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Sammandrag: 

Denna studies syfte är att ur ett producentperspektiv identifiera de olika faktorerna i 

filmens marknadsföringsprocess som främjar en finsk films möjligheter för 

internationell distribution.  

I studiens teoretiska referensram presenteras en modell för att kartlägga den finska 

filmens internationaliseringsprocess. Modellen föreslår en marknadsföringsprocess 

som involverar filmen som produkt, dess kommunikation samt dess distribution. 

Denna modell baseras på tidigare litteratur och forskning inom andra filmmarknader. 

Studien kombinerar denna teoretiska modell med resultaten från den empiriska 

undersökningen och utvecklar på så vis en modell som kan implementeras på just den 

finska filmmarknaden. I den empiriska undersökningen intervjuas finska 

filmproducenter och internationella försäljningsagenter som framgångsrikt 

distribuerat finsk film utomlands. Undersökningen ger en djupare inblick i vad det är 

som påverkar finsk films internationella potential.  

Finska filmproducenter och aktörer kan dra nytta av modellen som utvecklas i denna 

studie för att bättre analysera sina internationella filmprojekt och utveckla dess 

internationella potential.  

Nyckelord: filmproduktion, filmmarknadsföring, filmdistribution, försäljning, 
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1 INLEDNING 

Film och visuell produktion har personligen intresserat denna studies författare sedan 

hon var barn. Det att man verkligen kan påverka människor runt om i världen och 

kommunicera saker genom film och video, gör att film som medium är väldigt 

intressant från ett marknadsföringsperspektiv. Med film kan man nå människor inte 

bara nationellt, men också internationellt, eftersom film fungerar globalt. Genom att 

kombinera studier och arbetserfarenhet både inom marknadsföring och filmproduktion 

har denna studies författare utvecklat sitt intresse till ett karriärsval, och vill med hjälp 

av denna studie förvärva en bättre inblick i hur den finska filmbranschen fungerar 

internationellt, samt kartlägga hur finsk film kan distribueras till en internationell 

publik. Denna studies bakgrund ligger alltså i författarens vilja att lära sig mer om den 

finska filmbranschen och den finska filmens internationella möjligheter. Delvis präglas 

denna avhandling av den förförståelse som författaren har från personlig erfarenhet 

inom filmproduktion och delvis av existerande litteratur inom film och film-

marknadsföring.  

Filmer1 av alla möjliga slag produceras och distribueras årligen runt om i världen, alla 

som unika produkter (Zufryden 1996; Craig, Greene & Douglas 2005). En film kommer 

alltid att konkurrera med både nationella och internationella filmer, och internationell 

distribution varierar mycket länder emellan (Nestingen & Elkington 2005:165-168; 

Eliashberg, Elberse & Leenders 2006). På både nationell och internationell nivå anses 

filmindustrin dessutom vara en av de mest riskbenägna men konkurrenskraftiga 

industrierna i världen (Jowett & Linton 1981; Levison 2013; Finney 2015:8), och film 

som produkt anses vara en av de mest osäkra produkterna med en väldigt kort livscykel 

(Vany & Walls 1999). En snabbt utvecklande teknologi (Rao & Kannan 2008) och en 

globalt växande trend mot internationalisering påverkar även filmindustrin, och nya 

sätt att producera och distribuera film utvecklas konstant (Duarte & Cavusgil 1996; 

Zufryden 1996; Tyagi 2004). Nya distributionskanaler medför nya möjligheter för 

filmproducenter, bland annat möjliggör det internationell distribuering och även 

massdistribuering av film överallt i världen (Duarte och Cavusgil 1996). Internationell 

marknadsföring är dock mera invecklad än nationell marknadsföring (Shenkar, Luo, & 

Chi 2014:528-531) och en films marknadsföring kan i vissa fall kosta lika mycket som 

själva produktionen av filmen. (Melewar & Saunders 1998; Jowett & Linton 1981) 

																																																								
1	Denna	avhandling	fokuserar	på	distribution	av	finsk	långfilm,	som	här	definieras	som	minst	
60	minuter	lång	film.		
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Filmproducenter måste därmed i ett tidigt skede planera var, när, till vem och hur 

filmen skall marknadsföras (Bosko 2003). I denna avhandling antas ett 

producentperspektiv och ämnar kartlägga den internationella distributionsprocessen 

för finska producenter. Genom att undersöka processen kan denna studie potentiellt 

användas som hjälpmedel för finska producenter med målet att internationalisera sin 

filmproduktion.   

En film kan betraktas och definieras på flera olika sätt; som konst, underhållning, 

kultur eller tidsfördriv, och anses ofta utifrån ett samhälleligt perspektiv vara en typ av 

masskultur. Genom film kan man utöver att underhålla konsumenterna även 

kommunicera och påverka hur människor tänker och betraktar världen. (Jowett & 

Linton 1981) Samtidigt avspeglar filmen en viss kultur och ett visst levnadssätt på basis 

av filmens produktionsland, filmskapare samt innehåll. En film producerad i Finland 

kommer inte bara att avspegla den finska miljön och dess språk, utan kommer utöver 

detta att kommunicera den finska kulturen samt hur de olika filmskaparna uppfattar 

världen. Hur dessa karaktärsdrag tolkas av människor nationellt och internationellt 

kan sedan vara väldigt varierande (Craig, Greene & Douglas 2005) och alla filmer 

kommer nödvändigtvis inte att fungera på alla marknader. Eftersom filmer ofta 

avspeglar en viss kultur och tillhör en viss genre kommer en film helt enkelt inte passa 

in i allas smakpreferenser (Craig, Greene & Douglas 2005). Till exempel anses kanske 

inte finsk komedi vara roligt i Japan och vice versa. Internationell distribution medför 

ofta att både produkt och marknadsföringsmaterial måste adapteras till den nya 

marknadens lagar och konsumenternas preferenser (Craig, Greene & Douglas 2005; 

Doole & Lowe 2008:206-207).  

Till skillnad från andra länder är nordiska ländernas filmkulturer väldigt nationella och 

därmed har dessa länders filmer begränsade möjligheter för internationell distribution. 

Iverson, Widding och Soila (2015) argumenterar att nordisk film är så bundna till de 

olika ländernas nationella kulturer och livssätt, att de helt enkelt inte fungerar 

internationellt. Exempelvis består den finska filmindustrin till stor del av film med 

starka karaktärsdrag av finsk kultur och levnadssätt, med få filmer som riktar sig till en 

internationell marknad (Nestingen & Elkington 2005:180). Kultur verkar med andra 

ord vara ett viktigt attribut då det kommer till internationell kommunikation av film, 

eftersom kulturer kan variera väldigt mycket, inte bara mellan nationer men också 

mellan regioner och grupper inom olika länder (Craig, Greene och Douglas 2005). 
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Detta är troligen en betydande orsak till att få nordiska filmer klarar sig på den 

internationella marknaden (Iverson, Widding, & Soila 2015).  

Som vilken industri som helst styrs filmindustrin och dess aktörer av att skapa vinst 

(Jowett & Linton 1981), och film som produkter måste produceras, kommuniceras och 

distribueras (Levison 2013). Eftersom filmproduktion är dyrt och riskfyllt är 

marknadsföring därmed kritiskt för en films succé (Melewar & Saunders 1998; Jowett 

& Linton 1981). Det finns inte någon specifik framgångsmodell tillgänglig för finska 

filmproducenter, eller producenter överlag, när det kommer till internationell 

distribution. Men genom att göra strategiska beslut kan man förbättra filmens chanser 

att nå den internationella filmmarknaden. Mycket hänger som sagt på när, var och hur 

du introducerar den nya filmen. (Vany & Walls 1999) Detta är varför kommunikation 

och distribution är centralt då det kommer till film och den konkurrenssatta industrin 

ställer krav på en genomtänkt och välplanerad marknadsföringsplan (Cristóbal 2014). 

Utan kommunikationsaktiviteter är det väldigt svårt, om inte omöjligt, för producenten 

att distribuera filmen både nationellt och internationellt. Utan att kommunicera 

information om filmen kommer det helt enkelt vara svårt att nå potentiella köpare 

(Bosko 2003).  

Jämfört med många andra länder exporterar Finland inte så många filmer 

internationellt och är inte värst känt som filmland, och utomlands känns enbart få 

finska filmmakare igen som t.ex. den finska regissören Aki Kaurismäki. Denna studie 

ämnar därmed att skapa en bättre förståelse för finska filmers möjligheter ute på de 

internationella marknaderna, och hur producenter i Finland kunde förbättra sina 

filmers möjligheter ute på det internationella filmlandskapet.   

1.1 Det internationella filmlandskapet 

Filmproduktion blir allt mer viktigt för länder på grund av dess ekonomiska, sociala 

och kulturella påverkan (O'Reilly & Kerrigan 2013). Det internationella filmlandskapet 

präglas därmed av en hård konkurrens mellan filmer runt om i världen (Zufryden 

1996), och det blir allt svårare att distribuera film som sticker ut ur mängden.  

På internationell nivå dominerar Hollywoodfilmer på de flesta marknader, med Indien 

som stark tvåa. I USA är film en av landets största exportprodukter. Till och med i 

länder som Frankrike och Tyskland, som själva producerar många fina och 

internationellt framgångsrika filmer, äter film från USA upp nästan hela marknaden 

inom landet. (European Audiovisual Observatory 2003; Eliashberg, Elberse & Leenders 
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2006) Filmer från USA har enligt Garcia-Alvarez, Filimon och Lopez-Sintas (2007) 

sedan 1980-talet skuggat europeiska filmers framgång. År 2001 såg 600 miljoner 

människor i Europa på filmer från USA, medan europeisk film enbart lockade en publik 

på 300 miljoner människor, varav 100 miljoner var tittare utanför ursprungslandet. 

Den Europeiska unionen (EU) försöker motarbeta denna trend genom att främja 

inhemsk filmproduktion bland annat via industrispecifika åtgärder. År 2005–2007 

budgeterade EU 400 miljoner euro för att marknadsföra europeiska länders filmer 

utomlands. Problemet är dock att europeiska invånare helt enkelt är vana med film från 

USA, vilket gör dessa filmer mer populära bland konsumenterna. (Garcia-Alvarez, 

Filimon & Lopez-Sintas 2007)  

Även i Norden domineras de nationella filmmarknaderna av internationella filmer och 

de nordiska länderna har börjat inse de ekonomiska fördelarna att producera konst och 

kultur som fungerar utanför de nationella gränserna (Nestingen & Elkington 2005:165-

169). Exempelvis producerar Sverige och Norge flera internationella filmer i året 

(Iverson, Widding, & Soila 2015). I Danmark får engelskspråkiga nationella filmer 

lättare stöd från den danska regeringen, eftersom dessa filmer har en större 

sannolikhet att klara sig internationellt. I Finland har även mer vikt lagts på att föra 

film över landets gränser, men bland annat svår tillgång till finansiellt stöd samt stark 

koppling till inhemsk film verkar ändå hålla finska filmskapare tillbaka (Nestingen & 

Elkington 2005:166-177). Den finska filmstiftelsens (SES) internationella avdelning har 

som uppgift av den finska staten att hjälpa distribuera finsk film utomlands, och på så 

vis sprida finsk kultur internationellt. De hjälper och stöder monetärt dokumentär-

filmer, långfilmer och kortfilmer att hitta sin plats på olika internationella filmfestivaler 

och gör reklam för flera dussin produktioner utomlands per år. Puskala (intervju 

26.3.2018) uppskattar att filmstiftelsen årligen distribuerar cirka 10–15 finska 

långfilmer utomlands. (Puskala intervju 26.3.2018) Produktionsstöd är trots allt svårt 

att få, och den enda betydande stiftelsen för finsk film är SES (Nestingen & Elkington 

2005:173). 

