadsföringen för filmen och den spelades på 

kommersiella radiostationer. 

Hemsida 

Den offentliga hemsidan för ”Vares-Ondskans kyss” finns tillgänglig vid 

vareselokuvat.com. (vareselokuvat.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22: Stillbild från vareselokuvat.com-hemsidan, tagits i januari 2011 

 

På grund av denna hemsidas knappa synlighet är det möjligt att en del av de 

undersökta har blandat hemsidan ihop med filmens offentliga hemsida vid 

solarfilms.com 

(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/pahansuudelma/).  

http://www.vareselokuvat.com/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/pahansuudelma/
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Bild 23: Stillbild från ”Vares – Ondskans Kyss” filmens offentliga hemsida vid 
produktionsbolagets hemsida, tagits i januari 2011. 

Bokpärm 

 

Bild 24: Pärmen på Reijo Mäkis bok ”Vares – Ondskans Kyss” som filmen baserar sig på 
(tredje upplaga, givet ut 2010 av förlagsbolaget Otava).  
(otava.fi/kirjat/pokkarit/reijomakiseven/fi_FI/pahan_suudelma/). Bild tagits 2011. 

http://www.otava.fi/kirjat/pokkarit/reijomakiseven/fi_FI/pahan_suudelma/
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Bild 25: Pärmen för ”Vares – Ondskans Kyss” första upplaga, givet u 1998 av förlagsbolaget 
Otava. (otava.fi/kirjailijat/kotimaiset/m-r/maki_reijo/fi_FI/teokset/ ; 
solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/elokuvakirjat/) 

Tidningsreklam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 26: Tidningsreklam i Helsingin Sanomat lördagen den 29:e januari 2011. I reklamen 
finns det med citat från olika recensioner om filmen samt de vitsord som filmen fått i 
recensionerna i form av stjärnor (skalan är från en stjärna till fem stjärnor). I reklamens övre 
del syns även en text som säger att ”Vares – Ondskans kyss” har varit en succé med ”redan 150 
000 åskådare!” och att den har varit ”tredje vecka som etta!” (den mest sedda filmen i Finland 
för tre veckor i sträck). I filmens marknadsföring användes olika variationer av denna typ av 
tidningsreklam. Bild tagits 2011. 

http://www.otava.fi/kirjailijat/kotimaiset/m-r/maki_reijo/fi_FI/teokset/
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Banderoll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 27: Bild på banderollen som användes i marknadsföringen av ”Vares – Ondskans Kyss”. 
Bilden är tagen i biografsalongen Tennispalatset i Helsingfors i januari 2011. En likadan 
banderoll fanns även vid Glaspalatsskvären i andra ändan av Glaspalatset i Helsingfors. Bild 
tagits 2011. 

I den empiriska delen av undersökningen frågas konsumenter hur de har uppfattat de 

ovanpresenterade marknadsföringselementens synlighet samt hur dessa element har 

påverkat på deras beteende. 
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5 RESULTAT UR DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN  

Här presenteras de sammanlagda data från undersökningsfaserna ett, två och tre. Vid 

inmatningen och analysering av data användes programmet SPSS (spss.fi/ohjelmistot-

a-ratkaisut/11-pasw-statistics). De numeriska data som erhålls vid de olika 

undersökningsfaserna kodades in i programmet. Efter att all data var inkodat kunde 

det fås utskrifter ur dessa data med hjälp av programmet. I utskrifterna framkom det 

olika procentuella mängder samt korstabelleringar (”cross tabulation”) inom data. De 

data som presentationen av resultaten bygger sig på baserar på dessa utskrifter. Inom 

statistiska litteraturen klargörs det att urval som är under 30 stycken är statistiskt inte 

representativa för en hel population  

(tol.oulu.fi/kurssit/tutkimusmenetelmat/Tutkimusmenetelmat19_9.pdf: sida 13). I 

denna undersökning har det vid enskilda frågor/kategorier bestämts att de data lämnas 

bort ur analysen som består av mindre än 30 stycken svar. Dessa frågor/kategorier har 

även lämnats bort ur denna avhandling. Vissa frågor/kategorier togs dock med fastän 

de hade besvarats av mindre än 30 personer.  

De resultat som har tagits med i denna avhandling kan till en viss mån således tänkas 

representera en större population. De procentuella mängder som presenteras i 

fortsättningen är vägledande och vissa inkonsekvenser kan förekomma bland dem. 

Dessa inkonsekvenser bör tolkas som resultat av att vid enskilda fall har svaranden 

besvarat vissa delfrågor medan andra har lämnats obesvarade.  

5.1 Resultat ur undersökningsfaserna nummer 1 och 2 

I de två första faserna var det sammanlagd 127 personer som svarade på den vid varje 

respektive fas utdelade enkäten (se Bilaga 6 och Bilaga 7). Av dessa 127 var 67 (53 %) 

stycken kvinnor och 60 (47 %) stycken män. Åldersfördelningen inom urvalet såg ut på 

följande sätt: 71 % var mellan åldrarna 15-30 år, 25 % mellan åldrarna 31-45 år och 4 % 

mellan åldrarna 46-61 år. Den yngsta som svarade på förfrågningen var 15 år och den 

äldste som svarade var 61 år. Bland de 127 var det 51 % som var arbetande, 7 % som var 

arbetslösa, 34 % som var studerande och 4 % som anmälde sin status som ”någonting 

annat”. Utöver dessa fans det 4 % som var både arbetande och studerande.  (det var 

möjligt för den som svarade att fylla i flera än ett alternativ då han anmälde sin 

”status”). 

http://www.spss.fi/ohjelmistot-a-ratkaisut/11-pasw-statistics)
http://www.spss.fi/ohjelmistot-a-ratkaisut/11-pasw-statistics)
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Figur 4: Grafisk illustration av könsfördelningen i faserna ett och två.  

 

 

Figur 5: Grafisk illustration av åldersfördelningen i faserna ett och två.  
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 Figur 6: Grafisk illustration av fördelningen på status i faserna ett och två. 

 

Av olika filmgenren hade det vid undersökningen tagits med nio stycken som anses 

som allmänt väldigt populära (guardian.co.uk/film/list/filmgenres, imdb.com/genre/, 

writersstore.com/whats-my-genre, ykl.kirjastot.fi/fi-

FI/sanat/?SearchWord=Elokuva%2C+lajit, createyourscreenplay.com/genrechart.htm 

& filmsite.org/genres.html). Nedan finns en tabell över hur de olika filmgenrerna 

prefereras av stickprovet.  

Gillar  

 

Komedi 62 % 

Thriller 52 % 

Drama 52 % 

Actionfilm 44 % 

Äventyrfilm 34 % 

Science fiction 33 % 

Dokumentfilm 23 % 

Skräckfilm 18 % 

Musikal 10 % 

Gillar ej 

 

38 % 

48 % 

48 % 

56 % 

66 % 

67 % 

77 % 

82 % 

90 % 

Tabell 1: Tabell över filmpreferenser i faserna ett och två. Egen modell. 
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Inom urvalet var det 3 % som besökte en biograf ”flera gånger i veckan”, 12 % stycken 

besökte en biograf ”en gång i veckan”, 50 % stycken besökte en biograf ”en gång i 

månaden”, 33 % stycken besökte en biograf ”en gång på ett halvår” och 2 % stycken mer 

sällan. Av de som svarade hade 21 % läst åtminstone en Vares-bok medan 79 % hade 

inte läst Vares-böcker alls. Inom urvalet hade 32 % sett en av de två tidigare Vares-

filmerna och 21 % hade sett båda av de tidigare filmerna medan 47 % hade inte sett 

någon av de tidigare filmerna.  

Figur 7: Grafisk illustration av biofrekvensen i faserna ett och två. 
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Figur 8: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-böckerna i faserna ett och två. 

 

Figur 9: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-filmerna i faserna ett och två. 
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5.1.1 Marknadsföringens synlighet och dess påverkan 

Av de som svarade på de respektive enkäterna hade 67 % sett marknadsföring för 

filmen medan 33 % hade inte gjort det.  Av de olika marknadsföringselementen 

(affisch, trailer, bokpärm, Vares-måltid, facebookprofil, radioreklam, hemsida, 

tidningsreklam och banderoll. Se bilaga 11) hade 68 % sett affischen. Trailern hade setts 

av 43 % personer. Bokpärmen hade setts av 13 % personer. Radioreklamen hade hörts 

av 17 %. Hemsidan hade setts av 2 %. Tidningsreklamen hade setts av 57 %. 

Banderollen hade setts av 32 %. Filmens Facebookprofil hade setts av 3 %. Vares-

måltidreklamen hade setts av 73 %. 

Hade sett/hört 

 

Vares-måltid 73 %  

Affisch 68 % 

Tidningsreklamen 57 % 

Trailer 43 % 

Banderoll 32 % 

Radioreklam 17 % 

Bokpärmen 13 % 

Facebookprofil 3 % 

Hemsidan 2 % 

Hade inte sett/hört 

 

27 % 

32 % 

43 % 

57 % 

68 % 

83 % 

87 % 

97 % 

98 % 

Tabell 2: tabell över de olika marknadsföringselementens synlighet i faserna ett och två. Egen 

modell. 

 

Inom urvalet tänker 21 % se filmen medan 36 % tänker inte göra det. Utöver dessa var 

det 43 % som var inte säkra ifall de skall se filmen.  
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Figur 10: Grafisk illustration av intention i faserna ett och två. 

 

Marknadsföringens påverkan på personernas beslut att se filmen fördelades på följande 

sätt.  Av de som svarade i förfrågningen var det 3 % som skall se filmen ”på grund av att 

de såg marknadsföring för den”, vid 7 % ”påverkade marknadsföringen starkt på 

personernas beslut att se filmen”, vid 22 % fick marknadsföringen personen att ”anse 

filmen som ett potentiellt alternativ” och vid 33 % fick marknadsföringen personen att 

”fundera på att se filmen”. Vid 32 % hade marknadsföringen ingen påverkan på 

personerna och vid 3 % ”tänker personen inte se filmen på grund av att han såg 

marknadsföring för den” (se Bilaga 6 och Bilaga 7). Marknadsföringen har haft en 

positiv påverkan på 65 % av de slumpmässiga personerna som vistas på biografen: 

stickprovet som utgörs av udersökningsfaserna ett och två. Av de 65 % som hade 

påverkats positivt hade marknadsföringen påverkat 10 % starkt. 
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Styrka  

 

6. Personen ser filmen på grund av att de såg marknadsföring för den 

5. Marknadsföringen påverkade starkt på personernas beslut att se 

filmen 

4. Marknadsföringen fick personen att anse filmen som ett potentiellt 

alternativ 

3. Marknadsföringen fick personen att fundera på att se filmen 

2. Marknadsföringen hade ingen påverkan på personen 

1. Personen tänker inte se filmen för att han såg marknadsföring för den  

 

Mängd i 

stickprovet  

3 % 

7 % 

 

22 % 

 

33 % 

32 % 

3 % 

 

Tabell 3: tabell över marknadsföringens styrka på påverkandet på beteende i faserna ett och 

två: bland de genomsnittliga biobesökarna. Egen modell. 

 

Figur 11: Grafisk illustration av marknadsföringens styrka på påverkan på beteende i faserna 
ett och två. 

 

Nedan finns en tabell över de olika marknadsföringselementens påverkan på de 

genomsnittliga biobesökarnas (stickprovet som utgörs av fas ett och två) beslut att se 

filmen. På den vänstra sidan syns den procentuella mängden som påverkades av 
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marknadsföringselementet på något sätt medan på höger syns den procentuella 

mängden som blev inte påverkade av marknadsföringselementen.  

Påverkades 

 

Trailer 53 % 

Affisch 50 % 

Radioreklam 24 % 

Varse-måltid 9 % 

Tidningsreklamen 9 % 

Banderoll 6 % 

Bokpärmen 0 % 

Facebookprofil 0 % 

Hemsida 0 % 

Påverkades inte 

 

47 % 

50 % 

76 % 

91 % 

91 % 

94 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabell 4: tabell över de olika marknadsföringselementens påverkan på beteende i faserna ett 

och två. Egen modell. 

 

Marknadsföringen förbättrade personens uppfattning om filmen vid 34 % bland de 

genomsnittliga biobesökarna (stickprovet som utgörs av faserna ett och två) och 

försämrade bland 9 %. Marknadsföringen hade ingen påverkan på personens 

uppfattning om filmen vid 57 % av de genomsnittliga biobesökarna (stickprovet som 

utgörs av faserna ett och två). Som följande presenteras data från den tredje 

undersökningsfasen. 
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Figur 12: Grafisk illustration av marknadsföringens påverkan på uppfattningen i faserna ett 

och två. 

 

5.2 Resultat ur undersökningsfasen nummer 3 

Vid den här fasen samlades det in allt som allt svar från 40 respondenter. Av de 40 som 

svarade till enkäten (se Bilaga 8,9 och 10) var 19 (48 %) stycken kvinnor och 21 (52 %) 

stycken män. Åldersfördelningen inom urvalet såg ut på följande sätt: 55 % var mellan 

åldrarna 13-30 år, 21 % mellan åldrarna 31-45 år och 24 % mellan åldrarna 45-56 år. 

Den yngsta som svarade på förfrågningen var 13 år och den äldste som svarade var 56 

år. Vid situationer där det framkommer inkonsekvens gäller samma som vid den första 

och andra fasen. Bland de som svarade vid denna fas var det 60 % som var arbetande, 3 

% som var arbetslösa, 27 % som var studerande och 2 % pensionerade. Utöver dessa 

fans det 8 % som var både arbetande och studerande (det var möjligt för den som 

svarade att fylla i flera än ett alternativ då han anmälde sin ”status”).  
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 Figur 13: Grafisk illustration av könsfördelningen i fas tre. 

 

Figur 14: Grafisk illustration av åldersfördelningen i fas tre.  
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Figur 15: Grafisk illustration av fördelningen på status i fas tre. 

 

Nedan finns en tabell över hur de olika filmgenrerna prefereras av de personer som 

hade köpt biljett, dvs. stickprovet som utgörs av de svar som erhålls genom 

undersökningsfas nummer tre.  