Det finns varken i Europa eller i Norden en gemensam ”filmstil”, tvärtom är filmer 

länder emellan väldigt varierande (Elsaesser 2005:13-16). Desser, Falkowska och 

Giukin (2014:viii-ix) menar att Europa består av många små filmkulturer med väldigt 

nationella identiteter. Medan man i USA producerar film för en global marknad, 

producerar man i Europa unika kulturella produkter som kommunicerar en viss 

kulturell identitet. (Elsaessar 2005; Desser, Falkowska & Giukin 2014:viii-ix) Det 
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produceras över tusen filmer årligen bara i Europa, men alla länder har ett begränsat 

antal biografplatser för internationella filmer per år (Puskala intervju 26.3.2018).  

En stor utmaning speciellt i Norden är de små inhemska marknaderna, då få invånare 

även innebär en liten filmpublik. En liten publik för i sin tur med sig högre risk och 

högre krav på kostnadseffektivitet då det är svårare att få in biljettintäkter. (Desai et al. 

2002; Bosko 2003; Nestingen & Elkington 2005:165) På grund av ovannämnda 

faktorer är även den finska filmmarknaden oerhört osäker; det är utmanande för finska 

filmproduktioner att täcka sina produktionskostnader med biljettintäkter. (Nestingen 

& Elkington 2005:165) På grund av de små inhemska marknaderna kunde man anta att 

filmskapare mer och mer eftersträvar att söka sig till de internationella marknaderna.   

Puskala (intervju 26.3.2018) menar att det blir allt vanligare att producera film i 

Europa i form av samproduktion mellan länder. Dessa produktioner kan vara rätt 

komplicerade, och kan involvera upp till sex olika länder. Enligt Puskala (intervju 

26.3.2018) är det många av dessa produktioner som tar hem priser på de olika 

internationella festivalerna.  

1.2 Nyckelbegrepp 

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp som används genomgående i denna 

avhandling.  

Filmproducent – En filmproducent är kort sagt en films projektledare, den som drar 

i trådarna och skapar ramarna för att filmen kan produceras. Producenten är ofta den 

personen som är med och koordinerar projektet från början till slut. I denna 

avhandling används enbart benämningen producent. (Pardo 2010; Finney 2015) 

Internationell försäljningsagent – En internationell försäljningsagent är någon 

som köper rättigheterna att sälja vidare en film till en internationell marknad och på så 

vis representera producenten internationellt. I denna avhandlingen benämns de 

internationella försäljningsagenterna som försäljningsagenter. (Finney 2015)  

Lokal distributör –  En lokal distributör är en person som sköter försäljningen av 

filmer nationellt och är ofta den sista mellanhanden mellan filmen och dess utställning, 

t.ex. till biografer. (Finney 2015) 

Marknadsföring – Denna avhandling baserar begreppet marknadsföring på Kotler & 

Armstrongs (2010) litteratur om marknadsföringens fyra P:n. De fyra P:na är en 
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modell som först konstruerades av McCarthy’s (1964) och som sedan dess har 

utvecklats av flera olika författare (Nickels & Jolson 1976; Booms & Bitner 1981; 

Mindak & Fine 1981; Kotler 1986). De fyra P:na bildar tillsammans en 

marknadsföringsmix bestående av fyra huvudsakliga delar: pris, kommunikation 

(promotion), distribution (plats) och produkt (McCarthy’s 1964). Vilka av dessa 4P:n 

som används, samt i vilken grad de utnyttjas, är upp till marknadsföraren. 

Marknadsföringsmixen kan användas som verktyg för både långsiktig och kortsiktig 

marknadsföring (Goi 2009). I denna studie hänvisar ordet marknadsföring till tre av en 

films P:n; film som produkt, dess kommunikation (promotion) samt distribution 

(plats) i en internationell kontext. Pris beaktas med andra ord inte i denna studie. 

Filmmarknadsföring, det vill säga marknadsföringsaktiviteter kring just film, definieras 

mer omgående i följande kapitel med marknadsföringsmixen som bas. Med produkt, 

menas film och dess produktutveckling och produktadaption, och med kommunikation 

menas all kommunikation som förs kring filmen för att få den till den nya marknaden, 

medan plats hänvisar till filmens färd till en marknad samt dess distributionskanaler.  

Kommunikation – Med kommunikation menas i denna avhandling all slags aktivitet 

att sprida information om produkten, det vill säga filmen. Detta är ett av de fyra P:na i 

filmens marknadsföringsmix. (Kotler & Armstrongs 2010) 

1.3 Problemdiskussion 

Filmindustrin är en utmanande bransch att forska i (Eliashberg, Weinberg & Hui 

2008), men forskning inom filmindustrin har under de senaste åren ökat i snabb takt. 

En orsak är att filmindustrin är viktig för den globala ekonomin och sysselsätter en hel 

del människor årligen. Dessutom attraherar film uppmärksamhet, vilket ger 

filmindustrin en signifikant kulturell inverkan. En tredje orsak är att det finns 

lättillgängliga data att analysera, till exempel filmers framgång och budgeter finns 

tillgängliga för allmänheten. Sist men inte minst kan en insikt i filmindustrin skapa 

förståelse för likartade industrier. (Eliashberg, Elberse & Leenders 2006)  

Bosko (2003), Goodell (1998), Marich (2013) och Kerrigan (2017) skriver om 

filmmarknadsföring i form av handböcker för filmproducenter och film-

marknadsförare. Trots att dessa böcker går igenom en films marknadsföringskampanjs 

olika delar, samt förklarar och analyserar vad det är man skall fundera på, kartlägger 

författarna inte en konkret modell för den internationella distributionsprocessen. En 

del marknadsföringsmodeller för film har dock utvecklats. Zufryden (1996) föreslår 
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bland annat en hierarkisk beteendemodell för evaluering av nya filmers prestation. 

Modellen analyserar hur marknadsföring av långfilm påverkar filmens prestation, och 

formar ett planeringsverktyg för skapandet av en marknadsföringskampanj för en ny 

film, på basis av de olika elementen som visar sig påverka prestationen. Denna modell 

är dock begränsad enbart till filmens första biopremiär, men en film kan i själva verket 

introduceras flera gånger genom priser och nya distributionskanaler, både nationellt 

och internationellt. Vidare är modellen främst fokuserad på filmers marknads-

kommunikation, inte dess distribution. (Zufryden 1996) En modell för långfilmsuccé 

och vilka olika faktorer som kan relateras till lyckade långfilmer presenteras av Hennig-

Thurau, Walsh och Wruck, (2001). De delar in modellen i två huvudsakliga delar: 

filmens karaktärsdrag (genre, berättelse, språk, skådespelare) och filmens 

marknadskommunikation (promotion, priser, word-of-mouth, recensioner). Trots att 

denna modell ger en bra kartläggning över de olika delarna som påverkar en films 

framgång i USA, tar modellen inte kulturella och politiska faktorer i beaktande, och 

måste därmed modifieras för eventuell internationell applikation. Vidare beaktar 

denna modell heller inte distribution och de olika aktörerna i processen. 

Olika enskilda variabler som kan påverka en films prestationsförmåga, som till exempel 

filmens berättelse, filmens kvalitet, skådespelarnas popularitet och filmens genre har 

även undersökts. Flera studier har gjorts angående hur skådespelares eller personalens 

popularitet påverkar filmprestationen. (Litman & Ahn 1998; Steven 1998; Vany & 

Walls 1999) Vany & Walls (1999) analyserar hur kändisar i filmindustrin kan hjälpa 

med filmens succé, och Steven (1998) argumenterar i sin studie för att kända personer 

inte ofta går med i filmer som inte verkar bra eller lovande, vilket gör användningen av 

kända personer till en slags kvalitetsstämpel. Ravid (1999) fann i sin studie att filmer 

med kända skådespelare ofta är dyrare att producera, har högre intäkter, men är inte 

mer lönsamma än film med mindre kända skådespelare. Dessa undersökningar har 

trots allt gjorts på den amerikanska marknaden, som kan antas vara väldigt olik än den 

finska marknaden. Även hur olika element och faktorer påverkar en films 

internarnationella distributionspotential är ett relativt orört område.  

Duarte och Cavusgil (1996), som i sin studie analyserar internationaliseringen av 

filmindustrin, resonerar att internationell filmdistribuering samt utvecklandet av nya 

distributionskanaler möjliggör masskonsumtion av film över hela världen. Författarna 

menar att produktionskostnaderna är desamma oberoende av hur många kopior som 

görs av filmen. Därmed är kostnaden att skapa en kopia av filmen väldigt liten i relation 
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till de fasta kostnaderna. (Duarte & Cavusgil 1996) Internationell distribution och 

kommunikation bland de största exportländerna av film, USA och Indien, har 

analyserats av olika författare (Duarte & Cavusgil 1996; Rao & Kannan 2008; Pillania 

2008). Den europeiska filmmarknaden har enligt Kerrigan och Özbilgin (2004) svårt 

att utvecklas på grund av dominansen från USA. Detta beror på amerikanska 

produktionsbolag kontrollerar de viktigaste internationella nätverken (Kerrigan & 

Özbilgin 2004). Vidare menar Iverson, Widding, & Soila (2015) att nordisk film följer 

väldigt nationella kulturer, och har lite fokus på internationell distribuering. I 

undersökningen av Nestingen och Elkington (2005:165-186) framgår det även att 

internationell filmdistribuering i Finland är ett relativt nytt koncept, och att man först 

på senare år börjat inse dess kulturella och ekonomiska fördelar. Trots att både den 

internationella, europeiska och nordiska filmmarknaden undersökts ur olika 

perspektiv, har den finska marknaden inte undersökts desto mera, och grundligare 

forskning om internationell marknadsföring av finsk film verkar vara väldigt knapp.   