Gillar  

 

Komedi 66 % 

Thriller 57 % 

Drama 51 % 

Actionfilm 43 % 

Äventyrfilm 31 % 

Skräckfilm 26 % 

Dokumentfilm 23 % 

Science fiction 11 % 

Musikal 9 % 

 

Gillar ej 

 

34 % 

43 % 

49 % 

57 % 

69 % 

74 % 

77 % 

89 % 

91 % 

Tabell 5: tabell över filmpreferenser i fas tre. Egen modell. 
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Inom urvalet var det 6 % som besökte en biograf ”flera gånger i veckan”, 8 % besökte en 

biograf ”en gång i veckan”, 22 % besökte en biograf ”en gång i månaden”, 39 % besökte 

en biograf ”en gång på tre månader”, 25 % besökte en biograf ”en gång på ett halvt år” 

och 0 % mer sällan. Av de som svarade hade 5 % läst en Vares-bok och 26 % hade läst 

flera böcker medan 69 % hade inte läst Vares-böcker alls. Inom urvalet hade 23 % sett 

en av de två tidigare Vares-filmerna och 57 % hade sett båda av de tidigare filmerna 

medan 20 % hade inte sett någon av de tidigare filmerna. Vid 100 % av fallen 

motsvarade filmen ”Vares-Ondskans kyss” personens förväntningar och vid 0 % av 

fallen gjorde filmen inte detta.  

Figur 16: Grafisk illustration av biofrekvens i fas tre. 
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Figur 17: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-böcker i fas tre. 

 

Figur 18: Grafisk illustration av erfarenhet om Vares-filmer i fas tre. 
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5.2.1 Marknadsföringens synlighet och dess påverkan 

Av de som svarade på enkäten vid denna fas hade 87 % personer sett marknadsföring 

för filmen medan 13 % hade inte gjort det. 

 

Figur 19: Grafisk illustration av marknadsföringens synlighet i fas tre. 

 

 Nedan finns en tabell över hur de olika marknadsföringselementen (affisch, trailer, 

bokpärm, Vares-måltid, facebookprofil, radioreklam, hemsida, tidningsreklam och 

banderoll. Se Bilaga 11) hade fångat personernas intresse bland de som hade köpt 

biljett, dvs. stickprovet som utgörs av de svar som erhålls genom undersökningsfas 

nummer tre. På den vänstra sidan syns den procentuella mängden inom stickprovet 

som har sett/hört varje skild marknadsföringselement medan på höger syns den 

procentuella mängden som inte hade sett/hört marknadsföringselementen.  
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Hade sett/hört 

 

Affisch 83 % 

Tidningsreklamen 81 % 

Varse-måltid 70 %  

Trailer 68 % 

Banderoll 40 % 

Radioreklam 29 % 

Bokpärmen 29 % 

Hemsidan 8 %  

Facebookprofil 0 % 

 

Hade inte sett/hört 

 

17 % 

19 % 

30 % 

32 % 

60 % 

71 % 

71 % 

92 % 

100 % 

 

Tabell 6: tabell över de olika marknadsföringselementens synlighet i fas tre. Egen modell. 

 

Nedan finns en skala från ett till fem som visar hur marknadsföringens påverkan på 

personernas beslut att se filmen fördelades över stickprovet. Marknadsföringen har 

haft en positiv påverkan på 60 % inom stickprovet. Av de 60 % som hade påverkats 

positivt hade marknadsföringen påverkat 21 % starkt. 

Styrka  

 

5. Personen ser filmen på grund av att de såg marknadsföring för den 

4. Marknadsföringen påverkade starkt på personernas beslut att se 

filmen 

3. Marknadsföringen fick personen att anse filmen som ett potentiellt 

alternativ 

2. Marknadsföringen fick personen att fundera på att se filmen 

1. Marknadsföringen hade ingen påverkan på personen 

 

Mängd i 

stickprovet 

6 % 

15 % 

 

21 % 

 

18 % 

40 % 

 

Tabell 7: tabell över marknadsföringens styrka i påverkandet på beteende i fas tre. Egen 

modell. 
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Figur 20: Grafisk illustration av marknadsföringens styrka i påverkan på beteende i fas tre. 

 

Nedan finns en tabell (Tabell 8) över de olika marknadsföringselementens påverkan på 

stickprovets beslut att se filmen. På den vänstra sidan syns den procentuella mängden 

inom stickprovet som påverkades av marknadsföringselementet på något sätt medan 

på höger syns den procentuella mängden som blev inte påverkade av 

marknadsföringselementen.  

Påverkades 

 

Trailer 65 % 

Vares-måltid 22 % 

Affisch 17 % 

Tidningsreklamen 9 % 

Radioreklam 4 % 

Bokpärmen 4 % 

Banderoll 0 % 

Facebookprofil 0 % 

Hemsida 0 % 

Påverkades inte 

 

35 % 

78 % 

83 % 

91 % 

96 % 

96 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabell 8: tabell över de olika marknadsföringselementens påverkan på beteende i fas tre. Egen 

modell. 
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Bland dem som svarade på enkäten vid fas tre förbättrade marknadsföringen personens 

uppfattning om filmen vid 35 % av fallen och försämrade uppfattningen om filmen vid 

9 % fall. Marknadsföringen hade ingen påverkan på personens uppfattning om filmen 

vid 56 %. 

Figur 21: Grafisk illustration av marknadsföringens påverkan på uppfattningen i fas tre. 

 

5.2.2 Faktorer som hänger ihop med filmen men är inte 

marknadsföring 

Nedan finns en tabell över faktorer som hänger ihop med filmen men är inte 

marknadsföring som hade tagits med på enkäten (se bilaga 10) samt deras påverkan på 

stickprovets beslut att se filmen. På den vänstra sidan syns den procentuella mängden 

inom stickprovet som påverkades av faktorn på något sätt medan på höger syns den 

procentuella mängden som blev inte påverkade av faktorn. 
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Påverkades 

 

Läste en recension om filmen 42 % 

En vän berättade om filmen 33 % 

Hörde att filmen var en succé 29 % 

Läste en artikel gällande filmen 17 % 

 

Påverkades inte 

 

58 % 

67 % 

83 % 

71 % 

 

Tabell 9: tabell över faktorers som hänger ihop med filmen men är inte marknadsföring 

påverkan på beteende. 

 

Nedan finns en skala från ett till fem som visar hur de faktorers som hänger ihop med 

filmen men är inte marknadsföring påverkan på personernas beslut att se filmen 

fördelades över stickprovet. Faktorerna påverkade 75 % av personerna på något positivt 

sätt. Av de 75 % som hade påverkats positivt hade 41 % personen påverkats starkt. 

Styrka  

 

5. Personen ser filmen på grund av dessa faktorer 

4. Faktorerna påverkade starkt på personernas beslut att se filmen 

3. Faktorerna fick personen att anse filmen som ett potentiellt alternativ 

2. Faktorerna fick personen att fundera på att se filmen 

1. Faktorerna hade ingen påverkan på personen 

 

Mängd i 

stickprovet 

16 % 

25 % 

18 % 

16 % 

25 % 

 

Tabell 10: tabell över faktorers som hänger ihop med filmen men är inte marknadsföring 

påverkans styrka på beteende i fas tre. Egen modell. 
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Figur 22: Grafisk illustration av faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 
marknadsföring påverkans styrka på beteende i fas tre. 

Bland dem som svarade på enkäten vid fas tre förbättrade dessa faktorer personens 

uppfattning om filmen vid 38 % av fallen och försämrade uppfattningen om filmen vid 

0 % av fallen. Faktorerna hade ingen påverkan på personens uppfattning om filmen vid 

62 % av fallen.  

Figur 23: Grafisk illustration av faktorers som hänger ihop med filmen men är inte 

marknadsföring påverkan på uppfattningen i fas tre. 
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6 ANALYS 

Resultaten ur de två första undersökningsfaserna, dvs. första stickprovet, kan tänkas 

representera en större genomsnittlig population av slumpmässiga personer som vistas 

på en biograf. Resultaten från den tredje fasen, dvs. andra stickprovet, kan tänkas å sin 

sida representera en större population av personer som ser filmen ”Vares-Ondskans 

Kyss” i en biograf. Procentmängder som presenterades i resultaten är representativa för 

respektive stickprov men kan i viss måns även tolkas representera en hel population. I 

denna analys görs sammankopplingar bland dem och tolkningar ur dem.  

Ur de data som har anhållits syns det att fördelningen bland de olika könen var inom 

båda stickproven likadan då fördelningen mellan män och kvinnor var ca 50 % / 50 %. 

Ur undersökningens resultat framkommer det att medelåldern var en aning högre 

bland de som ser filmen ”Vares-Ondskans kyss” än vid den genomsnittliga 

biobesökarpubliken: medelålder vid genomsnitts biobesökar-publiken är 27 år medan 

medelålder vidurvalet som köpt biljett är 32 år. Ur detta kan det tolkas att filmen 

således tilltalar en några år äldre publik än den genomsnittliga biobesökaren då det 

kommer till åldersfördelningen. Inom båda stickproven var över hälften av personerna 

högst 30-åriga. 

Fördelningen bland olika samhälleliga positioner ser ungefär likadan ut vid båda 

stickproven. Över hälften var arbetande vid båda stickproven medan den näststörsta 

gruppen var studerande. Bland dem som hade köpt en biljett till förevisningen av 

”Vares-Ondskans kyss” fanns det dock en aning mera arbetande och mindre 

studerande jämfört med det genomsnittliga urvalet. 

 Av de olika filmgenrerna prefererades komedi, thriller, drama, actionfilm och 

äventyrfilm inom båda stickproven i den ordning de är skrivna här. Dokumentfilm 

prefererades lika mycket inom båda stickproven. Musikal prefererades minst. Vid 

filmgenrerna var den enda skillnaden mellan stickproven att bland dem som hade köpt 

biljett tycks skräckfilmer prefereras en aning mer medan science fiction filmer 

prefereras en aning mindre än bland de genomsnittliga biobesökarna. Då det kommer 

till filmgenren tycks preferenserna således vara ungefär likadana bland de 

genomsnittliga biobesökarna och bland dem som har köpt biljett.  

Då det kommer till frekvensen av biobesökande fördelades de olika frekvenserna 

ungefär likadant vid båda stickproven. Här måste det tas i beaktande att skalorna var 
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annorlunda vid de respektive enkäterna. Bland de genomsnittliga biobesökarna 

besöker hälften av människorna en biograf en gång i månaden medan bland dem som 

har köpt en biljett är mängden 22 %. Bland dem som hade köpt biljett besöker 39 % en 

biograf en gång på tre månader. Bland de genomsnittliga biobesökarna tycks det dock 

vara en aning mera av sådana personer som besöker en biograf endast en gång på ett 

halvt år än vid det andra stickprovet. En grov slutsats kan dras att bland dem som ser 

filmen ”Vares-Ondskans Kyss” går en person på bio antagligen mer sällan än bland de 

genomsnittliga biobesökarna. 

Då det kommer till stickprovens tidigare erfarenheter med ”Vares”, hade bland de 

genomsnittliga biobesökarna 21 % läst åtminstone en Vares-bok och 53 % hade sett 

åtminstone en av de tidigare Vares-filmerna. Bland de som hade köpt biljett hade 80 % 

sett någon av de tidigare Vares-filmerna och 57 % sett båda av dem. Bland de som hade 

köpt biljett hade även 31 % läst någon Vares-bok. De tidigare Vares-filmerna kan sägas 

ha nått en relativt stor del av de genomsnittliga biobesökarna och de som hade köpt 

biljett var väldigt medvetna om de tidigare Vares-filmerna. 

6.1 Marknadsföring: dess synlighet och påverkan på 

människors beteende  

Bland dem som hade köpt en biljett för filmen ”Vares-Ondskans kyss” hade en större 

del, 87 %, sätt marknadsföring för filmen än bland de genomsnittliga biobesökarna, 67 

%. Marknadsföringen hade således nått en betydlig del av de genomsnittliga 

biobesökarna och en väldigt stor del av de som hade köpt biljett för att se filmen. Bland 

dem som hade köpt biljett hade alla av de olika marknadsföringselementen fångat 

människornas intresse i större grad än bland de slumpmässiga biobesökarna, förutom i 

fallet med filmens Facebookprofil. Ändå hade marknadsföringen ungefär en likadan 

påverkan på personernas beslut att se filmen. Till och med flera personer påverkades 

inte av marknadsföringen bland dem som hade köpt en biljett än bland de 

genomsnittliga biobesökarna. 

Det kan dras en slutsats att biobesökare som ser filmen ”Vares-Ondskans kyss” lockas 

inte till bio-teatern i väldigt stor utsträckning genom filmens marknadsföring då endast 

6 % ser filmen på grund av att de såg marknadsföring för den, utan deras beslut att se 

filmen påverkas starkt av andra faktorer. Mängden av dem som ser filmen på grund av 

att de såg marknadsföring för den bland de genomsnittliga biobesökarna är 3 %. 

Följande slutsats dras: ifall marknadsföringen hade haft en betydlig påverkan på 
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personernas beteende angående beslutet att se filmen, vore påverkans styrka varit på 

en högre nivå, vid värdet fem och fyra, på skalan bland dem som köpt biljett. Nu hade 

10 % påverkats starkt bland de genomsnittliga biobesökarna medan bland dem som 

hade köpt biljett hade 21 % påverkats starkt. Över hälften av de som hade köpt biljett 

hade dock på någon nivå påverkats positivt genom marknadsföringen. Samma gäller 

bland de genomsnittliga biobesökarna.  

Följande slutsats kan dras: medan marknadsföringen har positiv påverkan på 

människorna i allmänhet är det även andra faktorer som egentligen bestämmer i 

många fall om personen ser filmen i fråga. Marknadsföringen är en del av en 

kombination av faktorer som får personen att bestämma ifall han ser filmen. Ur 

resultaten kan det tolkas att marknadsföringen fungerar som en synbar påminnelse om 

filmens existens och som en informationskälla gällande filmen. Marknadsföringen får 

personen att fundera på att se filmen när han nu vet om dess existens. 

Marknadsföringen får människan även att anse filmen som ett potentiellt alternativ 

bland andra möjliga alternativ, i andra ord får marknadsföringen människan att ta med 

filmen bland sina olika valmöjligheter.  

Nedan finns en sammanställning (tabell 11) över hur de olika 

marknadsföringselementen har fångat människornas intresse, på vänster, jämfört med 

deras påverkan på personernas beslut att se filmen, på höger. Sammanställningen 

presenterar resultaten vid båda stickproven. 
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Genomsnittliga biobesökare 

Hade sett/hört  

 

Vares-måltid 73 %  

Affisch 68 % 

Tidningsreklamen 57 % 

Trailer 43 % 

Banderoll 32 % 

Radioreklam 17 % 

Bokpärmen 13 % 

Facebookprofil 3 % 

Hemsidan 2 % 

 

Personer som köpt biljett 

Hade sett/hört  

 

Affisch 83 % 

Tidningsreklamen 81 % 

Vares-måltid 70 %  

Trailer 68 % 

Banderoll 40 % 

Radioreklam 29 % 

Bokpärmen 29 % 

Hemsidan 8 %  

Facebookprofil 0 % 

 

 

Påverkade 

 

9 % 

50 % 

9 % 

53 % 

6 % 

24 % 

0 % 

0 % 

0 % 

 

 

Påverkade 

 

17 % 

9 % 

22 % 

65 % 

0 % 

4 % 

4 % 

0 % 

0 % 

Tabell 11: sammanställning över de olika marknadsföringselementens synlighet och deras 
påverkan på beteende i faserna ett och två samt i tredje fasen. Egen modell. 