Filmindustrin och filmmarknadsföring har alltså studerats ur lite olika perspektiv, 

främst ur ett framgångsperspektiv men också ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Hursomhelst är mycket forskning tillämpat på hur filmer produceras och marknadsförs 

i USA, med fokus på hur och varför marknadsföringskampanjer och filmer lyckats. På 

basis av diskussionen ovan, fattas det en bättre förståelse över hur filmproducenterna 

själva uppfattar film och dess marknadsföring. Hur filmproducenter kan tävla med den 

amerikanska dominansen på filmmarknaden är ett kritiskt ämne för filmproducenter 

och filmbolag i Europa. Mer specifikt så fattas en förståelse för hur europeiska 

filmskapare kan producera filmer som fungerar internationellt. Vidare är de flesta 

studier fokuserade på marknadsföringskampanjer, inte själva internationaliserings-

processen. Denna studie kommer att fokusera på dessa problem, med fokus på 

processen att föra finsk film utomlands.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att ur ett producentperspektiv identifiera de olika 

faktorerna i filmens marknadsföringsprocess som påverkar en finsk films möjligheter 

för internationell distribution. Till filmens marknadsföring inkluderas filmen som 

produkt, samt dess distribution och kommunikation. 
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För att uppnå detta syfte skapas en förståelse över finska filmproducenters beteende 

och preferenser när det kommer till internationell distribuering av film, samt den 

finska filmkulturen. Därmed siktar denna studie på att besvara följande fråga:  

1) Vilka faktorer inom filmmarknadsföringsprocessen främjar en finsk films 

internationella distribution?  

1.5 Angreppsätt och forskningsperspektiv 

Studiens forskningsfråga besvaras genom att först kombinera och utveckla existerande 

modeller och teorier angående filmproduktion, filmmarknadsföring och internationell 

marknadsföring. Utifrån dessa teorier konstrueras en teoretisk modell som sedan i den 

empiriska delen appliceras på en kvalitativ undersökning. Slutligen modifieras 

modellen då empiri kombineras med teori. Denna studie utförs ur ett 

producentperspektiv, med fokus på finska filmaktörer. En modell konstrueras på basis 

av studiens resultat, med ändamål att fungera som ett verktyg för filmproducenter med 

intresse för internationell filmdistribuering.  

1.6 Avgränsningar 

I föreliggande studie beaktas enbart finska filmproduktioner och hur finsk film 

distribueras till en internationell marknad. Studien är med andra ord begränsad till den 

finska filmmarknaden, med fokus på enbart finsk film och finska filmproduktioner. 

Utöver detta antas i studien enbart ett företagsperspektiv, därmed utesluts 

konsumentperspektivet i den empiriska undersökningen. Vidare bör det nämnas att 

studien enbart undersöker hur filmen förs från produktion till marknaden, alltså att en 

lokal distributör köper filmen för distribuering. Hur filmen klarar sig på själva 

marknaden beaktas alltså inte i denna studie.  

Filmindustrin är en relativt utmanande industri att forska i, och är en ständigt 

förändrande industri. Detta betyder att filmaktörers preferenser och processer troligen 

ändrar i takt med att industrin utvecklas, vilket ifrågasätter hur länge specifik forskning 

inom industrin är relevant innan den behöver modifieras eller uppdateras. Dessutom 

finns det knappt med akademisk litteratur implementerat på just den finska branschen, 

vilket betyder att mycket av teorin i denna studie består av undersökningar gjorda på 

den amerikanska filmmarknaden. Till vilken grad dessa teorier kan jämföras med den 

finska filmindustrin kan ifrågasättas, och därmed används dessa mer som allmän info i 

denna studies teoretiska referensram.  
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1.7 Arbetets upplägg 

Denna studie inleds med en reflektion av filmindustrin både på internationell nivå och 

på den finska marknaden. Filmmarknadsföring och dess kritiska roll för producenter 

klargjordes och viktiga faktorer inom marknadsföringen presenterades. Efter detta 

gjordes en genomgående analys av problemområdet, och tidigare forskning relaterat till 

denna studie diskuterades. Introduktionen till studien avslutades med en kort 

presentation av studiens syfte, angreppssätt samt avgränsningar.  

I det andra kapitlet sammanställs studiens teoretiska referensram. En modell för 

internationell distribution av finsk film presenteras på basis av existerande litteratur, 

modeller och teorier. 

En genomgång av den empiriska undersökningens metodik, forskningsansats, 

datainsamling, urval och studiens forskningsprocess förs i kapitel tre.  

Den teoretiska referensramen introducerad i kapitel två appliceras i kapitel fyra på den 

empiriska undersökningen, och studiens resultat presenteras. Här analyseras och 

diskuteras insamlade data, och teori och empiri sammankopplas.  

I kapitel fem, det sista kapitlet, förs en slutlig diskussion kring själva studien och 

arbetets viktigaste slutsatser sammanfattas. Här diskuteras även studiens kvalitet och 

förslag på fortsatta studier redogörs för.  
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2 INTERNATIONELL FILMDISTRIBUTION 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Till att börja med 

presenteras en modell för internationell filmdistribution som konstruerats på basis av 

litteratur om filmmarknadsföring. De olika delarna i modellen öppnas sedan var för sig 

genom resten av kapitlet.  

2.1 Internationaliseringsprocessen av finsk film  

Här presenteras en teoretisk modell för internationell filmdistribution av finsk film 

som utvecklats på basis av existerande litteratur och modeller inom filmproduktion, 

filmmarknadsföring respektive internationell marknadsföring. Olika teorier har i denna 

studie kombinerats till en och samma teoretisk modell, illustrerad i Figur 1. Figur 1 är 

en illustration av den teoretiska referensramen som kommer att diskuteras bit för bit i 

resten av detta kapitel. Modellen presenteras redan i detta skede för att sedan kunna 

spjälkas upp mer i detalj. Denna modell används som teoretisk referensram då den 

empiriska undersökningen görs, och modifieras sedan på basen av den empiriska 

undersökningens resultat.  

Figur 1 Internationaliseringsprocessen av finsk film (Modell utvecklad på basen av Eliashberg & 
Shugan 1997; Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, 

Greene & Douglas 2005; Rao & Kannan 2008; Kerrigan 2017) 

Modellen är uppdelad i två faser: produktion (producerandet av filmen) och 

distribution (distribuerandet av filmen). Dessa faser illustrerar en films väg in på en 

internationell marknad. I produktionsfasen produceras filmen från idé till färdig film 

och filmen förbereds för internationell distribution som sedan sker i 

distributionsskedet (Eliashberg, Elberse & Leenders 2006). Eftersom en films 

produktion och distribution är väldigt långt kopplade till varandra (Bosko 2003), samt 

att en films marknadsföringsprocess går hand i hand med filmens livscykel, så delas 

modellen in enligt: marknadsföring före internationell utgivning och marknadsföring 
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kring internationell utgivning och hänvisar därmed till en films internationaliserings-

process (Rao & Kannan 2008). Marknadsföring är aktuellt med andra ord genom hela 

filmens livscykel, från att idén föds till att dess livscykel dör ut (Kerrigan & Özbilgin 

2004).  

I modellens första fas är filmen i produktionsfasen, och marknadsföringsaktiviteterna 

här går först och främst ut på att producera filmen som produkt och knyta kontrakt 

med köpare, det vill säga försäljningsagenter som kan sälja filmen vidare till de olika 

internationella marknaderna (Rao & Kannan 2008; Kerrigan 2017). I detta skede 

formas själva filmen utifrån dess strukturella kännetecken, dess karaktärsdrag 

(Henning-Thurau, Walsh & Wruck 2001) samt kulturen kring filmen och dess skapare 

(Craig, Greene & Douglas 2005). Filmproducentens roll är här att kunna sälja 

försäljningsagenten en film, som denne sedan kan sälja vidare till internationella 

marknader. Det huvudsakliga målet är alltså här att säkerställa filmens distribution 

som sker i fas 2. Filmproducenten kan med hjälp av personlig försäljning, filmreklam 

och filmpublicitet sälja filmen till en internationell försäljningsagent. I fall 

försäljningsagenten anser att filmens karaktärsdrags har internationellt potential, samt 

att dess kultur och innehåll fungerar utanför landets gränser, har filmen sedan chans 

att även bli uppköpt (Henning-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Craig, 

Greene & Douglas 2005). 

Nästa steg i den internationella processen är sedan mera i händerna på 

försäljningsagenten (Bosko 2003). Här är det viktigt att filmens distributionsstrategi, 

kommunikation och målgrupper planeras så tidigt som möjligt (Austin & Gordon 1987; 

Anthony & Benetto 1999). I detta skede adapteras filmen och dess 

marknadsföringsmaterial till den internationella marknaden genom eventuella 

modifieringar för att möta den internationella marknadens kultur, lagar och samhälle 

(Usunier & Lee 2009). Tidigare framgång på andra marknader kan även användas som 

filmpublicitet i detta skede (Elberse & Eliashberg 2003). Filmproducenten samarbetar 

här med försäljningsagenten som i sin tur jobbar på att sälja filmen vidare till lokala 

distributörer i olika länder för att få filmen distribuerad i det specifika landet (Bosko 

2003; Kerrigan 2017).  

Som det nämndes tidigare, kommer resten av detta kapitel grundligare gå igenom 

Figur 1. Först diskuteras filmmarknadsföring på en mer generell nivå för att ge en 

insikt över modellen som helhet, varefter internationell marknadsföring diskuteras. De 



	

	

13 

två faserna illustrerade i Figur 1 öppnas sedan var för sig, samt de olika delarna inom 

dessa faser.  

2.1.1 Internationell filmmarknadsföring  

I detta avsnitt diskuteras och definieras filmmarkandsföring som koncept samt 

internationell marknadsföring ur ett filmperspektiv. Syftet med avsnittet är att ge en 

insikt i filmmarknadsföring, som utgör grunden för Figur 1 presenterad i föregående 

avsnitt.  

Som det redan nämndes i kapitel 1 hänvisar begreppet marknadsföring i denna 

avhandling till marknadsföringsmixen, det vill säga de fyra P:na (Kotler & Armstrong 

2010), och här beaktas tre av dessa fyra P:n; produkt, distribution samt 

kommunikation (McCarthy’s 1964). Tillsammans utgör dessa tre P:n filmens 

marknadsföring. 