Då de olika marknadsföringselementens styrka analyseras kan det tolkas ur resultaten 

att element som Facebookprofil och hemsida kan anses ha väldigt liten eller ingen 

betydelse för påverkandet på människornas beteende. Då resultaten analyseras vidare 

tycks Vares-måltidens, tidningsreklamens, bokpärmens och banderollens effekt vara 

särskilt liten jämfört med hur mycket uppmärksamhet den har fångat vid båda 
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stickproven. Vares-måltiden är ett exempel på marknadsföring där filmen kopplas ihop 

med en produkt, i.a. o. ”merchandising”. I detta fall är produkten snabbmat. Vares-

måltiden kan tolkas ge mycket synlighet åt filmen men spela en väldigt liten roll i 

påverkandet på människornas beslut att se filmen. Tidningsreklamen kan anses 

fungera på samma sätt.  

Intressant är att se hur filmens affisch hade påverkat de genomsnittliga biobesökarna i 

så stor grad men bland de som egentligen hade köpt biljett för att se filmen hade 

affischen påverkat en betydligt mindre del jämfört med dess synlighet bland 

stickprovet. Av detta kan det tolkas att affischen fungerar som ovan förklarat och alltså 

väcker människornas intresse för filmen. Affischen sprider även information om filmen 

och får människorna att anse filmen som ett potentiellt alternativ, men den har 

egentligen en liten effekt på beslutsfattande jämfört med hur mycket intresse den 

väcker. På basis av de resultat som fåtts kan samma även sägas om radioreklamen: 

radioreklamen har påverkat en betydligt större del människor bland de genomsnittliga 

biobesökarna än vad den har påverkat människor som hade köpt biljett 

(inkonsekvenserna mellan radioreklamens hörbarhet (17 %) och dess påverkan (24 %) 

bland de genomsnittliga biobesökarna kan tolkas med att personer har lämnat vissa 

frågor obesvarade medan de har svarat på andra).  

Trailern å sin sida kan tolkas fungera som det primära särskilt för film kännetecknande 

marknadsföringselementet. Trailern kan anses ha påverkat alla den har nått bland de 

genomsnittliga biobesökarna. Bland de som har köpt biljett kan den tolkas ha påverkat 

nästan alla av dem den har nått. Vid båda stickproven är trailern bland de fyra 

marknadsföringselement som har fångat största delen av uppmärksamhet. Bland de 

genomsnittliga biobesökarna har trailern tillsammans med affischen haft den största 

påverkan på människorna. Bland de som har köpt biljett har trailern haft överlägset 

största påverkan av all de olika marknadsföringselement som tagits med. Följande 

slutsats dras: trailern kan tolkas fungera både som en informationskälla som väcker 

människors intresse samt även som en stark påverkare på människors beteende. 

Nedan finns en sammanställning (tabell 12) av tabeller där marknadsföringens 

påverkan (på vänster) jämförs med de faktorers påverkan som hänger ihop med filmen 

men är inte marknadsföring (på höger). Resultaten är ur det stickprov som består av 

personer har köpt biljett.   
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Marknadsföring 

 

Påverkades 

Trailer 65 % 

Vares-måltid 22 % 

Affisch 17 % 

Tidningsreklamen 9 % 

Radioreklam 4 % 

Bokpärmen 4 % 

Banderoll 0 % 

Facebookprofil 0 % 

Hemsida 0 % 

Faktorer som hänger ihop med filmen men är inte 

marknadsföring 

Påverkades 

Läste en recension om filmen 42 % 

En vän berättade om filmen 33 % 

Hörde att filmen var en succé 29 % 

Läste en artikel gällande filmen 17 % 

 

Tabell 12: sammanställning över de olika marknadsföringselementens påverkan på beteende 

samt faktorers som hänger ihop med filmen men är inte marknadsföring påverkan på 

beteende i fas tre. Egen modell. 

 

Ur resultaten för de som hade köpt biljett kan det ses att faktorer som hänger ihop med 

filmen men som är inte marknadsföring hade påverkat 75 % av personerna på något 

positivt sätt. Och vid 41 % av fallen påverkat personen starkt (nummer 5 och 4 på 

skalan). Marknadsföring å sin sida hade påverkat 60 % positivt och påverkat 21 % 

starkt. Ur sammanställningen ovan kan det ses att av de olika marknadsföringselement 

var det endast trailern som hade vid den respektive stickprovet påverkat en större 

procent än recensionerna, vännernas åsikter och mun-till-mun kommunikationen av 

de faktorer som är inte marknadsföring. 

Då det kommer till en persons uppfattning om själva filmen förbättrade 

marknadsföringen en persons uppfattning vid 34 % bland de genomsnittliga 

biobesökarna och vid 35 % bland dem som hade köpt en biljett. Å andra sidan 

försämrade marknadsföringen 9 % uppfattning om filmen bland de genomsnittliga 

biobesökarna och en lika stor procents uppfattning även bland dem som hade köpt 

biljett. Bland de som hade köpt biljett påverkade de med filmen sammanhängande 

faktorer som är inte marknadsföring positivt en ungefär lika stor dels, 38 %, 

uppfattning om filmen som marknadsföringen hade påverkat. Dessa faktorer 

försämrade dock inte någons uppfattning vid dem som hade köpt biljett.  
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Följande slutsats dras: medan marknadsföring för en film påverkar på uppfattningen 

om filmen positivt vid ca en tredjedel av stickprovet anses den dock som ensidig 

information från producentens håll och kan således även ha en negativ effekt på 

människorna. Denna negativa effekt kan förekomma även bland personer som 

bestämmer att se filmen. Faktorer som har att göra med filmen men som är inte 

filmens marknadsföring anses å sin sida som mer objektiva och opartiska, vilket leder 

till att denna negativa effekt på en persons uppfattning om filmen uppstår inte.  

Som slutlig konklusion kan det sägas att medan ungefär 60 % påverkas av 

marknadsföringen vid båda stickproven, fungerar marknadsföring för det mesta som 

ett hjälpverktyg i beslutsfattandet. Ur resultaten kan det tolkas att utöver 

marknadsföringen har sådana faktorer som t.ex. tidigare erfarenheter av likadana 

filmer, recensioner och artiklar om filmen, vänners åsikter om filmen samt övrig mun-

till-mun kommunikation gällande filmen en relativt stor betydelse då det kommer till 

en människas egentliga konsumentbeteende vid biobiljettköp.  
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7 DISKUSSION 

Här kombineras resultaten ur den empiriska undersökningen tillsammans med teorin. 

Även vissa tidigare definierade hypotesers riktighet testas gentemot slutsatserna gjorda 

ur undersökningsresultaten. Som det sades i inledningen spelar promotion och 

marknadsföring en stor roll vid lanserandet av en film. Denna kombination av 

promotion och marknadsföring har kombinerats till en meningsfull helhet som består 

av olika element (se tabell 11 och fig 24). De olika marknadsföringselementen, betalade 

för av produktionsbolaget bakom filmen, som har undersökts i arbetet är Vares-måltid, 

affisch, tidningsreklam, trailer, banderoll, radioreklam, bokpärm, Facebookprofil och 

hemsida.   

Marknadsföring av en film har som avsikt att påverka konsumenternas beteende med 

målet att väcka uppmärksamhet om filmen bland konsumenterna och att slutligen 

övertyga dem att se filmen. De olika marknadsföringselement som tagits med i arbetet 

kan anses i överlag stöda filmens ändamål, att få människor att se den, då största delen 

av elementen, 7 av 9 element vid båda stickproven, lyckades påverka människorna i 

någon mån vid båda stickproven (se tabell 11). Marknadsföringen som helhet lyckades 

påverka positivt 65 % bland de genomsnittliga biobesökarna och 60 % positivt bland 

dem som hade köpt en biljett, vilket kan anses som relativt god resultat i stödandet av 

ändamålet (se fig 11 och fig 20). Med avseende på att marknadsföringen påverkade 

t.o.m. 65 % av de genomsnittliga biobesökarna positivt men ungefär samma mängd 

hade påverkats positivt bland dem som hade köpt en biljett, understryks slutsatsen som 

drogs i Analys-kapitlet: ”biobesökare som ser filmen ”Vares-Ondskans kyss” lockas inte 

till bio-teatern i väldigt stor utsträckning genom filmens marknadsföring”. Ifall 

marknadsföringens roll i påverkandet vore mer betydlig, borde den påverkade 

mängden ha varit större bland dem som hade köpt biljett.  

Marknadsföringselement som hemsidan och Facebookprofilen kan anses ha 

misslyckats totalt i att stöda filmens ändamål genom att de har inte lyckats påverka 

människor alls. Element som Vares-måltiden, tidningsreklamen, bokpärmen och 

banderollen, kan också anses som misslyckade i denna uppgift genom att de påverkade 

människorna väldigt lite jämfört med deras synbarhet bland båda stickproven. (se 

tabell 11) Å andra sidan kan element som trailer sägas ha lyckats väldigt bra i denna 

uppgift. (se tabell 11) Då det kommer till marknadsföringselementens andra uppgift, att 

skapa medvetenhet och hågkomst bland publiken, kan marknadsföringen anses ha 
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lyckats bättre då den hade fångat en relativt stor dels uppmärksamhet, 67 %, bland de 

genomsnittliga biobesökarna och en väldigt stor dels uppmärksamhet, 87 %, bland dem 

som hade köpt en biljett. Även här var det vissa element som hade fångat en väldigt stor 

del av uppmärksamheten och vissa som inte hade gjort det (se tabell 11). 

 Affisch, sågs av: 68 %/ påverkade: 50 % bland de genomsnittliga biobesökarna och 

sågs av: 83 %/ påverkade: 17 % bland de som hade köpt en biljett. Affischen är ett 

typexempel av marknadsföringens förmåga att väcka uppmärksamhet.  Elementet hade 

fångat en stor dels uppmärksamhet bland de genomsnittliga biobesökarna, medan 

bland de som hade köpt biljett hade endast 17 % påverkats, fastän 83 % hade sett 

affischen. Affischen hade fått en stor del att fundera på att se filmen och spridit vetskap 

om filmen. 

På basis av det som sagts fungerar marknadsföringen i fallet av ”Vares – Ondskans 

kyss” som en synbar påminnelse om filmens existens och som en informationskälla 

gällande filmen vilken får ca 60 % av människorna att fundera på att se filmen. Således 

fyller marknadsföringen den ena av sina uppgifter, att skapa hågkomst och 

medvetenhet bland publiken, bra. I sin andra uppgift, att övertyga konsumenterna att 

se filmen, klarar sig marknadsföringen inte av lika bra genom att endast 10 % bland de 

genomsnittliga biobesökarna och 21 % bland dem som hade köpt en biljett hade 

påverkats starkt av marknadsföringen i deras beslut att se filmen (se tabell 3 och tabell 

7). 

Nu granskas de olika delarna i marknadsföringsmixen (fig 1, Kotler & Armstrong 

2010:426–427) dvs. pris, plats, produkt och promotion. Priset i modellen representeras 

i detta fall av priset för biobiljetten medan produkten å sin sida är själva filmen, i detta 

fall ”Vares-Ondskans Kyss”. Platsen är den specifika platsen där produkten säljs, i detta 

fall biografen Tennispalatset i Helsingfors. Promotion beskrevs tidigare i texten att vara 

en ”kombination av tekniker och verktyg som företaget använder sig av för att 

marknadsföra en produkt åt konsumenterna, samt för att kommunicera med sina 

kunder och övriga intressenter” (Kotler & Armstrong 2010:426–427). Promotionen 

bygger sig på en promotionsmix som har delats i fem olika delar: reklam, säljfrämjande 

åtgärder, personlig försäljning, direkt marknadsföring och public relations (fig 1, Kotler 

& Armstrong 2010:426).  

Reklam, som den huvudsakliga betalade promotionen, presenteras i detta arbete i form 

av filmens tidningsreklam, trailer, affisch, banderoll, hemsida och radioreklam. 
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Säljfrämjande åtgärder som har som avsikt att befrämja inköp eller försäljning av en 

produkt, t.ex. kampanjer, presenteras i form av Vares-måltidkampanjen samt av 

bokpärmen. Personlig försäljning, som en form av kommunikation där personalen är i 

växelverkan med kunderna för att bygga upp förhållanden med dem samt för att sälja 

varor eller tjänster åt dessa, kan anses vara presenterad i form av filmens 

Facebooksida. Bland de marknadsföringselement som tagits med i arbetet kan 

Facebooksidan anses även vara en presentation av direkt marknadsföring då den 

baserar sig på kommunikation med vissa utvalda konsumenter, i.a. o. ”fans” av ”Vares” 

(se Bilaga 11: 3/4 ).  

Public relations, där det är fråga om publicitet kring företaget och dess produkter, 

presenteras i arbetet av de faktorer som hänger ihop med filmen men är inte 

marknadsföring för den. Dessa har definierats vid detta arbete att bestå av recensioner 

skrivna om filmen, word-of-mouth kring filmen, artiklar skrivna om filmen samt övrig 

synlighet som filmen fått i media, t.ex. information om att filmen varit en succé. 

Faktorer som hänger ihop med filmen men är inte marknadsföring för den är starkt 

kopplade ihop med iden av ”gratis marknadsföring”. Detta betyder att filmen 

presenteras i media på grund av att den anses ha nyhetsvärde och på detta vis 

marknadsförs filmen egentligen gratis i samband med den publicitet filmen får. Ur 

resultaten för den empiriska undersökningen kan det ses att faktorer som räknas ingå i 

begreppet publicitet hade haft ett relativt starkt positiv påverkan på människor (se 

tabell 9, fig 22 och fig 23).  