2.1.1.1 Kommunikation   

Filmmarknadsföring handlar om att kommunicera information om produkten, dvs 

filmen, till dess huvudsakliga målgrupper; 1) de som kommer att titta på filmen 

(konsumenter), 2) de som kommer att köpa filmen (agenter, distributörer), och 3) de 

som kommer att göra reklam för filmen (media, festivaler, publicister), här benämnda 

marknadsförare (Bosko 2003). En films kommunikation görs i olika variationer och för 

olika ändamål till de tre olika målgrupperna, och under olika stadier i 

produktionsprocessen. Enligt Kerrigan och Özbilgin (2004) kan en films livscykel delas 

in i tre huvudsakliga faser: produktionsfasen då filmen produceras från idé till produkt, 

distributionsfasen då filmen distribueras och utställningsfasen då filmen är tillgänglig 

för publiken. I produktionsfasen marknadsförs filmen till investerare, försäljnings-

agenter och distributionsföretag, medan man i distributionsfasen har distributörer som 

huvudsaklig målgrupp. Under hela filmens livscykel kommuniceras filmen till 

konsumenter och marknadsförare, men detta är som mest intensivt i själva 

utställningsfasen. (Kerrigan & Özbilgin 2004; Kerrigan 2017)  

I denna studie behandlas enbart de två första stegen i filmens livscykel; produktion och 

distribution med fokus på kommunikationen gentemot filmens huvudsakliga målgrupp 

köpare, som här består av försäljningsagenter samt lokala distributörer. Detta beror på 

att studien fokuserar på filmens distribution till en internationell marknad, och för att 

få in filmen på denna marknad krävs kommunikation av filmen till denna målgrupp 
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(Bosko 2003). En films två andra målgrupper, konsumenter och marknadsförare, 

behandlas därmed enbart på en mer generell nivå i denna avhandling. En 

sammanfattning av dessa tre målgrupper, samt vilka målgrupper som är i fokus i vilket 

skede av filmens livscykel, finns sammanfattade i Figur 2. Dock är alla målgrupper 

viktiga genom hela livscykeln.  

Figur 2 En films livscykel (Modell utvecklad  
på basen av Bosko 2003; Eliashberg, Elberse & Leenders 2006) 

Kerrigan (2017) argumenterar att filmmarknadsföring måste förstås från både 

målgruppernas och producentens perspektiv, och det gäller att hitta var dessa möter 

varandra. Författaren beskriver filmmarknadsföring som en värdeskapande 

process, som involverar marknadsföringsaktiviteter mellan producent, köpare, 

konsument och media. Alla har sin egen roll i filmens marknadsföring och skapar värde 

för varandra. Det handlar alltså om interaktionen mellan dessa, som kommunicerar 

information om filmen till varandra. (Kerrigan 2017) Filmkonsumtion är alltså inte 

mycket annorlunda än annan kulturellkonsumtion som till exempel böcker, musik, 

målningar och teater, och kan därmed även jämföras med marknadsföring av 

konst och kultur. Enligt Hill, O'Sullivan, O'Sullivan, och Whitehead (2017) handlar 

konst och konstmarknadsföring om en relationsskapande process mellan konsument 

och konstverk. Författarna ser konstmarknadsföring som väldigt konsumentfokuserat, 

någonting som påvisandevis är även ytterst relevant inom film.  

2.1.1.2 Produkt 

Marich (2013:82) skriver att filmmarknadsföring kan jämföras med lansering 

av en ny produkt. Och som med vilken produktlansering som helst, är detta svårt 

och riskfullt (Zufryden 1996) och en films lansering är kritiskt för filmens framgång. 

Timing är även någonting som kan vara avgörande för produktens framgång, någonting 

som även är väldigt relevant för filmlansering. (Anthony & Benetto 1999; Einav 2007) 

Varje film kan ses som en ny produkt som måste hitta sin plats på marknaden, hitta sin 

målgrupp och passande distributionskanaler (Marich 2013:82). En film har dessutom 
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ofta bara en chans till lyckad lansering (Eliashberg, Elberse & Leenders 2006) och som 

det konstaterats tidigare har film som produkt en kort närvaro på marknaden, vilket 

betyder att lanseringen blir väldigt intensiv och måste gå rätt på en och samma gång, 

detta är även relevant då filmen distribueras till en internationell marknad: 

”Som filmmarknadsförare har man en chans att lansera filmen rätt. Bara ett fåtal filmer har 
återhämtat sig efter ett dåligt lanseringsveckoslut. Varje film som släpps på bio är en ny produkt 
som måste förklaras, positioneras och kommuniceras till konsumenterna under filmens resa till 
dess korta och osäkra tid på marknaden” (Svensk översättning, Marich 2013:5)  

Marich (2013:5) identifierar hur kritiskt det är att lansera en film rätt, och hur kritiskt 

det är att ha rätt samarbetspartners. Anthony och Benetto (1999) fann i sin studie över 

framgångsrika produktlanseringar att marknadsföringsundersökning, försäljnings-

taktik, distribution, promotion, forskning och utveckling samt produktion är de främsta 

faktorerna som kan relateras till framgång. En framgångsrik produktlansering kräver 

strategiska processer som involverar kommunikation, logistik samt produktions-

specifika beslut redan i planeringsskedet. (Anthony & Benetto 1999)   

Även om film i sig är en bekant vara, är alla filmer med andra ord olika med unika 

karaktärsdrag och målgrupper, och som det diskuterades ovan är alla filmer sin egen 

produkt. Filmmarknadsföring utgörs även av uppbyggandet av ett 

filmvarumärke (eng. filmbranding) (Grainge 2008:9-10). Ett varumärke kan 

definieras som ”the multidimensional set, which integrates both tangible and 

intangible attributes of a product” (Bivainiené, 2007:305). En films produktionsbolag 

och produktionsland kommer att påverka en films varumärke (Grainge 2008:9-11), 

likaså produktionsbeslut som t.ex. val av skådespelare, personal, genre och tema. Även 

inspelningsplats och användning av någon karaktär eller speciell musik kan bidra till 

formuleringen av filmvarumärket. Alla dessa beslut utgör sen tillsammans filmens 

varumärke, och är alla faktorer som kan användas i kommunikationen av filmen 

(Bosko 2003; Grainge 2008:9-11; O'Reilly & Kerrigan 2013). Målgrupperna kommer 

sen vidare att konstruera sin egna individuella varumärkesuppfattning av en film på 

basis av dessa olika varumärkeselement, och associerar vissa skådespelare, regissörer 

och filmgenrer till ett visst typ av filmvarumärke. (O'Reilly & Kerrigan 2013) 

Exempelvis har Hollywoodfilmer ett väldigt starkt varumärke, och kan identifieras som 

ett av de största filmvarumärkena i världen. Det finns även en tydlig association mellan 

Quentin Tarantinos filmer och brilliant, och blodig film. Likaså förknippas 

skådespelaren Jim Carrey med roliga roller i komedifilm. Kultur som nämndes tidigare, 

kunde även anses vara ett betydande element för filmens identitet och varumärke. 

(Marich 2013:103; O'Reilly & Kerrigan 2013) Detta diskuteras mera i kapitel 2.2.  



	

	

16 

2.1.1.3 Internationell distribution 

Det finns många olika orsaker till varför företag söker sig till internationella 

marknader. Till exempel kan orsaker vara sökandet efter nya möjligheter och nya 

kunder, en saturerad eller för liten nationell marknad, incitament eller press från 

staten, legala- eller politiska orsaker, skatter och begränsningar eller skapandet av 

skalfördelar. (Gilligan & Hird 2012:14) Internationell marknadsföring skiljer sig från 

nationell marknadsföring på olika sätt, men den största skillnaden är att internationell 

marknadsföring innebär tacklandet av flera okontrollerbara element samt 

kommunikation och distribution till en mer komplex och varierande marknad. (Doole 

& Lowe 2008:5-6)  

Doole & Lowe (2008:11-13) anser att internationell marknadsföring i sin simplaste 

form handlar om att föra en av de fyra elementen inom marknadsföringsmixen utanför 

den nationella marknaden. Dock kan internationell marknadsföring vara mycket mer 

invecklat, då företag koordinerar olika slags marknadsföringsstrategier omkring i 

världen. Vissa företag undertecknar enbart ett distributionskontrakt för sin produkt 

med en internationell försäljningsagent som sedan tar över resten av 

marknadsföringsmixen (Doole & Lowe 2008:239), någonting som kan antas stämma 

bra med filmmarknadsföring var försäljningsagenten långt sköter filmens export till 

den nya marknaden (Bosko 2003).  

Bradley (2015:3-5) skriver att man vid internationell distribution måste identifiera och 

analysera de nya internationella marknaderna som annorlunda än den nuvarande. De 

handlar inte om att hitta nya marknadsföringskoncept när man distribuerar produkter 

på internationell nivå, utan det handlar om att förstå marknaden som marknads-

föringsplanen skall implementera på och anpassa sin strategi enligt detta. Vidare 

anmärker Bradley (2005:3-5) att medan vissa företag använder sig av samma 

marknadsföringsverktyg både nationellt och internationellt, väljer andra företag att 

modifiera och anpassa sin marknadsföringsstrategi när de antar ett internationellt eller 

globalt perspektiv.  

I denna studie antas Doole och Lowes (2008:11-13) tankegång att internationell 

marknadsföring handlar om att föra ett eller flera av de fyra elementen i 

marknadsföringsmixen över de nationella gränserna. Detta beror på att man ofta inom 

filmindustrin sluter kontrakt med en eller flera internationella försäljningsagenter, 

vilket gör att processen långt görs i samarbete med dessa agenter som sedan säljer 
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filmen vidare till de olika lokala distributörerna (Goodell 1998). I sin simplaste form 

handlar det om att exportera filmen utomlands och att hitta rätt affärskumpan 

(Kerrigan 2017). En film som produkt har även få möjligheter till produktadaptering. 

Richters (2012) tankegång om en internationell marknadsföringsmix kombineras med 

denna tankegång, var författaren menar att det handlar om att utveckla och modifiera 

de olika P:na enligt det internationella landskapet. Därmed kommer denna studie utgå 

från den internationella marknadsföringsmixen, med fokus på produkt, promotion och 

plats. Marknadsföraren måste välja vilka delar i marknadsföringsmixen, samt till 

vilken mån, som skall adapteras enligt den nya internationella marknaden (Richter 

2012; Akgün, Keskin, & Hayat Ayar 2014).  

2.2 Produktion: Marknadsföring före internationell utgivning 

I detta avsnitt presenteras den första fasen i filmens internationella distribution: 

produktionsfasen. Här används benämningen marknadsföring före internationell 

utgivning, då modellen kartlägger internationell filmdistribution.      

Figur 3 Marknadsföring före internationell utgivning (Modell utvecklad på basen av Eliashberg & 
Shugan 1997; Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, 

Greene & Douglas 2005; Rao & Kannan 2008; Kerrigan 2017) 

I denna fas, Figur 3, är filmen i produktion och här formas de olika karaktärsdragen 

som kommer utgöra filmens attraktivitet för olika målgrupper och marknader; dess 

strukturella drag, karaktäristiska drag samt dess kultur (Henning-Thurau, Walsh & 

Wruck 2001; Craig, Greene & Douglas 2005; Eliashberg, Elberse & Leenders 2006). 

Tillsammans bygger dessa drag upp filmen som produkt, samt formar filmens 

varumärke (Grainge 2008:9-13). Detta skede präglas av olika kommunikations-

aktiviteter styrda av filmproducenten som görs innan själva utgivningen av filmen, 

samt forskning och marknadsundersökning som görs för att kunna förutse filmens 

framtida framgång och attraktionskraft på diverse marknader (Bosko 2003). Innan 
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man kan börja kommunicera filmen till dess målgrupper måste man veta vad det är 

man producerar, till vem är det man producerar filmen, samt varför en specifik 

målgrupp vill se på just denna film. Det gäller att redan i början av filmproduktionen 

etablera filmens karaktärsdrag, identifiera filmens målgrupper samt hitta de element 

som gör att dessa målgrupper blir intresserade av filmen. (Goodell 1998; Bosko 2003) 

Vanliga marknadsföringsrelaterade undersökningar som görs i detta skede är bland 

annat test kring manus, filmkoncept, och filmtitel samt testvisningar och test av 

marknadsföringsmaterial (Marich 2013:56-60).  

En film kan antingen distribueras av produktionsbolaget själv, eller genom en 

försäljningsagent och/eller distributörer. Processen inkluderar ofta flera olika lokala 

distributörer i fall om man söker sig till olika internationella marknader, mer om detta i 

kapitel 2.3 (Kerrigan 2017). Försäljningsagenter söker aktivt efter nya filmer att sälja, 

och här gäller det att hitta den försäljningsagent som passar just den filmen bäst. 

Försäljningsagenterna vill ha produkter som är värda att sälja vidare, och hurdant 

kontrakt producenten lyckas göra med försäljningsagenten beror mycket på själva 

filmen och dess förväntade framgång. (Bosko 2003) Ju tidigare försäljningsagenten är 

med i processen, desto bättre (Kerrigan 2017). I denna fas planeras alltså filmens 

distribution, och här bestäms det även ifall filmen produceras enbart för den inhemska 

marknaden eller också för internationell distribution (Puskala intervju 26.3.2018).  

2.2.1 Film som produkt 

I detta avsnitt diskuteras det troligtvis viktigaste P:t i en films marknadsföringsmix: 

produkten. En film består av olika element och drag som karaktäriserar just den 

filmens identitet och varumärke. Dessa olika element gör filmen till en unik produkt 

som kommer att attrahera vissa typer av köpare, marknadsförare och konsumenter. 

Alla dessa element är sådana som kan användas för att marknadsföra filmen, som så 

kallade marknadsföringselement. (Bosko 2003)  

Bosko (2003) menar att man som producent eller försäljningsagent måste hitta det 

absolut mest marknadsförbara elementet i filmen, och använda detta för att attrahera 

de olika målgrupperna. Elementet kan exempelvis vara filmens berättelse, idé, regissör, 

skådespelare, specialeffekter, genre, budget, ursprungsland, särprägel, relevans eller 

filmens titel. Filmen kan marknadsföras med hjälp av alla dessa element, och det gäller 

att identifiera vilka element som främst attraherar filmens målgrupper. Dessa 
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markandsföringselement ska kännas bekanta och kunna identifieras, men skall även 

vara de element som skiljer filmen åt från andra filmer på marknaden.  

Kerrigan (2017) argumenterar att de element som främst bygger upp en films identitet 

hos konsumenterna är: skådespelarna, filmens manus och genre, åldersklassificering 

och lanseringsstrategi, och dessa element är ofta dessa som attraherar målgrupperna. 

Genom att som producent fokusera på att hitta rätt mix av element, samt att fatta 

produktionsbeslut som bygger upp en filmidentitet attraktiv för de olika målgrupperna, 

kan filmen kommuniceras vidare med hjälp av dessa element och sedan leda till 

konsumtion. Alla tre målgrupper kan bli lockade med filmens varumärke och attribut, 

och speciellt köpare vet vad eller vem som säljer på marknaden och kommer hålla utkik 

efter sådana attribut (Bosko 2003). Den största utmaningen när det kommer till 

filmvarumärkesuppbyggande är att kombinera de olika elementen, som i princip alla är 

egna varumärken var för sig. T.ex. har filmens regissör kanske gjort flera olika filmer 

innan, och samma när det kommer till produktionsbolaget och skådespelarna. Ta Aki 

Kaurismäki som exempel – han har en viss stil och har lyckats skapa sitt eget 

varumärke. Alla har alltså redan egna varumärken och identiteter, och här är 

utmaningen att kombinera dem alla till en och samma produkt. Vidare är en films 

varumärke både konstnärligt och kommersiellt, varav ovannämnda element alla faller 

under konstnärliga element, medan det till kommersiella element hör så kallade brand 

extensions; dvs eventuella fortsättningsfilmer eller annan varumärkesutbyggnad. Dessa 

fortsättningsprodukters varumärken formas sedan på basis av hur den första filmen 

klarade sig, och hur konsumenterna uppfattade den. (O'Reilly & Kerrigan 2013)  

I denna studie delas filmens olika marknadsföringselement upp enligt filmens 

karaktärsdrag, filmens strukturella kännetecken samt filmens kultur. Dessa utgör 

tillsammans filmens generella identitet och varumärke som kommuniceras och 

konstrueras från ett producentperspektiv, och tar inte ännu konsumenternas egna 

uppfattningar i beaktande. Med andra ord är dessa sådana element som de olika 

målgrupperna kan informeras om innan de sett filmen. Filmens slutliga identitet 

kommer sedan att utvecklas av konsumenterna, och bland annat filmens kvalitet och 

huruvida filmen motsvarar skapade förväntningar, är element som inte kan 

kommuniceras i förväg. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001)  
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2.2.1.1 Karaktärsdrag 

Till en films karaktärsdrag hör alla element angående filmens innehåll, dvs t.ex. filmens 

genre, berättelse, källa, karaktärer, filmvärlden och specialeffekter (Hennig-Thurau, 

Walsh & Wruck 2001). 

En films genre är en klassificering av dess dramaturgi och karaktär, och är även en 

signifikant referens för konsumenterna. Det finns massor av olika filmgenren, som t.ex. 

drama, komedi, skräck, science fiction, actionfilmer och westerns. (Austin & Gordon 

1987) En film behöver inte vara klassificerad som enbart en av dessa genren, utan kan 

även tillhöra flera, men det anses vara nödvändigt att filmen kan identifieras till någon 

genre för att målgrupperna skall känna igen filmens typ och därmed känna bekantskap 

gentemot filmen. Människor identifierar sig ofta med olika genren, och med vissa 

känslor som en viss filmgenre ger upphov till. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001) 

En känsla av rädsla associeras med skräckfilmer, skratt med komedi och gråt med 

drama. Cristóbal (2014) argumenterar att det inte är samma sak att sälja en 

ungdomsfilm som en vuxen komedi, eftersom målgrupperna inom en viss genre ofta är 

olika, samt olika genrens marknadspotential varierar. Sättet att kommunicera filmen 

varierar även beroende på filmens genre. (Austin & Gordon 1987; Cristóbal 2014) 

Filmgenren är ofta väldigt olika typs projekt, både när det kommer till 

produktionskostnader och till filmens potentiella marknader och succé, något som 

försäljningsagenter fäster stort intresse för (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001). 

En films berättelse kan även användas som marknadsföringselement. Ifall filmens 

berättelse t.ex. är lätt att identifiera sig med som konsument, extremt välskriven med 

otroliga vändpunkter och smarta dialoger, tar upp väldigt relevanta händelser eller 

behandlar djupa, intressanta ämnen, kan själva filmberättelsen vara en effektiv 

kommunikationskrok. Bland annat lockade filmen Cast Away en otroligt stor publik på 

grund av dess otroliga berättelse om överlevnad och kärlek, och The Sixth Sense 

lockade folk till biosalongerna med sin väletablerade och chockerande vändpunkt. 

(Bosko 2003)  

Filmens källa används ofta som kommunikationselement. En film kan baseras på t.ex. 

myter, sagor, litteratur, TV serier, spel, musikaler, teatrar, historiska händelser, kända 

personer, sanna berättelser samt serietidningar. En film kan även vara en nyinspelad 

version av en äldre film, eller en uppföljningsfilm till en tidigare film. Detta blir då en 

slags varumärkesutbyggnad av ett redan existerande filmvarumärke. Dessa källor ger 



	

	

21 

målgrupperna en viss idé om filmens innehåll, och här är det viktigt att källan verkligen 

fungerar i form av film. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003) 

Filmens karaktärer kanske även har något ”extra” som är värt att ta upp i filmens 

kommunikation. Exempelvis kan omtyckta karaktärer eller riktiga personer användas i 

filmen. (Eliashberg, Elberse, & Leenders 2006) Marvel’s superhjältar är t.ex. kända 

karaktärer som implementeras i många olika filmer, och dessa karaktärer har var för 

sig skapat lojala följare (Elberse 2004). En film kan även attrahera med otroliga 

specialeffekter, unika filmvärldar och exotiska inspelningsplatser (Bosko 

2003). 

Även filmens framgång på andra marknader kan ses som ett filmkaraktärsdrag som 

kan användas i filmens kommunikation, och är speciellt relevant i denna studie då 

fokus ligger på internationell filmmarknadsföring. Detta element är dock ett 

karaktärsdrag som uppstår efter att filmen som produkt är färdig och har lanserats, och 

kan användas i filmens kommunikation då filmen planerar distribution till nya 

marknader. En film som klarat sig bra på sin hemmamarknad får en slags 

kvalitetsstämpel bland målgrupperna. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001)  

2.2.1.2 Strukturella kännetecken 

Till filmens strukturella kännetecken hör element som har med själva struktureringen 

och skapandet av filmen att göra som t.ex. filmteamet, studio, skådespelare, budget, 

längd och produktionsland (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001).  

Hennig-Thurau, Houston och Sridhar (2006) argumenterar att man kan anta att 

målgruppernas uppfattningar och förväntningar delvis påverkas av filmteamet och 

produktionsbolag. På produktionssidan är det främst filmens producenter och 

regissörer som kommunicerar filmens karaktärsdrag. Som det redan nämndes så har 

vissa regissörer, som t.ex. Steven Spielberg och Aki Kaurismäki, har skapat ett visst 

varumärke kring sig själv som regissör, vilket kommer påverka de olika målgruppernas 

förväntningar av filmen. Filmens produktionsbolag kan även skapa vissa specifika 

tankar kring filmens kvalitet (Grainge 2008:9-13). Vidare kan filmens budget 

användas som markandsföringselement, och möjliggör även mycket för själva 

filmproduktionen och dess distribution (Bosko 2003).  

Inflytandet av skådespelare på en films framgång har undersökts från flera olika 

perspektiv. Kända skådespelare kan karaktärisera filmen med sitt personliga 
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varumärke (Vany & Walls 1999), och kan även ge filmen en viss kvalitetsstämpel 

(Steven 1998). Kända skådespelare har även sina egna fans och tilltalar eventuellt 

köpare (Bosko 2003).  