Marknadsföringen för t.ex. en produkt, i detta fall en film kan anses bestå av olika 

tekniker genom vilka det kommuniceras om produkten. Dessa tekniker har som mål att 

påverka en konsuments beteende på ett för producenten gynnsamt sätt (East, Wright & 

Vanhue 2008:5-9, 11-14 och 272, Austin 1989 i Argan & Sever 2008:229 ).  
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Figur 24: En återgivning av Figur 2, Figur över faktorer som påverkar en films ekonomiska 

framgång samt över marknadsföringen för film. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001, Ses 

2010 a & b och Bilagor 1, 2, 3 samt 4) Egen modell.  
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I den ovanstående modellen syns hur de olika teknikerna för marknadsöringen av en 

film är grupperade ihop och hur de förhåller sig till varandra. Som pilarna visar i figur 

24 anses det i denna undersökning att filmens karaktärsdrag påverkar filmens 

generella kvalitet och dess generella dragningskraft. Filmens karaktärsdrag, t.ex. 

skådespelarna i filmen och filmens regissör, har även inflytande på all kommunikation 

angående filmen genom att de är väsentliga delar av själva filmen. Filmens 

karaktärsdrag påverkar människornas beteende t.ex. genom deras inflytande och 

påverkan på den kommunikation gällande filmen som når konsumenterna i form av 

recensioner, artiklar och övrig word-of-mouth. (se fig 24)  

Då vi ser på de faktorer som påverkar en films ekonomiska framgång bör det tas fram 

filmens karaktärsdrag som en viktig faktor. Ur de öppna svaren som anhölls genom den 

empiriska underökningen kan de följande citat presenteras som exempel på hur 

karaktärsdragen har påverkat på människornas beteende: ”jag ser alla inhemska 

filmer”, ”skådespelarna som företräder i filmen påverkade mitt beslut” och 

”huvudskådespelaren Antti Reini påverkade mitt beslut”. Dessa svar gavs av personer 

som hade köpt en biljett för att se filmen.  

Hur karaktärsdragen påverkar människor är inte så synligt som vid t.ex. fallet av 

marknadsföringens påverkan. Filmens karaktärsdrag kan dock egentligen inte åtskiljas 

från kommunikationen angående filmen. Detta påstående kan motiveras genom att 

kommunikation om en produkt, i detta fall en film, måste huvudsakligen innehålla 

sann information om dess karaktärsdrag för att uppgöra en tydlig helhet och vara 

trovärdigt ur mottagarens synvinkel. Således går en films karaktärsdrag och 

kommunikationen angående filmen hand i hand. Filmens karaktärsdrag påverkar 

konsumenternas beslut genom att de är presenterade i stora delen av 

marknadsföringen samt genom att de påverkar filmens kvalitet och generell 

dragningskraft. (se fig 24)  

Filmens karaktärsdrag påverkar starkast filmens generella dragningskraft samt filmens 

kvalitet genom att dessa två faktorer är så starkt anknutna med karaktärsdragen. 

Egentligen är filmens generella dragningskraft och dess kvalitet direkta följder av 

filmens karaktärsdrag och vore annorlunda ifall karaktärsdragen förändrades. Filmens 

generella dragningskraft och dess kvalitet hör i teorin dock under kategorin för film 

specifik marknadsföring. I denna bemärkelse påverkar filmens generella dragningskraft 

och dess kvalitet konsumenternas beslut genom deras påverkan på recensioner skrivna 
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om filmen samt på den mun-till-mun kommunikation som berör filmen, vilka å sin sida 

ingår i de neutrala informationskällorna i modellen (se fig 24). 

7.1 Traditionell marknadsföring, icke-traditionell 

marknadsföring och för film specifik marknadsföring 

Då det kommer till kommunikationen angående filmen har det i arbetet tagits fram 

följande element som kan räknas som traditionell marknadsföring: tidningsreklamer 

för filmen, banderoller och radioreklam (se fig 24). Dessa är alla element som företaget 

bakom filmen, dvs. Solar Films, har betalat för. Som det visades tidigare hade 

tidningsreklamen och banderollen en väldigt liten effekt på konsumenternas beteende 

(se tabell 11). Tidningsreklamen hade dock uppnått en stor synlighet bland de 

genomsnittliga biobesökarna och en väldigt stor synlighet bland de som hade sett 

filmen. Även banderollen hade fångat en relativt stor dels uppmärksamhet vid båda 

stickproven.  

Radioreklamen hade fångat en relativt stor dels uppmärksamhet, 29 %, vid dem som 

hade köpt biljett, men hade dock påverkat en väldigt liten del av dessa människor, 4 %. 

Vid de genomsnittliga biobesökarna kan radioreklamen sägas ha påverkat alla som den 

har nått: nådde 17 %/ påverkade 24 % (på grund av inkonsekvenser i hur människorna 

svarade i de enskilda delfrågorna i enkäten ser procenttalen ut att vara orimliga. 

Slutsatsen dras att 17 % hade blivit påverkade). Slutsatsen dras att de traditionella 

marknadsföringselementen, tidningsreklamer, banderoller och radioreklam, tycks 

fungera som intresseuppväckare.  

Icke-traditionell marknadsföring (se fig 24) presenteras i arbetet av Vares-

måltidskampanjen utförd ihop med snabbmatskedjan Hesburger 

(hesburger.fi/yritys/pa_svenska/affarsverksamheten). Kampanjen är ett exempel av en 

säljfrämjande åtgärd som utförs i form av ”merchandising”. ”Merchandising” är 

”säljfrämjande åtgärder som innehåller” bl.a. ”utveckling av nya produkter samt 

effektivt användning av reklamer och effektivt försäljning” (mw1.meriam-

webster.com/dictionary/merchandising). Som det togs fram redan tidigare hade 

”merchandising”-projektet ihop med Hessburger en väldigt liten effekt på 

konsumenternas beteende (bland de genomsnittliga biobesökarna: sett 73%/ påverkat 

9%. Bland de som hade köpt biljett: sett 70 %/ påverkat 20 %). Vares-måltiden var 

dock bland de element som hade blivit noterade mest av människorna och hade således 

fått väldigt mycket synlighet vid båda stickproven. (se tabell 11) 

http://www.hesburger.fi/yritys/pa_svenska/affarsverksamheten
http://mw1.meriam-webster.com/dictionary/merchandising
http://mw1.meriam-webster.com/dictionary/merchandising
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Ur de öppna svaren som anhålls genom den empiriska undersökningen kan även det 

följande tas fram som ett exempel på icke-traditionell marknadsföring: en del av 

publiken hade påverkats av att ” de hade sett en vem dödade Kerttu Malmsten-affisch i 

en skola” (se Bild 28 och bilaga 12).  ”Kerttu Malmsten-affisch” var en påhittad 

anmälan om försvinnande för den fiktiva personen Kerttu Malmsten som är 

försvunnen i filmen ”Vares – Ondskans Kyss” (iltasanomat.fi/viihde/art-

1288356167125.html). Detta element hade även påverkat positivt på de personers 

uppfattning om filmen som hade sett elementet. Dessa personer som påverkades 

positivt hade köpt biljett.  

”Kerttu Malmsten-affischen” kan även tolkas som ”exploatering” i det bemärkelse som 

begreppet gavs tidigare i texten. ”Exploatering” innebär ett medvetet påverkande av 

hur filmen presenteras i media genom försök att aktivt skaffa publicitet för filmen och 

bilda mun till mun-kommunikation runt den. För att nå dessa mål använder sig 

marknadsföraren av ”olika jippon och andra tekniker som väcker uppmärksamhet” 

(Jowett & Linton 1981:55). 
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Bild 28: En påhittad anmälan om försvinnande för den fiktiva karaktären Kerttu 

Malmsten i filmen ”Vares-Ondskans Kyss”. I arbetet som ett exempel av jippon och 

andra tekniker som kan användas i promotionen av en film för att väcka 

uppmärksamhet. Anmälan fanns framme på allmänna ställen samtidigt som filmen 

marknadsfördes. Elementet hade fått synlighet i media. (iltasanomat.fi/viihde/art-

1288356167125.html) 
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De åtgärder som presenteras här, Vares-måltidskampanjen och ”vem dödade Kerttu 

Malmsten”-affischen, har som uppgift att skapa publicitet och synlighet för filmen 

genom att filmer i överlag ”anses som kulturella evenemang vilka har nyhetsvärde i 

medierna” (Jowett & Linton 1981:55). Vares-måltidskampanjen kan anses ha lyckats 

med denna uppgift. I att påverka människors beteende kan elementet anses ha lyckats 

sämre. (se tabell 11) Tyvärr finns det inte tillräckligt med data för att klargöra hur 

Kerttu Malmsten-affischen hade lyckats i sina uppgifter. 

För film specifik marknadsföring representeras i arbetet av trailers och affischer för 

filmen, av ursprungsberättelsen, av filmens hemsida samt av filmens Facebook-sida. 

Boken med ursprungsberättelsen som filmen baserar sig på ingår i kategorin för film 

specifik marknadsföring. (se fig 24) Bokens tidigare pärm (se Bild 25, 

otava.fi/kirjat/pokkarit/reijomakiseven/fi_FI/pahan_suudelma/) hade förändrats så 

att pärmen har en bild som syftar till filmen (se Bild 24, 

solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/elokuvakirjat/). Denna förändrade 

pärm kom till butikerna i samband med att filmens övrig marknadsföring släpptes ut. 

Bokpärmen för boken som berättelsen i filmen baserar sig på kan också räknas ingå i 

denna kategori som en form av säljfrämjande åtgärd i form av ”merchandising”. 

Åtgärden genomfördes tillsammans med en partner, i detta fall bokförlaget Otava. 

Bokpärmen befinner sig således egentligen under två kategorier i modellen: under för 

film specifik marknadsföring och under icke-traditionell marknadsföring (se fig 24). 

Bokpärmen tycks ha misslyckats i båda av sina uppgifter som marknadsföringselement. 

Bokpärmen hade väckt väldigt lite uppmärksamhet: 13 %, bland de genomsnittliga 

biobesökarna och inte påverkat någon av dem. Bland dem som hade köpt biljett hade 

elementet fångat en relativt stor dels uppmärksamhet, 29 %, men påverkat beteendet 

av väldigt få, 4 %. Då resultaten för den empiriska undersökningens granskas, kan det 

påstås att vid det här fallet ett ”förhållande av interaktion mellan två produkter där 

båda produkterna hjälper till att sälja varandra” (Jowett & Linton 1981:57) har inte 

uppstått, åtminstone den vägen där boken hjälper till att sälja filmen.  

Filmens hemsida och Facebook-profilen för filmen räknas också med i ”för film specifik 

marknadsföring” under kategorin ”elektronisk marknadsföring” (se fig 24). En films 

hemsida kan fungera som en kanal för produktionsbolaget att ”presenterar trailern och 

övrigt material för filmen” (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001:13). Vid fallet ”Vares 

– Ondskans kyss” fungerar hemsidan exakt på detta vis och bjuder på diverse 

http://www.otava.fi/kirjat/pokkarit/reijomakiseven/fi_FI/pahan_suudelma/
http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/elokuvakirjat/
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information om själva filmen, om dess innehåll och om dess karaktärsdrag (Se Bild 23, 

solarfilms.com/elokuvat/kaikki/pahansuudelma/fi_FI/pahansuudelma/).  

Ett exempel på en innovativ marknadsföringsstrategi som har blivit utnyttjad vid 

marknadsföringen av ”Vares – Ondskans Kyss” är filmens andra hemsida. Denna 

hemsida ger en möjlighet för konsumenten att elektroniskt ”besöka” bostaden där 

filmens huvudfigur ”Jussi Vares” bor (se Bild 22, vareselokuvat.com/). I exempelfallet 

med filmen ”Blair Witch Projekt” hade ”icke-konventionell marknadsföring, word-of-

mouth baserad på en hemsida, lett till en stor succé” (Graaf:1999 i Hennig-Thurau, 

Walsh & Wruck: 2001:13). Vid fallet av ”Vares-Ondskans kyss” kan det ur resultaten för 

den empiriska undersökningen ses att samma inte hade hänt. Hemsidan har fått en 

minimal mängd av uppmärksamhet vid båda stickproven och inte påverkat någon 

konsument (Se tabell 11).  

Även filmens Facebook-profil är med som ett exempel av elektronisk icke-

konventionell för film specifik marknadsföring. Facebook-profilen kan anses i viss mån 

vara även personlig försäljning på grund av att med hjälp av sidan kan producenten 

bakom filmen vara i växelverkan med konsumenterna (se fig 1). Producenten använder 

sig av Facebook-profilen med avsikten att bygga upp någon slags förhållande med 

konsumenter då de ”gillar” sidan (se Bild 21). Facebook-sidan kan även tolkas som 

direkt marknadsföring (se fig 1) då individer söker själv upp sidan och den är riktad 

endast åt individer som använder sociala nätverket Facebook.  

På sidan kan personerna ge omedelbar respons åt producenten angående filmen. Ur 

resultaten för den empiriska undersökningen kan dock samma slutsats dras som vid 

filmens hemsida: de elektroniska marknadsföringselementen har inte fungerat alls (se 

tabell 11). Filmens hemsida och Facebook-sidan tycks ha haft en väldigt liten roll i 

marknadsföringskampanjen och deras effekt på påverkandet av konsumenters 

beteende har varit obefintlig. 

Filmens trailer och dess affisch är de mest betydande marknadsföringselementen för 

marknadsföring av film och är i modellen således under kategorin ”för film specifik 

marknadsföring” (se fig 24). Trailern ger information om filmen åt konsumenterna. Då 

undersökningsresultaten granskas kan det sägas att trailern, som den mest 

betydelsefulla för en film specifika marknadsföringselementet (De genomsnittliga 

biobesökarna: setts av 43%/ påverkat 53%. De som hade köpt biljett: setts av 68 %/ 

påverkat 65 %), fungerar som det huvudsakliga marknadsföringselementet för en film. 

http://www.vareselokuvat.com/
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Trailern har klarat av bra vid båda av sina uppgifter: bland de genomsnittliga 

biobesökarna har den påverkat alla den har nått, vilket är nästan hälften, 43 %. Bland 

de som har köpt biljett har trailern påverkat nästan alla av dem den har nått, sett: 68 

%/ påverkat: 65 %. Bland dem som har köpt biljett har trailern haft överlägset största 

påverkan på konsumenters beteende av all de olika marknadsföringselement som tagits 

med (se tabell 11). Ur undersökningsresultaten kan det tolkas att ”trailern har en stor 

betydelse vid marknadsföringen av en film” (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 

2001:13). 

Filmaffischen är ett annat viktigt element i marknadsföringen av film och den har haft 

denna roll även historiskt. Således är det naturligt att elementet finns i modellen under 

kategorin ”för film specifik marknadsföring” (se fig 24). Affischen spelar även en viktig 

roll i marknadsföringskampanjen för en film och konsumenterna förväntas få en 

generell bild om filmens innehåll i samband med att de ser affischen. Affischen betonar 

även viktiga komponenter i en film så som skådespelarna och ursprungslandet, som å 

sin sida hänger ihop med filmens generella dragningskraft samt dess kvalitet och 

karaktärsdrag. (se Bilagorna 11:4/4 och 12)   

Ur resultaten kan det ses att affischen, som den andra mest betydelsefulla för-film 

specifika marknadsföringselementet, har klarat av väldigt bra i vissa av sina uppgifter 

och sämre i vissa andra (se tabell 11).  Affischen har lyckats med att väcka 

människornas intresse för filmen, med att sprida information om filmen och med att få 

människor att anse filmen som ett potentiellt alternativ. Detta presenteras av att 

elementet har varit bland de mest synbara marknadsföringselementen vid båda 

stickproven (se tabell 11).  