En films produktionsland har även visat sig påverka filmens varumärke, likaså 

filmspråket, och dessa kan vara avgörande faktorer speciellt inom internationell 

distribution (Garcia-Alvarez, Filimon & Lopez-Sintas 2007). Utöver detta 

kommuniceras vissa kulturella faktorer och sociala normer genom film, något som 

diskuteras mera i nästa avsnitt. (Craig, Greene & Douglas 2005) 

2.2.1.3 Kultur 

Filmer utvecklas både i takt med samhällsutvecklingen samt konsumenternas tankar 

och levnadssätt, och är därmed en ständigt utvecklande konst- och kulturform (Jowett 

& Linston 1981; Bosko 2003; Hill et al. 2017).  

Film har, precis som konst, förmågan att påverka kulturellt, samt påverka människors 

tankesätt, fantasi, världsbild samt preferenser. Därmed handlar filmmarknadsföring 

även om att hitta det konstnärliga och kulturella i filmen, och på så vis skapa en 

relation med konsumenterna och filmen (Jowett & Linton 1981; Hill et al. 2017). Filmer 

kan även skapa kulturer kring sig, samt kommunicera en viss kultur (Craig, Greene & 

Douglas 2005). Man kan påstå att filmer avspeglar kulturen som den produceras 

i; manusförfattarens perspektiv, regissörens vision, landets språk, normer och 

eventuellt regler. Även landets miljö och människor kommuniceras genom filmen. 

(Craig, Greene & Douglas 2005) Därmed är filmer väldigt kulturella produkter, som 

kommunicerar ett visst levnadssätt och specifika värderingar. Dessa element 

kommer därmed att bidra till formandet av filmen som produkt, samt hur den kan 

kommuniceras internationellt.  

Craig, Greene och Douglas (2005) fann i sin studie att kulturella produkter är direkt 

bundna till hur de kommer klara sig på olika kulturella marknader. Deras resultat 

påvisade att amerikanska filmer var mer framgångsrika i länder som hade liknande 

kultur och samhällsstruktur. Författarna argumenterar även att språk är en viktig 

kulturell barriär att ta i beaktande. Språk kan skapa stora barriärer mellan vissa länder 

och innehåll kan förvridas och missförstås. Inte bara filmens verbala språk påverkar 

detta, utan även kroppsspråket hos skådespelarna och hur känslor uttrycks i filmen kan 

påverka hur filmen uppfattas. Eftersom engelska är det officiella världsspråket klarar 
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sig engelskspråkiga filmer ofta bra. I länder med dubbningskultur måste filmer dock 

adaptera, som t.ex. i Frankrike och Italien. (Craig, Greene & Douglas 2005) 

För att sammanfatta avsnittet om film som produkt, kan man konstatera att det är en 

hel del olika element som kan vara avgörande faktorer för filmens internationella 

möjligheter. Dessa olika element är sammanfattade i Figur 4 som öppnar upp vad 

kultur, strukturella kännetecken samt karaktäristiska kännetecken egentligen innebär.   

Figur 4 Finsk film som produkt (Modell utvecklad på basen av Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; 
Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, Greene & Douglas 2005) 

2.2.2 En films kommunikationsmetoder 

Att producera en produkt som matchar målgruppernas preferenser är dock inte 

automatiskt en lyckad produkt. Här krävs det såklart även kommunikationsmetoder för 

att informera och påverka målgrupperna. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001)  

Syftet med detta avsnitt är att presentera en films olika kommunikationsmetoder, dvs 

promotionsmixen i den internationella marknadsföringsmixen (Richter 2012). En films 

promotion sker enligt Henning-Thurau, Walsh och Wruck (2001) med hjälp av 1) 

traditionell marknadsföring, dvs betald, direkt reklam, samt med 2) icke-betald 

reklam, dvs publicitet och så kallade neutrala källor, och med 3) filmspecifik 

marknadsföring, som t.ex. filmtrailers och filmaffischer. Eftersom filmspecifik 

marknadsföring och traditionell marknadsföring båda är riktade från filmens 

produktionsbolag, slås dessa två kommunikationsmetoder ihop i denna studie under 

namnet filmreklam. Icke-betald reklam benämns vidare till filmpublicitet. Vidare 

eftersom det i filmdistribution främst handlar om att sälja filmen till andra aktörer, 
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bland annat genom att använda sig av dessa olika medel, så inkluderas personlig 

försäljning som en films kommunikationsmetod (Bosko 2003; Levison 2013). 

Filmreklam, filmpublicitet samt personlig försäljning används genom hela filmens 

livscykel men riktas till olika målgrupper under olika skeden i processen (Kerrigan & 

Özbilgin 2004). När filmen är i produktionsfasen är det filmreklam och försäljning som 

är de huvudsakliga kommunikationsmetoderna. Målgrupperna här är huvudsakligen 

köpare, och vid internationell distribution oftast försäljningsagenter. (Bosko 2003; Rao 

& Kannan 2008) Enligt Marich (2013:211-220) är det dock även viktigt att aktivt själv 

söka publicitet redan i detta skede, genom att både filmens skådespelare och personal 

aktivt delta i intervjuer och publicera foton från produktionen. Målet här är att redan i 

denna fas skapa en så kallad ”hype” kring filmen, samt sprida information om att 

filmen är på kommande, samt att fånga intresset hos försäljningsagenter och andra 

köpare. Denna fas i distributionsprocessen handlar som sagt främst om producentens 

kommunikation till försäljningsagenterna. Detta sker genom att producenten via olika 

kanaler av personlig försäljning kommunicerar filmen till försäljningsagenten. I vissa 

fall är filmen enbart en idé i detta skede, i andra fall är filmen redan färdig. Beroende 

på i vilket skede filmen är så används olika grad av dessa tre kommunikationsmetoder 

för att sälja filmen till försäljningsagenten; en färdig film har troligen mer tillgång till 

filmreklam och filmpublicitet medan ett nyligen påbörjat manus måste använda sig 

mer av försäljningstekniker. Allt hänger slutligen på ifall försäljningsagenten ser 

internationellt försäljningspotential i filmen eller inte. (Bosko 2003; Marich 2013:211-

220) 

Resten av detta delavsnitt kommer att öppna de olika kommunikationsmetoderna 

presenterade ovan. Olika filmreklam och filmpublicitet samt försäljning diskuteras på 

ett mera allmänt plan, och är metoder som kommer användas i båda faserna i Figur 1.  

2.2.2.1 Filmreklam 

Till filmreklam hör all slags studiobetald kommunikation som t.ex. TV-reklam, 

tidningsreklam, radioreklam, utomhusreklam samt annan direkt reklam. Hit hör även 

mer filmspecifik reklam som filmaffischer och trailers. (Hurst & Hale 1975; Henning-

Thurau, Walsh & Wruck 2001) Filmreklam är en bra metod för att lyfta fram filmens 

olika marknadsföringselement (O'Reilly & Kerrigan 2013).  

Marich (2013:28) argumenterar att filmtrailers borde vara filmproducentens topp 

prioritet när det kommer till markandsföringsmaterial. En filmtrailer är en cirka två 
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minuter lång sammanfattning av filmen, med mål att locka åskådare till att se hela 

berättelsen. Trailers görs ofta i många versioner, för lite olika målgrupper (Hixson 

2006). Hixson (2006) argumenterar att filmtrailers är en av de mest övertygande 

filmreklammetoderna, då de ger målgrupperna ett smakprov av filmens innehåll, genre 

och berättelse och uppfattas ofta mer som information, inte som reklam. En visuell 

produkt marknadsförs även bäst visuellt; radioreklam har ingen bild och affischer 

har inte ljud och har begränsningar till rörlig bild. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck: 

2001; Hixson 2006; Marich 2013:125)  

Filmaffischer har ända sedan filmbranschen uppstod spelat en väldigt stor roll i 

filmmarknadsföringen, och är än idag en av de viktigaste kommunikationsmetoderna. 

Filmaffischer kan användas i olika kommunikationskanaler, varav den vanligaste är 

utomhusreklam. Filmaffischens roll är att skapa en generell bild av filmen, och att 

betona viktiga element i filmen som t.ex. regissör, skådespelare och genre. (Argan & 

Sever 2008; Kerrigan 2017).  

Så kallade bakom-kulisserna-material (eng behind the scenes) är videoklipp, bilder 

och intervjuer om vad som verkligen händer under själva produktionen av filmen. 

Detta är marknadsföringsmaterial som sprids redan i ett tidigt skede för att skapa 

kännedom om filmen samt lyfta fram eventuella marknadsföringselement. Detta 

material är ofta gratis tillgängliga för målgrupperna, med syfte att sprida ett allmänt 

intresse för filmen. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001)  

I samband med att internetreklam får större och större inflytande, har digital 

marknadsföring fått en allt större roll även inom filmmarknadsföring. (Hennig-Thurau, 

Walsh och Wruck 2001). Internet möjliggör större spridning av marknadsförings-

material både nationellt och internationellt, vilket har resulterat i att många filmer har 

egna hemsidor, med information om filmen, dess skådespelare och personal, samt 

annan för publiken intressant information. Onlineforum, sociala mediakanaler samt 

digitala annonser är även sätt att marknadsföra film online. (Hennig-Thurau, Walsh 

och Wruck 2001; Marich 2013:112-130, Bosko 2003) Ett bra exempel på en film med 

framgångsrik internetreklam är indiefilmen The Blair Witch Project, där 

produktionsbolagetskapade olika påhittade material på sin hemsida som relaterade till 

den kända legenden filmen baserades på, och länkade detta till filmens mysterier. 

Hemsidan fick över flera miljoner globala besökare på bara några veckor, och filmen 

var en stor succé. (Eliashberg, Elberse & Leenders 2006) 
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För att sammanfatta de olika kommunikationsmetoderna med filmreklam, kan det 

konstateras att all slags filmreklam runt en film ger små provexemplar av produkten, 

vilket lockar de olika målgruppernas intresse för filmen (Hixson 2006). Viktigast är att 

filmens marknadsföringsmaterial är kontinuerligt och visuellt representativt – all 

marknadsföring och kommunikation påverkar människors uppfattningar om filmen, 

och motsvarar filmens trailer eller affischer inte filmens visuella stil kommer folk bli 

förvirrade (Kerrigan 2017).  

2.2.2.2 Filmpublicitet 

En films icke-betalda kommunikation hänvisar till publicitet och så kallade neutrala 

informationskällor kring filmen, här sammanställs dessa under benämningen 

filmpublicitet. Till detta hör bland annat word-of-mouth marknadsföring, online-

forum, rankinglistor, filmrecensioner, mediauppmärksamhet, filmfestivaler samt 

filmpriser. Eftersom många idag är rätt skeptiska till reklam, och ofta litar mer på 

andras åsikter och okontrollerbar reklam, är publicitet en väldigt viktig del av en 

filmens kommunikation. (Balasubramanian 1994; Skard & Thorbjørnsen 2014)  

Word-of-mouth marknadsföring (WoM) är en av de viktigaste publicitetskällorna 

för en films framgång (Vany & Walls 1999; Bosko 2003). Detta innebär aktiviteten av 

att konsumenter för vidare information och åsikter om filmen. Hur mycket filmreklam 

som krävs för att marknadsföra en film är ofta relaterat till den potentiella WoM-

marknadsföringen som filmen eventuellt kommer ge upphov till. Filmer som lyckas 

åstadkomma mycket WoM-marknadsföring kommer troligen behöva mindre 

filmreklam och vice versa. (Eliashberg, Elberse & Leenders 2006) Enligt Chevalier och 

Mayzlin (2006) är WoM-marknadsföring väldigt viktigt i försäljning av 

underhållningsprodukter, eftersom underhållningsprodukter ofta köps kollektivt 

diskuteras i dagliga diskussioner.  

Precis som med filmreklam på internet, har WoM-marknadsföring även hittat sig hit. 

Olika online-forum utvecklas hela tiden, där människor kan berätta om sina tankar 

och åsikter angående produkter och företag; film inkluderat (Dellarocas 2003). Idag 

kan man hitta oändligt med källor med information om filmer, och kolla vad andra 

tycker om en film via olika etablerade rankinglistor. Det finns allt från 

konsumentbaserade rankinglistor (Amazon), filmdatabaser (IMDB), filmkritikers sidor 

(Rottentomatoes), samt rekommendationssidor (Moviefone). Alla dessa sidor ger olika 

perspektiv på vad andra tycker om en specifik film, och gör det väldigt lätt för en films 
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målgrupper att hitta information om filmen. (Chevalier & Mayzlin 2006; Eliashberg, 

Elberse & Leenders 2006; Godes & Mayzlin 2004). Filmkritikers är vidare anställda för 

att skriva ner sina åsikter om en film i form av recensioner, och är enligt Eliashberg 

och Shugan (1997) viktiga påverkande aktörer. Deras expertkommentarer publiceras i 

tidningar och online kring filmens premiär (Eliashberg & Shugan 1997). 

Hurst och Hale (1975) tar även upp exploatering som ett filmpublicitetsknep, vilket 

är all slags aktivitet att aktivt själv se till att filmen syns i olika media. Vidare kan 

producenterna själva försöka påverka hur filmen presenteras av olika källor, genom att 

aktivt försöka skapa WoM-marknadsföring kring filmen. Det gäller alltså att försöka 

väcka publikens och mediers uppmärksamhet och skapa diskussionsämnen. All typ av 

mediauppmärksamhet kring filmen, dess skapare eller dess skådespelare är gratis 

filmpublicitet. (Hurst & Hale 1975; Jowett & Linton 1981) Även arrangerande av 

filmvisningar för press och media samt andra inbjudna gäster är viktig både för 

marknadsundersökning, och för att eventuellt fånga intresset av en försäljningsagent. 

(Bosko 2003; Henning-Thurau, Walsh & Wruck 2001)  

En annan typ av publicitet är filmfestivaler och filmpriser. I samband med att en 

film visas på olika festivaler, samt nomineras till olika priser, ges filmen en slags 

kvalitetsstämpel, och samtidigt får filmen uppmärksamhet i media och eventuella 

agenter och distributörer rör sig ofta på festivalerna med avsikt att hitta nya filmer. Det 

finns en hel del filmfestivaler både i Finland och internationellt, och ofta skickas filmer 

hit innan de släpps till allmänheten. (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Dodds & 

Holbrook 1998) Viktiga internationella filmfestivaler ordnas årligen i t.ex. Cannes 

(Corless & Darke 2007), Venice, och Berlin (Desser, Falkowska & Giukin 2014:166). 

Filmgalor delar även ut olika priser till det årets bästa filmer (Hennig-Thurau, Walsh 

& Wruck 2001; Dodds & Holbrook 1998). I Finland finns bland annat Jussi-gaala, som 

ordnas varje år för finsk film (Jussi-Gaala, 2018). Internationellt sett är det Academy 

Awards (Oscars) som ger mest publicitet (Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001).  

På en internationell skala spelar publicitet ofta en stor roll speciellt i fas två, när de 

lokala distributörerna är den huvudsakliga målgruppen (Hennig-Thurau, Walsh & 

Wruck 2001). Deltagandet i internationella filmfestivaler kan vara nyckeln till att 

filmen säljs utomlands (Desser, Falkowska & Giukin 2014:181). Online-forum, 

rankinglistor och filmrecensioner är dessutom medel som distributörer kan komma åt 

runt om i världen, vilket gör dessa medel ytterst viktiga för internationell distribution 

(Dellarocas 2003). 
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2.2.2.3 Personlig försäljning 

Personlig försäljning är enligt Antczak och Sypniewska (2017:59) en viktig 

kommunikationsmetod när man kommunicerar produkter över internationella gränser, 

och Bosko (2003) menar att detta är det mest effektiva sättet att bekräfta intresset för 

en film. Oftast handlar personlig försäljning om muntlig kommunikation var 

försäljaren presenterar sin produkt och förklarar varför denna produkt kommer ge den 

andra aktören fördelar (Rajput & Vasishth 2008:14-26). Med hjälp at personlig 

försäljning har man sedan möjlighet att förklara sin produkt samt bygga en 

affärsrelation med personen man säljer till (Antczak & Sypniewska 2017:61). Syftet här 

är ofta just att etablera samarbete med aktören, och skapa en situation var båda 

aktörerna gynnar från relationen (Rajput & Vasishth 2008:14-26). Eftersom 

försäljningsagenter redan har tillgång till ett kontaktnätverk samt eventuellt har sålt till 

en viss marknad förut, kan denne med hjälp av personlig försäljning och träffar med 

lokala distributörer presentera och jobba på att skapa dessa samarbetsrelationer.  

Bosko (2003) skriver att försäljningsprocessen kräver insamling av information om 

olika agenter och distributörer som eventuellt passar just din film. Sedan gäller det att 

försöka få de olika aktörerna i samma rum, var man presenterar en idé eller färdig film. 

Här kan man inte improvisera, utan det gäller att verkligen imponera på aktörerna där 

och då. Försäljningsagenter kontaktas jämt och ständigt och är ofta väldigt bokade, så 

lyckas man landa en träff gäller det att vara förberedd och kunna presentera filmen på 

rätt sätt. Det gäller att göra ett bra första intryck, men även att vara realistisk och ärlig 

om vad det är man säljer. Här hjälper det ju mer material du har, och filmreklam samt 

filmpublicitet kan vara bra material att lyfta fram under presentationen för att 

konkretisera projektet.  

Figur 5 Marknadsföringsmetoder vid försäljning av film (Modell utvecklad på basen av Hennig-
Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, Greene & Douglas 2005) 

Personlig försäljning kan även inom filmbranschen ske utanför organiserade träffar. 

Det ordnas olika filmmarknader årligen runt om i världen, med syftet att sälja filmer 
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och filmidéer. Många filmer hittar samarbetspartners på dessa evenemang. Här kan 

man som producent pitcha sin idé, och eftersom marknaden kryllar av både 

försäljningsagenter och distributörer är detta ett perfekt sätt att fånga deras intressen. 

(Bosko 2003) 

Sammanfattningsvis kan en film kommuniceras och säljas på flera olika sätt, och vilken 

metod som är mest effektiv beror på filmens situation, budget samt filmtyp. Figur 5 på 

sid 28 sammanfattar de olika metoderna diskuterade ovan. 

2.3 Distribution: Marknadsföring kring internationell utgivning  

Detta avsnitt kommer att behandla marknadsföringsprocessens andra fas, nämligen 

själva distributionsfasen, var marknadsföringen sker kring den internationella 

utgivningen (Eliashberg, Elberse & Leenders 2006; Rao & Kannan 2008).  

Figur 6 Marknadsföring kring internationell utgivning ((Modell utvecklad på basen av Eliashberg 
& Shugan 1997; Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, 

Greene & Douglas 2005; Rao & Kannan 2008; Kerrigan 2017) 

I distributionsfasen, Figur 6, är det försäljningsagentens jobb att kommunicera filmen 

till den internationella marknadens lokala distributörer med hjälp av samma 

kommunikationsmetoder som i produktionsfasen, men modifierade till den nya 

marknaden. De lokala distributörernas jobb är sedan att hitta distributionskanaler för 

filmen i just det landet. Här gäller det alltså att sälja filmen vidare till lokala köpare på 

olika marknader, som sedan hjälper kommunicera information om filmen till 

konsumenter och marknadsförare för att etablera filmen på dessa marknader. Ifall en 

distributör inte tror att filmen kommer att fungera på en marknad, kommer 

distributören inte heller att investera pengar i filmen. Här gäller det alltså att fråga 

intresset bland de olika distributörerna, sticka ut ur mängden och få distributörerna att 
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tro på filmen. (Bosko 2003) De lokala distributörerna känner trots allt bäst sin lokala 

marknad, och är de som slutligen kommer att avgöra ifall filmen visas på den 

marknaden eller inte. Därmed är det ytterst viktigt att hitta rätt samarbetspartners vid 

en films internationella distribution. (Antczak & Sypniewska 2017:40-44) 

När man antar en internationell marknadsförings- och distributionsstrategi kommer 

både produkten och marknadsföringen i kontakt med en helt ny marknad full med nya 

risker och osäkerheter (Shenkar, Luo & Chi 2014:12). På den internationella 

marknaden möter dessa en ny regering, nya restriktioner, nya distributörer, nya 

kunder och nya konkurrenter (Doole & Lowe 2008:11-13). Produkten och dess 

marknadsföring utsätts även för nya utomstående faktorer som på ett eller annat sätt 

kommer påverka dess prestation: kulturer, sociala normer, politiska åsikter, lagar, 

etiska normer, trender samt preferenser. (Doole & Lowe 2008:11-20) För att en film 

skall kunna exporteras och visas på en internationell marknad, måste därmed filmen, 

precis som dess reklam, troligen adapteras till en viss mån. Detta kan vara på grund av 

legala faktorer, men även modifieringar på basis av landets konsumentpreferenser kan 

göras för att filmen bättre klarar sig på just den marknaden. (Bosko 2003; Eliashberg, 

Elberse & Leenders 2006)  

De olika faktorerna som påverkar filmen som produkt, samt marknadsföringen av 

filmen till de olika internationella marknaderna, delas i denna studie in i två 

huvudsakliga grupper. Den första gruppen är kulturella och sociala faktorer, och hit 

hör kultur, sociala normer, samt preferenser. Den andra gruppen är samhälleliga och 

legala faktorer, vart geografi, infrastruktur, distributionsstruktur, teknologi, lagar, 

restriktioner, politiska och ekonomiska faktorer. (Usunier & Lee 2009; Terpstra, Foley 

& Sarathy 2012:3-16) Dessa två grupper kommer nu diskuteras skilt för sig, med en 

efterföljande diskussion av internationell filmversionering samt adapterade marknads-

föringsmetoder utomlands. 