I sin uppgift att påverka konsumenternas beteende har affischen dock misslyckats 

jämfört med hur stor mängd människor den har nått (se tabell 11). Bland de 

genomsnittliga biobesökarna har affischen påverkat 50 % av de 68 % som hade sett 

den, vilket kan anses som ett betydligt resultat. Bland dem som hade slutligen köpt en 

biljett hade affischen dock påverkat endast 17 % fastän den hade blivit sedd av t.o.m. 83 

% av personerna som köpt biljett. Affischen har således haft en stor synlighet inom 

båda stickproven och den har även påverkat människor i någon mån. Antagligen har 

denna påverkande dock varit väldigt svagt då man ser på hur många personer som hade 

köpt biljett hade påverkats av den.  Affischen har gett människor information om 

filmen men inte egentligen påverkat deras beslut att se den väldigt starkt.   
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I den affisch som användes vid marknadsföringskampanjet för filmen fanns det inte 

hänvisningar till recensioner om filmen eller till övrig word-of-mouth kring filmen. (se 

Bild 18). En slutsats kan dras att de interkontekstuella fördelar som kunde ha 

förekommit i samband med att filmens generella dragningskraft och dess kvalitet 

påverkar recensionerna och word-of-mouth runt filmen, vilka å sin sida kan hänvisas 

till i affischen, blev oanvända vid detta fall.  

Filmens generella dragningskraft används också som ”en för film specifik 

marknadsföringselement” (fig 24). Denna dragningskraft kan sägas basera sig på tre 

faktorer: skådespelarna, regissörerna och producenterna/produktionsbolagen bakom 

filmen. På grund av att dessa faktorer värderas högt av konsumenterna borde de på ett 

eller annat sätt vara representerade i en films marknadsföring. Dessa tre faktorer 

hänger ihop starkt med filmens karaktärsdrag och kan anses vara representerade i all 

marknadsföring kring filmen på något sätt. Detta sker genom karaktärsdragens 

inflytande på all kommunikation angående filmen. (se fig 24)  

Någon av dessa faktorer, oftast skådespelarna, kan anses vara representerade på ett 

eller annat sätt vid alla av de marknadsföringselementen för ”Vares – Ondskans Kyss” 

som tagits med i arbetet. Som undantag finns med Vares-måltid, i vilken ingen av de 

ovannämnda faktorerna var inkluderade (se Bilaga 11: 1/4). Vid en likadan kampanj 

utförd i sammarbete med Hesburger för filmen ”Vares- Dom som går på den smala 

vägen” (kom ut efter ”Vares – Ondskans Kyss”) var huvudskådespelaren Antti Reini 

dock inkluderad i affischen för måltiden (se Bilaga 13). 

Ur de öppna svaren som erhölls från fråge-enkäterna vid undersökningen kan det 

tolkas att filmens generella dragningskraft har påverkat människor. Här följer några 

citat som tydliggör påverkandet: ”jag kom ihåg filmen på grund av den nya 

huvudskådespelaren”, ”Skådespelarna påverkade mitt beslut att se filmen” och 

”skådespelaren Antti Reini påverkade beslutet att se filmen”. Det är dock svårt att säga i 

hur stor mån den generella dragningskraften har påverkat på beteendet. 

Då det kommer till ”interkontekstuell marknadsföring” (se fig 24) måste elementet 

tidningsreklam tas fram (se Bild 26). I tidningsreklamen hänvisas det tydligt till de 

goda recensioner som har skrivits om filmen (”stjärnor” som filmen fått) och även 

direkta citat från recensionerna hade inkluderats i reklamen. Som det kan ses från 

undersökningsresultaten hade interkontekstuella marknadsföringen dock en väldigt 
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liten påverkan på beteendet då tidningsreklamen påverkade endast en relativt liten del 

av dem som hade köpt biljett (se tabell 11).  

Filmens slutliga kvalitet är en form av ”för film specifik marknadsföring” (se fig 24). 

Detta kan förekomma t.ex. i form av ”referenser till de goda recensioner som filmen har 

fått av kritikerna och till olika konsumentåsikter och – rekommendationer gällande 

filmen” (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 2001:13). Vid tidningsreklamen hade 

filmens slutliga kvalitet hänvisats till. Ur de öppna svaren som erhölls från fråge-

enkäterna vid undersökningen kan det tolkas att filmens slutliga kvalitet har påverkat 

människor: en person hade bekantat sig med filmen genom att hon hade "läst 

recensioner" om filmen, en annan påverkades av de tidigare Vares-filmernas kvalitet 

genom att hon ”tyckte att tidigare filmerna var bra", ”allmänna uppmärksamheten som 

filmen fått” påverkade en person, ”uppmärksamheten som filmen fått i median” 

påverkade en annan person och en person hade påverkats av en ”tidningsartikel om att 

Vares-skådisen byts”. Det är dock svårt att säga i hur stor mån kvaliteten har påverkat 

på beteendet inom stickproven. 

Vid teoridelen togs det även fram den risk som marknadsföringen av en film kan 

innebära. Denna risk är formulerad på följande sätt: ”ifall en film marknadsförs för 

mycket finns det en risk av att konsumenternas förväntningar inför filmen blir för höga 

och leder till en negativ erfarenhet då konsumenten ser filmen”. (Hennig-Thurau, 

Walsh & Wruck: 2001:13) Ur resultaten för den empiriska undersökningen kan det ses 

att även vid fallet ”Vares – Ondskasn Kyss” var vissa konsumenter av denna åsikt. Vid 

båda stickproven hade marknadsföringen försämrat uppfattningen av filmen för 9 % av 

personerna vid respektive stickprov (se fig 12 och fig 21). Det är dock svårt att säga vad 

det var i marknadsföringen som ledde till den försämrade uppfattningen om filmen hos 

vissa personer. 

Det sades tidigare i texten att filmproducenterna formulerar en särskild image eller bild 

av den eventuella publikens sammansättning och av denna publiks filmpreferenser 

(Jowett & Linton 1981:25). Som det kan ses ur resultaten för den empiriska 

undersökningen prefererades tämligen samma filmgenrer vid båda stickproven: 

komedi, thriller, drama, actionfilm och äventyrfilm (se tabell 1 och tabell 5). Således 

kan en slutsats dras att filmen ”Vares-Ondskans kyss” är en produkt som har som 

avsikt att tillfredsställa den genomsnittliga filmsmaken. Producenterna för filmen kan 

sägas ha nått detta mål, genom att de genomsnittliga biobesökarnas filmpreferenser 

stämmer nästan identiskt ihop med deras som hade köpt en biljett för att se filmen.  
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I den teoretiska modellen var de faktorer som har att göra med filmen men som är inte 

filmens marknadsföring inkluderade under kategorin neutrala informationskällor (se 

fig 24). Som det skrevs redan tidigare hade dessa faktorer i överlag en relativt stor 

påverkan på personerna (se tabell 12). Av dessa faktorer hade recensionerna den 

största effekten på påverkandet. Vännernas åsikter och vetskapen om att filmen är bra 

hade de näststörsta effekterna. Dessa tre faktorer hade påverkat en större del än åtta av 

de nio marknadsföringselementen. Även artiklarna hade påverkat en större del än sex 

av marknadsföringselementen. De neutrala informationskällorna kan anses som 

relativt betydliga påverkare på beteendet. 

Då vi ser på modellen (fig 24) kan vi dock anse att de neutrala informationskällorna är i 

växelverkan med marknadsföringen. Recensionerna, som kan anses som den efter 

trailern mest betydande påverkaren på människorna (se tabell 12), påverkas av filmens 

generella dragningskraft och av filmens kvalitet vilka är i modellen belägna under 

kategorin för film specifik marknadsföring. Ifall filmen är av låg kvalitet (t.ex. den 

tekniska kvaliteten, kvaliteten på manuset och den ekonomiska kvaliteten på 

produktionen är låga) och de element som lockar människorna med sin dragningskraft 

(t.ex. filmstjärnor, en känd regissör och ett känt produktionsbolag bakom filmen) fattas 

är det sannolikt att de recensioner som skrivs om filmen är negativa.  Dragningskraften 

och kvaliteten, som påverkas starkt av de karaktärsdrag som filmen har, påverkar även 

den word-of mouth som råder kring filmen. Ifall filmens kvalitet är låg och de 

karaktärsdrag som ”drar” människorna till att se filmen fattas är det sannolikt att 

vänner rekommenderar inte filmen åt varandra, det talas inte om att filmen varit succé 

och de artiklar som skrivs om filmen är inte prisande utan snarare fördömande. 

Således är de neutrala informationskällorna egentligen bundna i en viss mån till 

filmens de karaktärsdrag som filmen innehåller samt till dess kvalitet och 

dragningskraft. Då filmens generella dragningskraft och dess kvalitet anses i den 

teoretiska modellen ligga under kategorin ”för film specifik marknadsföring” kan denna 

kategori, dit också trailern och affischen ingår, tolkas ha en stor påverkan på 

människorna. 

Genom att marknadsföringen för en film används för att stimulera konsumenterna att 

se filmen hänger den starkt ihop med begreppet konsumentbeteende. Forskarna Jowett 

och Linton (1981:25) påstår att ”på grund av att film inte är lika andra mer traditionella 

konsumtionsvaror kan biobesökarnas framtida beteende tolkas vara väldigt 
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oförutsägbart”. Ur de svar som anhölls via fråge-enkäterna är det relativt svårt att dra 

slutsatser om de tankegångar som har lett till viss typs beteende hos människorna.  

Vi utgår från den utgångspunkten att utan stimulering köper en person inte en 

biobiljett. I andra ord är personens vanliga beteendemönster att inte hålla på med att 

köpa biobiljetter utan stimulans. Då resultaten för den empiriska undersökningen 

analyseras kan det dras en slutsats att marknadsföringen som en helhet har inte 

påverkat personerna i stora grader på ett sätt som skulle ha brutit deras tidigare 

beteendemönster. Som basis för slutsatsen används resultatet där marknadsföring har 

påverkat starkt endast en relativt liten del av personerna. De faktorer som är inte 

marknadsföring kan anses ha som helhet brutit människornas beteendemönster i en 

större grad än marknadsföringen som en helhet. 

Då det kommer till hur beteendet hos en identifierad konsumentgrupp har påverkats 

kan den följande slutsatsen dras. När konsumenters kön, ålder, status, frekvens på 

biobesökande, filmpreferenser och personers tidigare erfarenheter av ”Vares”-böcker 

och – filmer granskas förekommer det att fördelningen i dessa kategorier bland de 

genomsnittliga biobesökarna och bland dem som hade köpt biljett är ganska lika. 

Producenterna har således lyckats med att locka till biografen en publik som motsvarar 

ganska långt en genomsnittlig biobesökarpublik. Om vi utgår från att den ursprungliga 

planen med filmen har varit att tilltala genomsnittsmaken av en population anses målet 

ha nåtts. Som det har skrivits redan tidigare har marknadsföringen som en helhet haft 

relativt lite betydelse i att påverka människornas beteende då det kommer till köp av 

biobiljett. Här måste det dock tas fram att trailern påverkade 65 % av personerna som 

hade köpt biljett.  Kanske marknadsföringen borde ha riktats åt en tydligare definierad 

och demografiskt mer specificerad målgrupp för att en större mängd skulle ha 

påverkats starkare.   

För att påverka människornas beteende borde det ur en marknadsföringssynvinkel 

definieras en klar målgrupp och stimulera gruppens beteende till att bli en vana som 

hänger starkt ihop med en viss produkt. Vid fallet ”Vares – Ondskans Kyss” var komedi 

och thriller de mest omtyckta filmgenrerna bland dem som hade köpt biljett. Dessa var 

även de mest omtyckta filmgenrerna bland de genomsnittliga biobesökarna. ”Vares – 

Ondskans Kyss” kan sägas vara en thriller som har även en ganska stor komisk 

betoning. Således har en målgrupp nåtts där filmgenre-preferenserna blir tilltalade 

ganska långt. Då filmens marknadsföring inte har i stor skala påverkat människorna 

väldigt starkt kan det vara att marknadsföringen borde ha påpekat även tydligare att 
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filmen är mera en thriller och mindre en komedi. För att påverka människornas 

beteende i en större skala kunde det i filmens marknadsföring ha ännu starkare 

framhävts hur filmen kommer att motsvara de erfarenheter som personen har tidigare 

fått från att de har sett en thriller. Marknadsföringen kunde ha betonat att filmen i 

fråga skiljer sig inte stort från andra filmer som personerna i målgruppen brukar se.  
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8 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG FÖR FORTSATT FORSKNING 

Här dras slutsatser bl.a. av hur de olika marknadsföringselementen fungerade inom 

marknadsföringskampanjen för filmen ”Vares – Ondskans Kyss”. Då mängden av 

människor som ett element hade påverkat bland de genomsnittliga biobesökarna 

jämförs med den mängd som elementet hade påverkat på bland dem som hade köpt 

biljett kan det följande sägas.  Bland dem som hade köp biljett hade alla av de olika 

marknadsföringselementen fångat människornas intresse i större grad än bland de 

genomsnittliga biobesökarna, förutom i fallet med filmens Facebookprofil och Vares-

måltid (se tabell 11). Då det kommer till människornas beslut att se filmen hade ändå 

ungefär lika många påverkats av marknadsföringen vid båda stickproven. Till och med 

flera av de personer som hade köpt biljett påverkades inte av marknadsföringen än de 

som inte hade köpt biljett. 

Det kan dras en slutsats att biobesökare som ser filmen ”Vares-Ondskans kyss” lockas 

inte till bio-teatern i väldigt stor utsträckning genom filmens marknadsföring då endast 

6 % ser filmen på grund av att de såg marknadsföring för den, utan deras beslut att se 

filmen påverkas starkt av andra faktorer. Ifall marknadsföringens roll i påverkandet 

vore mer betydlig, borde den starkt påverkade mängden ha varit större bland dem som 

hade köpt biljett. Marknadsföringen hade dock påverkat positivt över hälften av dem 

som hade köpt biljett. Samma gäller bland de genomsnittliga biobesökarna.  

Den traditionella marknadsföringen tycks fungera så att den väcker mycket 

uppmärksamhet bland människorna men påverkar beteendet väldigt lite. Den 

elektroniska marknadsföringen, presenterad i arbetet i form av filmens hemsida och 

Facebook-sidan för filmen, kan tolkas för tillfället fungera endast som kuriositeter i en 

marknadsföringskampanj.  

Då man jämför filmaffischens, en central för film specifik marknadsföringselement, 

synlighet med hur lite den hade påverkat människor vid den population som hade köpt 

biljett kan en slutsats dras att vid denna marknadsföringskampanj var det andra 

element eller faktorer som sist och slutligen påverkade beteendet på största delen av 

dem som hade sett filmen. Av de olika marknadsföringselementen tycks trailern 

fortfarande spela den största rollen vid marknadsföringen av en film. 

Bland de olika marknadsföringselmenten som tagits med i arbetet, nio stycken, kan 

endast trailern anses som en betydlig påverkare på människors beteende.  Ur detta kan 
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det dras en slutsats att borträknat trailern fungerar marknadsföringen för det mesta 

som en källa för information om filmen snarare än en påverkare på beteendet. Endast 

vid fallet med trailern kan det således klart tolkas att utan användningen av elementet 

skulle biobiljetter för filmen ha sålts mindre än vad det gjordes då trailern togs i bruk. I 

en viss mån kan även något likadant sägas om Vares-måltiden.  

Inom marknadsföringen kan det tolkas förekomma en viss typs interkontextualitet i 

form av att karaktärsdragen påverkar filmens generella dragningskraft och dess 

kvalitet. Karaktärsdragen påverkar på något vis även all kommunikation angående en 

film. En films generella dragningskraft och dess kvalitet är å sin sida delar av 

marknadsföringen och de påverkar även en stor del av den word-of-mouth som 

framstår runt filmen samt på de recensioner som skrivs om filmen. Ur allt detta kan det 

tolkas att en films karaktärsdrag, dess generella dragningskraft och dess kvalitet 

påverkar människor egentligen mer än vad som kan tydligt mätas eller ses.  

Fastän marknadsföringen hade i stora drag påverkat människornas beteende ganska 

lite (förutom trailern som påverkat t.o.m. 65 %) hade den dock fångat en relativt stor 

dels uppmärksamhet bland de genomsnittliga biobesökarna, 67 % och en väldigt stor 

dels uppmärksamhet bland dem som hade köpt en biljett, 87 %. Utanför 

marknadsföringen var det sådana faktorer som tidigare erfarenheter av likadana filmer, 

recensioner och artiklar skrivna om filmen, vänners åsikter om filmen samt övrig mun-

till-mun kommunikation gällande filmen som hade betydelse då det kommer till en 

människas egentliga konsumentbeteende vid biobiljettköp. 

Dessa faktorer som hänger ihop med filmen men som är inte marknadsföring hade 

påverkat 75 % av personerna på något positivt sätt. Vid 41 % av fallen hade de påverkat 

personen starkt. Marknadsföring å sin sida hade påverkat 60 % positivt och påverkat 21 

% starkt. De ovannämnda procenttal refererar till dem som hade köpt biljett. Då det 

kommer till de olika marknadsföringselementens och de olika faktorernas påverkan var 

det trailern som hade påverkat den största mängden av alla. Efter trailern hade 

recensionerna, vännernas åsikter och mun-till-mun kommunikationen påverkat mest. 

Efter dessa hade den största mängden påverkats av Vares-måltiden, affischen och 

artiklarna skrivna om filmen. (se tabell 12) Marknadsföringen försämrade även en dels 

uppfattning om filmen. Detta skedde även bland dem som hade köpt biljett. De 

ovannämnda faktorerna försämrade inte någons uppfattning vid dem som hade köpt 

biljett.  
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Som slutsats dras att personers beteende vid biobiljettinköp påverkas i första hand 

genom trailers och genom recensioner skrivna om filmen. Personer påverkas även av 

vänners åsikter och av information om att filmen varit succé. Personerna påverkas i en 

relativt stor skala även genom en ”merchandising”-kampanj och genom att de ser 

affischen. Även artiklarna skrivna om filmen spelar en roll i påverkandet. Utöver de 

ovannämnda fungerar tidningsreklamen, radioreklamen och bokpärmen som 

informationskällor om filmen men påverkar personers beteende egentligen ganska lite. 

Banderollen, Facebookprofilen och hemsidan har ingen betydelse vid påverkandet. (se 

tabell 12). Då konsumentbeteende granskas kan en slutsats dras att genom ett mer 

specificerat målgruppsmarknadsföring kunde en större dels beteende påverkas. 

Det som bör även tas i beaktande är att filmens karaktärsdrag påverkar filmens 

generella dragningskraft och dess kvalitet. Dragningskraften och kvaliteten å sin sida 

påverkar på recensionerna, på vännernas åsikter, på diskussionen om att filmen är 

succé och på de artiklar som skrivs om filmen (se fig 24). Då dessa faktorer påverkar 

människorna i större skala än sex av de nio marknadsföringselementen (se tabell 12) 

kan den slutsatsen dras att filmens karaktärsdrag, dess generella dragningskraft och 

dess kvalitet har egentligen en väldigt stor betydelse i hur människorna påverkas till att 

köpa biobiljetter för att se filmen. 

Det kan anses att största delen av de använda marknadsföringsteknikerna inte har haft 

den önskade påverkan på konsumenters beteende då en relativt liten andel av 

konsumenterna påverkades. Här är trailern ett undantag. Exklusive trailern påverkade 

marknadsföringen som helhet konsumenternas beslut att se filmen i en ganska liten 

utsträckning. De övriga faktorer som eventuellt påverkade människornas beslut att se 

filmen var representerade i form av faktorer som hängde ihop med filmen men var inte 

marknadsföring för det. Dessa faktorer tycktes i stor skala ha en större påverkan på 

människorna än största delen av marknadsföringen. Faktorer påverkade människorna 

även genom den interkontekstuella marknadsföringen då de hängde ihop med filmens 

kvalitet, karaktärsdragen och den generella dragningskraften som filmen har. Det bör 

dock tas i beaktande att faktorerna var själva påverkade av filmens kvalitet och dess 

dragningskraft, vilka anses som marknadsföring. 

Ifall endast kategorin för film specifik marknadsföring, dit trailern, affischen, 

karaktärsdragen och kvaliteten ingår, granskas kan det tolkas att denna kategori av 

marknadsföring har haft den önskade påverkan på människorna och påverkat deras 

beslut i en relativt stor skala. Det måste även påpekas att trailern påverkade den 
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överlägset största delen av människorna jämfört med de andra 

marknadsföringselementen och med de ovannämnda faktorerna.  

Undersökningen kan således anses ha studerat problemområdet som definierades vid 

början av arbetet. Syftet var att undersöka och analysera i vilken utsträckning 

marknadsföringen för en film påverkar människas konsumentbeteende vid beslutet att 

se filmen. Arbetets syfte kan anses ha blivit nådd. Vid den empiriska undersökningen 

kan en betydlig del av de vid varje respektive fas formulerade mål anses ha blivit nådda. 

I insamlandet av data användes ett strukturerat tillvägagångssätt i form av 

frågeformulärer för att underlätta eventuell identisk upprepande av undersökningen. 

Den påverkan som forskarens personlighet har på undersökningen minimerades 

genom att frågerformulären som användes var nästan likadana vid varje fas. Resultaten 

från denna undersökning är till en viss mån generaliserbara på en hel population. 

På basis av det som skrivits ovan kan undersökningen tolkas vara reliabel och valid då 

den har fördjupat sig i sitt problemområde och den har fyllt sitt syfte. En annan faktor 

som stöder påståendet är att de tekniker som användes för att samla in data var så 

standardiserade att repeterandet av undersökningen vid likadana omständigheter kan 

tänkas ge ungefär likadana resultat.   

Förslag för fortsatt forskning är att undersöka hur marknadsföringen ser ut för de 

Vares-filmer som kommit ut efter ”Vares-Ondskans kyss”. Det vore även intressant att 

undersöka hur marknadsföringen för de eventuella dvd-publikationerna av ”Vares-

Ondskans kyss” och för de övriga Vares-filmerna är organiserat och hur 

marknadsföringskampanjen skiljer sig från marknadsföringskampanjen för ”Vares-

Ondskans Kyss”-biografpublikationen. Ett tredje intressant utgångspunkt för fortsatt 

forskning vore att undersöka hur fenomenet ”Vares” har behandlats i media, och vilka 

fårhållanden mellan marknadsföringen för ”Vares” och den behandling det fått i media 

kan upptäckas. Bilderna nedan hänger ihop med förslagen för fortsatt forskning (se 

även bilaga 13). 
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Bild 29: Dvd-publikationer av Filmerna ”Vares – Ondskans Kyss” (2011) och ”Vares” (2004) 

på salu bland andra dvd-publikationer. Filmerna är belägna på vänster i den mittersta hyllan. 

Bild tagits 2012. 
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Bild 30: Bild på banderollmarknadsföring för filmen ”Vares – Vågspelsmärket” (Vares – 
Uhkapelimerkki, 2012) 
(solarfilms.com/elokuvat/kaikki/uhkapelimerkki/fi_FI/juliste/) vid Glaspalatset (vid hörnet 
av Narinken och Glaspalatsskvären) i Helsingfors. Bild tagits 2012. 

 

http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/uhkapelimerkki/fi_FI/juliste/
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Bild 31: Bild på pärmen för tidskriften Image, juni 2011 (image.fi/lehti/06-072011). På 
pärmen finns det en bild på skådespelaren Antti Reini som spelar huvudrollen i de senaste sex 
”Vares”-filmerna (solarfilms.com/elokuvat/kaikki/6xvares/fi_FI/6xvares/). Under bilden finns 
rubriken: ”Ett perfekt BROTT – Antti ”Vares” Reini och de andra hjältarna av finländsk 
deckare”. Numret innehåller en artikel om ”Vares”-filmserien. Bild tagits 2011. 
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http://www.guardian.co.uk/film/list/filmgenres [Hämtat 19 Sept 2012] 

Trailer för filmen ”Vares – Pahan suudelma” (2011). Tillgänglig på: 
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Bilaga 1 Ansökan av stöd för filmproduktion åt Finlands Filmstiftelse 

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki, puh. (09) 6220 300, fax 

(09) 6220 3050,  

sähköposti ses@ses.fi 

Säätiön merkintöjä varten 

Nro 

 

 

saapumispäivä päätöspäivä päätös 

 

TUOTANTOTUKIHAKEMUS 
SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖLLE  

Päättäjä jolle hakemus osoitetaan: 

 

 

 

Hakijan nimi: 

 

 

Yhtiön perustamisvuosi / henkilön syntymäaika: 

 

 

Postiosoite postinumeroineen: 

 

 

 

 

Puh.: 

 

Fax: 

 

Sähköposti: 

 

 

Elokuvan nimi ja kuvaus (one-liner): 

 

 

 

 

 

 

 

Haetaan tukea: 

 

 euro 

Tukimuoto: 

 

 Käsikirjoitustuki 

 Kehittämistuki 

 Tuotannon ennakkotuki 

 Markkinointi- ja levitystuki 

 Jälkituki 
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Pankkiyhteys: 

 

 

Hakemusasiaa hoitaa: 

 

Elokuvan laji: 

 Näytelmäelokuva                 Lastenelokuva 

 Dokumenttielokuva 

 Animaatioelokuva 

Elokuvan suunniteltu levitys: 

 Teatterilevitys 

 Ensisijaisesti tv-levitys 

Ilmoitan perehtyneeni Suomen elokuvasäätiön tuotantotukiohjeisiin ja hyväksyväni tukiohjeissa 
määritellyt tukiehdot. 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

 

 

 

Liitteinä seuraavat säätiön ohjeiden mukaan laadittuina: 
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KÄSIKIRJOITUSTUKIHAKEMUS: 

 käsikirjoituksen työsuunnitelma  

 

KEHITTÄMISTUKIHAKEMUS: 

 kehittämissuunnitelma  

 kehittämisen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

 verovelkatodistus 

 todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista 

 

TUOTANNON ENNAKKOTUKIHAKEMUS: 

 elokuvan käsikirjoitus  

 yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio  

 rahoitussuunnitelma  

 tuotantosuunnitelma, joka sisältää tuotantoaikataulun ja 
tiedot taiteellisen ja taloudellisen vastuun kannalta 
keskeisistä henkilöistä  

 säätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu alustava 
markkinointi- ja levityssuunnitelma  

 infolomake sähköisesti toimitettuna osoitteeseen:        
pirjo.koskelo@ses.fi 

 verovelkatodistus 

 todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista 

 

 

MARKKINOINTI- JA LEVITYSTUKIHAKEMUS: 

 tuottajan ja levittäjän yhdessä laatima, säätiön 
vahvistaman mallin mukainen lopullinen markkinointi- ja 
levityssuunnitelma  

 yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio  

 levityssopimus 

 verovelkatodistus 

 todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista 

 

JÄLKITUKIHAKEMUS: 

 auktorisoidun tilintarkastajan varmentama selvitys 
elokuvan kokonaiskustannuksista sekä erittely 
toteutuneesta rahoituksesta ja rahoituslähteistä 

 levittäjän varmentama selvitys elokuvan maksaneista 
katsojista elokuvateattereissa ensimmäisenä 
esitysvuotenaan  

 yhtiön viimeksi valmistunut tilinpäätös sekä 
voimassaoleva kaupparekisteriote 

 verovelkatodistus 

 todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista 

 

Muita liitteitä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pirjo.koskelo@ses.fi
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Bilaga 2 Plan utöver filmens marknadsföring och distribution åt 
Finlands Filmstiftelse 

MARKKINOINTI- JA LEVITYSSUUNNITELMA 

Tämä malli on tarkoitettu elokuvan tuottajan ja levittäjän työkaluksi markkinoinnin ja 
levityksen suunnittelussa. Suunnitelma on ajateltu käyttöön koko tuotanto- ja 
markkinointiprosessin ajalle siten, että sitä voidaan jatkuvasti tarpeen ja tilanteen 
mukaan täydentää, päivittää ja tarkistaa. 
 
ALUSTAVA MARKKINOINTISUUNNITELMA: Nämä kohdat täytetään kun laaditaan liitettä 
tuotannon ennakkotuen hakemukseen elokuvasäätiölle. Alustava 
markkinointisuunnitelma toimitettava sähköisesti kommentoitavaksi myös kotimaan 
levityspäällikölle, harri.ahokas@ses.fi. 
 
LOPULLINEN MARKKINOINTI- JA LEVITYSSUUNNITELMA: Nämä kohdat täytetään, 
edelliset päivitetään ja suunnitelma allekirjoitetaan, kun laaditaan liitettä markkinointi- ja 
levitystukihakemukseen elokuvasäätiölle. Toimitettava levittäjän ja tuottajan 
allekirjoittamana elokuvasäätiöön vähintään 6 viikkoa ennen ensi-iltaa. 
 
ARVIOINTI: Arviointilomake toimitettava elokuvasäätiöön viimeistään loppuselvityksen 
yhteydessä. 

 

Tuotanto 

Tuotantoyhtiö/ tuottaja 

Elokuvan nimi/ alkuperäinen/ muu 

Ohjaaja 

Pääosat 

Pituus 

Esitysmateriaali 

 

Markkinointi ja levitys 

Markkinoinnin vastuuhenkilö 

PR:n ja julkisuuden vastuuhenkilö 

Still-kuvaaja 

Levittäjä 

Ensi-ilta 

Kopioiden määrä 

Kokonaiskatsojatavoite elokuvateattereissa (ilmoitetaan alin - ylin tavoite) 
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Rahoitus 

Tuotantobudjetti 

SES/ tuotantotuki 

Markkinointi- ja levitysbudjetti 

SES/ markkinointi ja levitystuki 

 

 

Päiväys 

 

 

 

 

Tuottajan allekirjoitus   Levittäjän allekirjoitus 
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ALUSTAVA MARKKINOINTISUUNNITELMA 

Elokuva 

Nimi 

Lajityyppi 

Onko kyseessä ns. Vaikea elokuva (kts. Tukiohjeet kohta 2.6.)  

Markkinoinnissa käytettävä tiivistelmä elokuvan tarinasta (synopsis, tarvittaessa liitteenä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markkinoinnissa käytettävä yhden tai kahden lauseen kuvaus elokuvasta ja sen teemasta  

 

 

Elokuvan avainkohtaukset 

 

 

Elokuvan avainrepliikit 

 

 

Avainmusiikkinumerot 
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Kohdeyleisö 

 

Millaiselle kohdeyleisölle elokuva on suunnattu (ikäryhmä, asuinpaikka, sosiaalinen asema, 
kulutuskäyttäytyminen jne.)? 

 

 

A. ensisijainen kohderyhmä ja sen koko 
 

B. toissijainen kohderyhmä ja sen koko 
 

Kokonaiskatsojatavoite elokuvateattereissa (ilmoitetaan alin – ylin tavoite) ja perustelut arviolle 

 

Kotimaiset vertailuelokuvat: nimi, ensi-iltapvm, katsojat, toteutuneen kohderyhmän profiili 

 

 

 

 

Ulkomaiset vertailuelokuvat: nimi, ensi-iltapvm, katsojat, toteutuneen kohderyhmän profiili 
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Markkinointisuunnitelma 

 

Mitkä ovat elokuvan vahvuudet ja heikkoudet markkinoinnin kannalta (alustava arvio)? 

 

 

 

 

Mitkä ovat elokuvan markkinoinnin ulkoiset mahdollisuudet ja uhat (alustava arvio)? 

 

 

 

 

Lyhyt kuvaus tuotannon aikaisesta markkinoinnista  

 

 

 

 

 LOPULLINEN MARKKINOINTI- JA LEVITYSSUUNNITELMA 
 

Mahdollisen testinäytöksen tulokset ja niiden analyysi 

 

 

 

 

Johtopäätökset: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat testinäytöksen tulosten 
valossa:  

 

Kuinka vahvuuksia voidaan käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi? 
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Kuinka heikkoudet voitetaan? 

 

 

 

 

Mitkä ovat merkittävimmät mahdollisuudet ja miten niistä parhaiten hyödytään? 

 

 

 

Merkittävimmät uhat ja kuinka ne vältetään? 

 

 

 

Markkinointistrategia: millä keinoin pyritään yo. tavoitteisiin? 

 

 

 

Mediatoimisto/päätehtävät 

 

 

Markkinointimateriaalin testaus ja tulokset  

 

Tehdäänkö elokuvasta exit poll tutkimus? Tutkimuslaitoksen nimi 
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Mainonta 

 

Visuaalisen materiaalin (julisteet, ilmoitukset jne.) teema, motiivit ja perusajatus  

 

 

 

 

Mahdollisen teaserin teema, motiivit ja perusajatus  

 

 

 

 

Teaserin kopiomäärä, ensimmäinen esitys, minkä elokuvan/elokuvien edessä 

 

Trailerin teema, motiivit ja perusajatus 

 

 

 

 

Trailerin kopiomäärä, ensimmäinen esitys, minkä elokuvan/elokuvien edessä 

 

Painotuotteet (julisteet, esitteet, tarrat), niiden painosmäärä ja levitys 

 

 

 

 

Lehti-ilmoitukset: keskeiset lehdet, ilmoituskoot, päivämäärät 
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Tv-kampanjan teema, motiivit, perusajatus ja kanavan valinnan perusteet 

 

 

 

 

Tv-mainosten määrä ja pituus (ajolista toimitettava erillisenä liitteenä) 

 

Radiokampanjan teema, motiivit, perusajatus ja kanavien valinnan perusteet 

 

 

 

 

Radiomainosten määrä ja pituus 

 

Ulkomainonta: välineet, mainosten määrä, aikataulu 

 

 

 

 

Internet-kampanja: perusajatus, aikataulu ja suunnittelijan nimi 
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Promootioyhteistyö (Yhteistyökumppanin nimi, kuvaus yhteistyöstä, odotettu 
vaikutus) 

 

Soundtrack 

 

 

 

Kirja 

 

 

 

Product placement 

 

 

 

Merchandising 

 

 

 

Sponsorit ja sponsoritunnisteet  

 

 

 

Esitetäänkö elokuvan alussa Kotimaisen elokuvan alkutunniste? 

 

Muu yhteistyö 
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PR / julkisuus 

 

PR-strategian perusajatus: millainen kuva elokuvasta halutaan antaa? 

 

 

 

 

PR-kampanjan osallistujat ja aiheet – mitä korostettava, mitä vältettävä? 

 

 

 

Ennakkonäytökset: paikkakunnat, aikataulu 

 

 

 

 

Lehdistökiertueet: paikkakunnat, aikataulu, osallistujat 

 

 

 

 

Tv:lle ja radiolle tarjottava av-materiaali 
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Kilpailutilanne 

 

Muut elokuvat joilla ensi-ilta samaan aikaan (+/- 2 viikkoa ensi-illasta): ensi-iltapäivä ja –
paikkakunnat, kopiomäärä 

 

 

 

 

Muut merkittävät ensi-illan kanssa kilpailevat tapahtumat (+/- 2 viikkoa ensi-illasta) 

 

 

 

 

Levityssuunnitelma 

Teatterilevitys 

Kopiomäärä  

Ensi-iltakaupungit ja –teatterit 

 

 

 

 

Lisäkopioiden sijoittaminen 

 

 

 

 

Miten elokuva markkinoidaan teattereille? 
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Tv-esitys 

Päivämäärä 

Kanava 

 

DVD-levitys 

Julkaisupäivämäärä 

Levittäjä 

 

VOD-levitys 

Julkaisupäivämäärä 

Levittäjä 

 

 

Markkinointi- ja levitysaikataulu (erillinen liite) 

 

 

Markkinoinnin ja levityksen kustannusarvio (erillinen liite) 

 

 

Markkinoinnin ja levityksen rahoitussuunnitelma (erillinen liite) 
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ARVIOINTI 

(toimitetaan viimeistään loppuselvityksen yhteydessä) 

 

Elokuvan nimi 

Tuottaja 

Levittäjä 

Ensi-ilta 

Kopiomäärä 

 

Alkuperäinen katsojatavoite 

Toteutunut katsojamäärä / ennuste 

Analyysi katsojatavoitteen alittamisesta tai ylittämisestä 

 

Tavoiteltu kohderyhmä 

Toteutunut kohderyhmä 

 

Kilpailutilanne ensi-illan aikaan: muut elokuvat 

 

 

Kilpailutilanne ensi-illan aikaan: muut tapahtumat 

 

 

 

Arvio kampanjaelementtien onnistumisesta: 

    erittäin hyvä hyvä  tyydyttävä huono 

Arvostelut        

Näkyvyys mediassa     

Aikakauslehdet     
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Sanomalehdet     

Tv     

Radio     

Julkisuuskuva     

Kampanjaosatekijöiden vaikutus     

Julisteet     

Teaser     

Trailer     

Ulkomainonta     

Kotisivut/ Internet     

Tv spotti     

Promotioyhteistyön vaikutus     

Soundtrack     

Kirjankustantamo     

Merchandising     

Av-materiaali     

 

Kuinka testinäytösten tulokset vastasivat lopullista kävijäryhmää? 

 

 

 

Missä kampanjalla onnistuttiin/ miksi? 

 

 

 

Missä kampanjalla epäonnistuttiin/ miksi? 
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Bilaga 3 Specificeringar av tidtabeller för marknadsföring och 
distribution åt Finlands Filmstiftelse 
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Bilaga 4 Specificeringar av budgeter för marknadsföring och 
distribution åt Finlands Filmstiftelse 
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Bilaga 5 Exemplen av marknadsföring för Apple, Kallblodigt din och Vares 
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Bilaga 6 Frågeformulär för undersökningsfas 1  

Detta är ett frågeformulär som hänger ihop med min pro gradu-undersökning till 

Hanken Svenska handelshögskolan. Som ämne i avhandlingen har jag 

marknadsföring av film och som forskningsobjekt filmen “Vares – Pahan 

suudelma”. Filmen är producerad av det finska produktionsbolaget Solar Films 

och har sin premiär i januari 2011. Jag skulle vara intresserad av att få dina svar 

på några frågor angående filmens marknadsföring. Tack för ditt samarbete. 

 

 1. Kön                 

 

 2. Ålder   ____ 

 3. Jag är     

 

 4. Känner du till Vares-bokserien eller de tidigare Vares-filmerna? 

Ja, jag känner till  

Ja, jag har läst       

Ja, jag har sett en    

Nej  

 

 5. Känner du till filmen ”Pahan suudelma”?    Ja                   Nej 

  

 6. Har du sett marknadsföring för filmen “Pahan suudelma”?   Ja        Nej  

 7. Vad är det för marknadsföring som du har sett för filmen ”Pahan suudelma”? 

 

-Affischen       Har sett            

Var såg du affischen? 

 

 

 

Kvinna Man 

Arbetande Arbetslös Studerande Pensionerad Annat 

bokserien filmerna 

en Vares-bok flera Vares-böcker 

av de tidigare Vares-filmerna båda 

i en biograf på gatan 
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Vad var det i affischen som fångade din uppmärksamhet? Du kan fylla i mera än 

ett alternativ 

 

 

Har inte sett affischen  

  

-Trailern        Har sett              

Var såg du trailern? 

Vad var det i trailern som fångade din uppmärksamhet? Du kan fylla i mera än 

ett alternativ 

 

 

Har inte sett trailern 

 

-Pärmen för boken som filmen grundar sig på        Har sett          Har inte sett 

 

-Någonting annat, vad?____________________________________________ 

 

 8. Tänker du gå se filmen ”Pahan suudelma”?    Ja         Nej       Är inte säker  

 9. Hur mycket påverkade den marknadsföring som du har sett angående ”Pahan 

suudelma” på ditt beslut? Ge ditt svar på en skala från ett till sex.                      

(1.Tänker inte se filmen på grund av dens marknadsföring 2.Ingen påverkan  3.Fick mig 

fundera på att se filmen  4.Fick mig att anse filmen som en potentiell alternativ  

5.Påverkade mitt beslut starkt  6.Går och ser filmen på grund av marknadsföringen) 

 

 

 

 10. Hur ofta besöker du en biograf för att se en film? 

 

1.

In

ge

n 

på

ve

rk

an 

2.

In

ge

n 

på

ve

rk

an 

3.

In
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n 

på
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rk

an 

4.

In

ge

n 

på
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rk

an 

5.

In

ge

n 

på
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rk

an 

Bilden på skådespelaren Antti Reini   Filmens ”punch line”-tekst som finns på affischen 

Filmens namn och Vares-titeln   Produktionsbolaget bakom filmen   

i en biograf   på tv  

Skådespelarna som framträder i filmen Karaktärerna i filmen   

Filmens handling    Omgivningen där händelserna i filmen sker, Åbo/Finland         

Flera gånger under veckan   En gång i veckan   En gång i månaden   

En gång under ett halvt år Mindre ofta 

6.

In

ge

n 

på

ve

rk

an 
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Bilaga 7 Frågeformulär för undersökningsfas 2 på finska   

Tämä on kysely joka liittyy Hanken Svenska handelshögskolaniin tekemääni 

gradututkimukseen aiheena elokuvan markkinointi. Tutkimuskohteenani on 

suomalaisen elokuvatuotantoyhtiö Solar Filmsin tuottama tammikuussa 2011 ensi-

iltaan tuleva elokuva ”Vares – Pahan suudelma”. Olisin kiinnostunut saamaan 

vastauksenne muutamaan kyseisen elokuvan markkinointiin liittyvään 

kysymykseen. Kiitos yhteistyöstänne.   

 Sukupuoli                

  Ikä   ____ 

 Olen     

 

 Ovatko Vares-kirjasarja tai aikaisemman Vares-elokuvat sinulle tuttuja?  

            Kyllä            Ei 

 Olen lukenut      

            Olen nähnyt    yhden 

  En ole lukenut Vares-kirjoja enkä nähnyt -elokuvia  

  

 Oletko nähnyt “Vares- Pahan suudelma”-elokuvaan liittyvää markkinointia? 

 Kyllä          En 

 Mitä “Pahan suudelmaan” liittyvää markkinointia olet nähnyt? 

- Julisteen     Olen nähnyt          En ole nähnyt  

 Missä näit julisteen? 

Mikä julisteessa herätti mielenkiintosi? Voit täydentää useamman kuin yhden 

kohdan 

  

 

  

 

 -Trailerin        Olen nähnyt            En ole nähnyt 

Nainen Mies 

Työssä käyvä Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muu 

Elokuvan nimi ja Vares-nimike   Elokuvan tuotantoyhtiö      

yhden Vares-kirjan useita Vares-kirjoja 

aikasemmat Vares-elokuvat molemmat 

Elokuvateatterissa Kadulla 

Kuva näyttelijä Antti Reinistä     Julisteessa oleva ”punch line”-teksti   

Elokuvateatterissa   Televisiossa 
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 Missä näit trailerin? 

 Mikä trailerissa herätti mielenkiintosi? Voit täydentää useamman kuin yhden 

kohdan 

  

  

 

-Vares-ateria mainoksen (yhteistyössä Hesburgerin kanssa)  

 

 -Facebook-profiilin            Olen nähnyt                En ole nähnyt 

  

            -Vares-radiomainos  Olen kuullut          En ole kuullut                   

-Vareselokuvat.com-kotisivu  Olen käynyt           En ole käynyt 

- Elokuvan  pohjana olevan kirjan kannen        Olen nähnyt           En ole nähnyt 

 

-Elokuvan lehtimainoksen       Olen nähnyt              En ole nähnyt 

 

-Suuren seinäkankaan     Olen nähnyt             En ole nähnyt  

 

- Jotain muuta, mitä? ____________________________________________ 

 

Aiotko mennä katsomaan elokuvan ”Pahan suudelma”?Kyllä       En       En ole 

varma 

 

 

 

 

 

 

Elokuvassa esiintyvät näyttelijät   Elokuvan hahmot   

Elokuvan tarina      Elokuvan tapahtumaympäristö, 

Turku/Suomi  

 
Olen nähnyt En ole nähnyt 
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Mikäli vastasit ”Kyllä” kuinka suuresti ”Pahan suudelman” markkinointi 

vaikutti päätökseesi? Anna vastauksesi skaalalla yhdestä viiteen. 

(1.Ei vaikutusta  2.Sai minut harkitsemaan elokuvan näkemistä  3.Sai minut 

pitämään elokuvaa potentiaalisena vaihtoehtona  4.Vaikutti päätökseeni vahvasti  

5.Menen katsomaan elokuvan koska näin siihen liittyvää markkinointia) 

 

 

   

 Vaikuttiko jokin tietty edellä mainitusta markkinointielementeistä  päätökseesi 

koskien elokuvan katsomista? Voit täydentää useamman kuin yhden kohdan 

 

 

 Jokin muu, mikä?_________________________________________________ 

 Millä tavoin elokuvan markkinointi vaikutti käsitykseesi elokuvasta? Voit 

täydentää useamman kuin yhden kohdan 

 Markkinointi paransi käsitystäni elokuvasta                      Ei vaikutusta 

 Markkinointi huononsi käsitystäni elokuvasta 

Vaikuttiko jokin tietty edellä mainitusta markkinointielementeistä tähän? 

  

 

  

 Jokin muu, mikä? _______________________________________ 

 

1.

In
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2.
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3.
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på
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4.
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på
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5.
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n 
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an 

Juliste Traileri Vares-ateria mainos Facebook-profiili 
 

Radiomainos 
Vareselokuvat.com-kotisivu 

Kirjan kansi 

Juliste Traileri Vares-ateria mainos Facebook-profiili  

Radiomainos Vareselokuvat.com-kotisivu Kirjan kansi 

Suuri 

seinäkangas 

Elokuvan lehtimainos 

Suuri seinäkangas Elokuvan lehtimainos 
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 Onko sinulla jotakin suosikki elokuvagenreä? Voit täydentää useamman kuin 

yhden kohdan  

  

 Jokin muu, mikä? _______________________________________________ 

  

 Kuinka usein käyt elokuvissa? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jännitys Komedia 

Toiminta Draama 

Kauhu 

Seikkailu 

Tieteis 

Musikaali 

Kerran puolessa vuodessa Harvemmin 

Useita kertoja viikossa   Kerran viikossa   Kerran kuussa   
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Bilaga 7 Frågeformulär för undersökningsfas 2 översättning till 
svenska 

Detta är ett frågeformulär som hänger ihop med min pro gradu-undersökning till 

Hanken Svenska handelshögskolan. Som ämne i avhandlingen har jag marknadsföring 

av film och som forskningsobjekt filmen “Vares – Ondskans Kyss”. Filmen är 

producerad av det finska produktionsbolaget Solar Films och har sin premiär i januari 

2011. Jag skulle vara intresserad av att få dina svar på några frågor angående filmens 

marknadsföring. Tack för ditt samarbete. 

-Kön: Kvinna/ Man 

-Ålder 

-Jag är: Arbetande/ Arbetslös/ Studerande/ Pensionerad/ Annat 

- Känner du till Vares-bokserien eller är de tidigare Vares-filmerna bekanta till dig?: Ja/ 

Nej 

-Jag har läst: En Vares-bok/ Flera Vares-böcker 

-Jag har sett: En/ Båda av de tidigare Vares-filmerna 

-Jag har inte läst Vares-böcker eller sett Vares-filmer 

-Har du sett marknadsföring för filmen ”Vares- Ondskans kyss”?: Ja/ Nej 

-Vad är det för marknadsföring som du har sett för filmen ”Vares – Ondskans Kyss”?: 

-Affischen: Har sett/ Har inte sett 

-Var såg du affischen?: I en biograf/ På gatan 

-Vad var det i affischen som fångade ditt intresse? Du kan fylla i mer än ett alternativ: 

Bilden på skådespelaren Antti Reini/ ”Punsch line”-teksten på affischen/ Filmens namn 

och Vares-namnet/ Filmens produktionsbolag 

-Trailern: Har sett/ Har inte sett 

-Var såg du trailern: I en biograf/ På Televisionen 

- Vad var det i trailern som fångade ditt intresse? Du kan fylla i mer än ett alternativ: 

Skådespelarna/ Figurerna/ Berättelsen/ Händelseomgivningen, Åbo; Finland 

-Reklamen för Vares-måltid (gjort i sammarbete med Hesburger): Har sett/ Har inte sett 

-Filmens Facebookprofil: Har sett/ Har inte sett 

-Radioreklamen för filmen: Har hört/ Har inte hört 
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-Vareselokuvat.com-hemsidan: Har sett/ Har inte sett 

-Pärmen för boken som filmen baserar sig på: Har sett/ Har inte sett 

-Tidningsreklamen för filmen: Har sett/ Har inte sett 

-Banderollen: Har sett/ Harvinte sett 

-Någonting annat, vad? 

-Tänker du se filmen ”Vares – Ondskans Kyss”?: Ja/ Nej/ Vet inte 

-Ifall du svarade ”Ja” hur starkt påverkade filmens marknadsföring på ditt beslut? Ge 

ditt svar på en skala från ett till fem. (1.Ingen påverkan  2.Fick mig fundera på att se 

filmen  3.Fick mig att anse filmen som en potentiell alternativ  4.Påverkade mitt beslut 

starkt  5.Går och ser filmen på grund av marknadsföringen) 

-Var det något särskilt marknadsföringselement, av de tidigare nämnda, som påverkade 

ditt beslut att se eller inte se filmen? Du kan fylla i mer än ett alternativ: 

Affischen/ Trailern/  Reklamen för Vares-måltid/ Filmens Facebookprofil/ 

Radioreklamen/ Vareselokuvat.com-hemsidan/ Pärmen för boken som filmen baserar 

sig på/ Banderollen/ Tidningsreklamen/ Någonting annat, vad? 

-Hur påverkade filmens marknadsföring på din uppfattning om filmen? Du kan fylla i 

mer än ett alternativ: 

Marknadsföringen förbättrade min uppfattning om filmen/ Ingen påverkan/ 

Marknadsföringen försämrade min uppfattning om filmen 

-Var det något särskilt marknadsföringselement, av de tidigare nämnda, som påverkade 

din uppfattning?: 

Affischen/ Trailern/  Reklamen för Vares-måltid/ Filmens Facebookprofil/ 

Radioreklamen/ Vareselokuvat.com-hemsidan/ Pärmen för boken som filmen baserar 

sig på/ Banderollen/ Någonting annat, vad? 

-Har du någon favorit-filmgenre? Du kan fylla i fler än ett alternativ. 

Thriller (spänning)/ Komedi/ Skräck/ Science Fiction/ Action/ Drama/ Äventyr/ 

Musikal/ Någonting annat, vad? 

-Hur ofta besöker du en biograf? Flera gånger i veckan/ En gång i veckan/ En gång i 

månaden/ En gång på ett halvt år/ Mer sällan 
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Bilaga 8 Frågeformulär för undersökningsfas 3 på finska del 1/3 
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Bilaga 9 Frågeformulär för undersökningsfas 3 på finska del 2/3 
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Bilaga 10 Frågeformulär för undersökningsfas 3 på finska del 3/3 
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Bilaga 10 Frågeformulär för undersökningsfas 3 översättning till 
svenska 

Detta är ett frågeformulär som hänger ihop med min pro gradu-undersökning till 

Hanken Svenska handelshögskolan. Som ämne i avhandlingen har jag marknadsföring 

av film och som forskningsobjekt filmen “Vares – Ondskans Kyss”. Filmen är 

producerad av det finska produktionsbolaget Solar Films och har sin premiär i januari 

2011. Jag skulle vara intresserad av att få dina svar på några frågor angående filmens 

marknadsföring. Tack för ditt samarbete. 

-Kön: Kvinna/ Man 

-Ålder 

-Jag är: Arbetande/ Arbetslös/ Studerande/ Pensionerad/ Annat 

- Känner du till Vares-bokserien? Ja/ Nej 

 -Har du läs Vares-böcker?: Jag har läst en Vares-bok/ Jag har läst flera Vares-böcker 

-Är du medveten om Vares-filmerna?: Ja/ Nej 

-Har du sett de tidigare Vares-filmerna?: Jag har sett en av de tidigare Vares-filmerna/ 

Jag har sett båda av de tidigare Vares-filmerna 

-Jag har inte läst Vares-böcker  

-Jag har inte sett de tidigare Vares-filmerna 

-Har du sett marknadsföring för filmen ”Vares- Ondskans kyss”?: Har sett/ Har inte sett 

-Vad är det för marknadsföring som du har sett för filmen ”Vares – Ondskans Kyss”?: 

-Affischen: Har sett/ Har inte sett 

-Var såg du affischen?: I en biograf/ På gatan/ Någon annan stans, var? 

-Vad var det i affischen som fångade ditt intresse? Du kan fylla i mer än ett alternativ: 

Bilden på skådespelaren Antti Reini/ ”Han är tillbaka, hårdare än någonsin”-texten på 

affischen/ Filmens namn och Vares-namnet/ Filmens produktionsbolag 

-Trailern: Har sett/ Har inte sett 

-Var såg du trailern: I en biograf/ På Televisionen, Någon annan stans, var? 

- Vad var det i trailern som fångade ditt intresse? Du kan fylla i mer än ett alternativ: 

Skådespelarna/ Figurerna/ Berättelsen/ Händelseomgivningen, Åbo; Finland 

-Reklamen för Vares-måltid (gjort i sammarbete med Hesburger): Har sett/ Har inte sett 

-Filmens Facebookprofil: Har sett/ Har inte sett 
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-Radioreklamen för filmen: Har hört/ Har inte hört 

-Vareselokuvat.com-hemsidan: Har sett/ Har inte sett 

-Pärmen för boken som filmen baserar sig på: Har sett/ Har inte sett 

-Tidningsreklamen för filmen: Har sett/ Har inte sett 

-Banderollen: Har sett/ Harvinte sett 

-Jag har sett någon ytterligare marknadsföring för filmen, vad? 

-Tänker du se filmen ”Vares – Ondskans Kyss”?: Ja/ Nej/ Vet inte 

-Ifall du svarade ”Ja” hur starkt påverkade filmens marknadsföring på ditt beslut? Ge 

ditt svar på en skala från ett till fem. (1.Ingen påverkan  2.Fick mig fundera på att se 

filmen  3.Fick mig att anse filmen som ett potentiellt alternativ  4.Påverkade mitt beslut 

starkt  5.Går och ser filmen på grund av marknadsföringen) 

-Var det något särskilt marknadsföringselement, av de tidigare nämnda, som påverkade 

ditt beslut att se eller inte se filmen? Du kan fylla i mer än ett alternativ: 

Affischen/ Trailern/  Reklamen för Vares-måltid/ Filmens Facebookprofil/ Banderollen/ 

Tidningsreklamen/ Radioreklamen/ Vareselokuvat.com-hemsidan/ Pärmen för boken 

som filmen baserar sig på/ / Någonting annat, vad? 

-Hur påverkade filmens marknadsföring på din uppfattning om filmen?: 

Marknadsföringen förbättrade min uppfattning om filmen/ Ingen påverkan/ 

Marknadsföringen försämrade min uppfattning om filmen 

-Var det något särskilt marknadsföringselement, av de tidigare nämnda, som påverkade 

din uppfattning?: 

Affischen/ Trailern/  Reklamen för Vares-måltid/ Filmens Facebookprofil/ Banderollen/ 

Tidningsreklamen/ Radioreklamen/ Vareselokuvat.com-hemsidan/ Pärmen för boken 

som filmen baserar sig på/ Någonting annat, vad? 

-Påverkade någon av de faktorer som hänger ihop med filmen men är inte dess 

marknadsföring ditt beslut att se filmen? 

En vän berättade åt mig om filmen/ Jag läste en recension om filmen/ Jag läste en artikel 

om filmen/ Jag hörde att filmen var en succé/ Någonting annat, vad? 

-Hur starkt påverkade denna faktor på ditt beslut? Ge ditt svar på en skala från ett till 

fem. (1.Ingen påverkan  2.Fick mig fundera på att se filmen  3.Fick mig att anse filmen 

som ett potentiellt alternativ  4.Påverkade mitt beslut starkt  5.Går och ser filmen på 

grund av de faktorer som hänger ihop med filmen men är inte dess marknadsföring) 
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-Hur påverkade denna med filmen sammanhörande faktoren på din uppfattning om 

filmen?: 

Faktorn förbättrade min uppfattning om filmen/ Ingen påverkan/ Faktorn försämrade 

min uppfattning om filmen 

-Har du någon favorit-filmgenre? Du kan fylla i fler än ett alternativ. 

Thriller (spänning)/ Komedi/ Action/ Science Fiction/ Skräck/ Drama/ Musikal/ 

Dokument/ Äventyr/ Någonting annat, vad? 

-Hur ofta besöker du en biograf? Flera gånger i veckan/ En gång i veckan/ En gång i 

månaden/ En gång på tre månader/ En gång på ett halvt år/ Mer sällan 

-Ifall du vill, kan du svara på dessa frågor efter att filmen har tagit slut: 

-Motsvarade filmen dina förväntningar? Ja/ Nej 

-Gav marknadsföringen en klar bild av filmen? Ja/ Nej 

-Gav marknadsföringen tillräckligt med information om filmen? Ja/ Nej 
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Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen 
av ”Vares – Ondskans Kyss” 1/4 
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Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen 
av ”Vares – Ondskans Kyss” 2/4 
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Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen 
av ”Vares – Ondskans Kyss” 3/4 
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Bilaga 11 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen 
av ”Vares – Ondskans Kyss” 4/4 
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Bilaga 12 Bilder på affischen för ”Vares – Ondskans Kyss” och 
”Kerttu Malmsten”-affischen 
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Bilaga 13 Bilder på marknadsföringselmenten för marknadsföringen 
av ”Vares – Dom som går på den smala vägen” 

 
 
 