2.3.1 Kulturella och sociala faktorer 

Bradley (2005:1-3) beskriver den internationella marknadsföringsmiljön som en 

flerdelad uppsättning av olika efterfrågan och begränsningar och menar att 

internationell marknadsföring är både ett ekonomiskt och kulturellt fenomen. Man 

måste förstå den internationella marknadens preferenser, samt samhället och 

marknadens kultur(er). Eftersom preferenser ofta är baserade på ett lands kultur, är 

förståelse för marknadens kultur viktigt. (Bradley 2015:3) Usunier och Lee (2005) 
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argumenterar vidare att kultur är en av de absolut viktigaste faktorerna att beakta vid 

internationell marknadsföring. Eftersom film anses vara en kulturell produkt, och ett 

sätt att kommunicera och sprida kultur bland människor, är film ett sätt att introducera 

olika länders kulturer till varandra. Med tanke på att denna studie implementeras på 

den finska marknaden, vars filmer ofta präglas av stark nationell kultur, är detta väldigt 

relevant. (Jowett & Linston 1981; Nestingen & Elkington 2005:180; Iverson, Widding & 

Soila 2015) 

Till kultur hör en grupp individers gemensamma värderingar, attityder, idéer och 

symboler som formar hur dessa individer uppfattar saker och ting. Till dessa hör både 

medvetna och omedvetna karaktärsdrag. Kultur formar individers identitet, och 

modifieras av individens tidigare kunskap, upplevelser och erfarenheter – kultur är hur 

vi beter oss. (Bradley 2015) Enligt Usunier och Lee (2009) är kultur vår identitet, ”a 

sort of collective fingerprint” (:9). Det är kulturen som skapar delade värderingar, 

delade skrivna och oskrivna regler, etiska och moraliska synpunkter samt skapar 

gemenskap (Bradley 2015). En individs språk, nationalitet, utbildning, kön, religion, 

etnicitet och sociala ställning är även alla så kallade kulturkällor. Även samhället, 

miljön och dess lagar påverkar den kulturella konstruktionen bland individer. (Usunies 

& Lee 2009) Goodeneugh (1971) definierar kultur som tankar, standarder och tro som 

hjälper en viss grupp människor att förstå känslor, handlingar och reaktioner. 

Författaren ser alltså kultur på en mer individuell nivå, istället för att titta på hela 

samhället, och menar att det finns flera olika grupper av kulturer i ett och samma 

samhälle, och att människor kan höra till flera olika kulturella grupper. Han menar att 

man som individ själv väljer vilken kultur man hör till i en viss situation. Som individer 

har vi alla olika filmpreferenser (Bosko 2003), och kommer att tolka produkten på 

olika sätt, beroende på vår kulturella uppfattning och gruppering. Här kunde man 

tänka sig, på basis av Goodeneugh:s (1971) definition, att man som individ identifierar 

sig med olika filmkulturer eller filmtyper, och väljer vilken film man vill se på baserat 

på dessa olika kulturer.  

Man identifierar ofta olika kulturer genom att använda stereotypier, vilket kan hjälpa 

en att klassificera och förstå olika kulturer, men bör användas enbart som generella 

drag. Individer och målgrupper kan delas in enligt nationalitet, men här argumenterar 

Usunier och Lee (2005) att ett lands kultur enbart bör definieras i jämförelse med 

andra länders kulturer, t.ex. Indias kultur versus Tysklands kultur. Så kallad nationell 

kultur hänvisar till en nations kultur, och definieras på basis av den generella kulturen 
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inom landet samt skillnader mellan landet och andra länder. Inom dessa nationella 

grupper existerar en mängd andra kulturella grupper. (Usunier & Lee 2009) 

Hursomhelst antas det i denna studie att film avspeglar en viss nationell kultur, och 

eventuellt även regionala kulturer och levnadssätt, och kan därmed klassificeras enligt 

detta.  

2.3.2 Samhälleliga och legala faktorer 

De legala systemen i olika länder varierar både när det kommer till innehåll och dess 

tolkning, men det är kritiskt för företaget att förstå sig på den legala miljön i landet 

man tänker föra sin produkt till. Ett företag som marknadsför sin produkt utomlands 

kommer inte längre vara enbart bunden till sitt hemlands lagar, utan även det 

internationella landets lagar. Utöver detta finns det även olika internationella lagar 

som måste tas i beaktande, och länder som t.ex. Finland har även plikt att följa de lagar 

som ställs av den Europeiska unionen. Både produkt och dess promotion kan eventuellt 

påverkas av alla ovannämnda. Vissa produkter får inte överhuvudtaget distribueras till 

specifika länder på grund av restriktioner inom det landet. (Doole & Lowe 2008:12) 

Detta kunde även anses vara applicerbart på filmindustrin, ifall filmen stred mot 

landets nationella lagar eller religion. När det kommer till film är restriktioner och 

lagar angående immateriella rättigheter (Terpstra, Foley & Sarathy 2012:17) och 

åldersgränser bland annat sådana som kan variera beroende på marknaden 

(Eliashberg, Elberse, and Leenders 2006).  

Det politiska landskapet kommer även att påverka en internationell distribution, 

eftersom politik långt styr hur produkter får och kan distribueras i olika länder. Vissa 

länder har en mer välkomnande politik när det kommer till importerade produkter, 

andra har en mer negativ syn på saken. Puskala (intervju 26.3.2018) nämner här att 

länder ofta tar in ett visst antal internationella filmer per år, vilket skapar en rätt 

intensiv konkurrens mellan internationella filmer. I regel är stater försiktiga med att ta 

in internationella filmer, och många regeringar är fortfarande osäkra hur 

mediaprodukter påverkar deras nationella välfärd (Duarte & Cavusgil 1996). Eftersom 

enbart ett visst antal filmer tas in av de lokala distributörerna kan det här antas att de 

olika försäljningsmetoderna verkligen kan vara betydande faktorer för den 

internationella distributionen.  
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2.3.3 Internationell filmversion 

Det är svårt att på förhand veta hur en produkt kommer att klara sig på den nya 

marknaden, oavsett hur bra den klarat sig nationellt. Samma produkt kommer troligen 

inte att fungera på precis alla marknader. Till och med Coca-Cola och McDonald’s 

måste anpassa sig till de lokala konsumenternas smakpreferenser. (Shenkar, Luo, och 

Chi 2014:3-3) På samma sätt kommer inte alla filmer fungera på alla marknader 

(Puskala intervju 26.3.2018). Olika konsumenter i olika länder ser vissa egenskaper och 

attribut i en produkt som viktigare än andra, och en films marknadsföringselement kan 

här jämföras med sådana attribut och egenskaper (Usunier & Lee 2009). 

En produkt måste eventuellt adapteras på grund av lagar, produktstandarder, 

kulturella skillnader samt konsumentpreferenser (Akgün, Keskin, & Hayat Ayar 2014). 

I takt med att internationalisering blir allt vanligare, har företag börjat anpassa sina 

produkter redan i produktutvecklingsfasen till en produkt som kan marknadsföras med 

enbart några få modifieringar till så många länder som bara möjligt (Gilligan & Hird 

2012:117-118). Produktstandardisering är vidare en strategi med syfte att skapa 

produkter som inte alls behöver adapteras till nya marknader (Richter 2012). Enligt 

Usunier och Lee (2009) behöver företag inte välja mellan en standardiserad- eller 

anpassningsbar produktstrategi vid internationell distribution. Istället använder sig de 

flesta företag  av en långt standardiserad strategi, dvs producerar en produkt som långt 

är den samma på den nationella och den internationella marknaden, men modifierar 

trots allt den internationella versionen till viss mån enligt den internationella 

marknaden. (Usunier & Lee 2009) En sådan strategi kan antas vara passande för 

filmproduktion, då film som produkt är väldigt svår att modifiera efter att produkten 

väl producerats. Att göra flera olika versioner av en och samma film är heller inte det 

mest kosteffektiva, vilket tyder på att en film från första början bör produceras för att 

tilltala internationella marknader. Puskala (intervju 26.3.2018) argumenterar även för 

detta och anser att filmproducenten redan i ett tidigt skede av 

filmproduktionsprocessen bör planera för internationell distribution, både med tanke 

på filmens distributionsstrategi och med tanke på själva innehållet. Film som färdig 

produkt kan som sagt inte adapteras hur mycket som helst, vilket gör att filmer kan 

delas in enligt nationella och internationella filmer. 

Exempel på hur en film kunde modifieras för den internationella marknaden, är att 

ändra på filmens språk med dubbning eller undertexter (Garcia-Alvarez, Filimon &  

Lopez-Sintas 2007), filmens längd, filmens åldersgräns (Eliashberg, Elberse, & 
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Leenders 2006) eller filmens titel. Bland annat gjordes en kortare version av den finska 

filmen Tuntematon Sotilas för internationell distribution. I Finland visades den 180 

minuter långa filmen, medan andra marknader erbjöds en 135 minuter lång version av 

filmen. (IMDb, 2018) I Norden ses filmer ofta med originalspråk, men länder som t.ex. 

Tyskland, Spanien, Italien och Brasilien föredrar dubbade filmer. (Ravid, Winter, 

Candler, Reiss, & Bernfeld 2014) Men filmens innehåll, kultur och andra karaktärsdrag 

är sådana element som kan vara väldigt svåra att adaptera i detta skede (Henning-

Thurau, Walsh & Wruck:s 2001; Puskala intervju 26.3.2018). Vissa element, som t.ex. 

filmens varumärke, regissörens rykte, filmens produktionsland samt framgång på 

andra marknader är vidare sådana element som antingen ger positiva eller negativa 

uppfattningar på de olika marknaderna (Bosko 2003). 

I en studie om amerikanska filmer skriven av Craig, Greene och Douglas (2005), fann 

författarna att amerikanska filmer klarar sig bättre i länder med liknande kulturer.  

Filmer avspeglar kulturen som den produceras i; manusförfattarens perspektiv, 

regissörens vision, landets språk, normer och eventuellt regler. Även landets miljö och 

människor kommuniceras genom filmen. (Craig, Greene & Douglas 2005) Alla kulturer 

går inte ihop, precis som alla filmer inte är för alla (Bosko 2003), och en film som går 

helt emot ett annat lands kulturella värden, regler eller normer, kanske inte skall 

försöka sig in på den marknaden. Puskala (intervju 26.3.2018) berättar att alla filmer 

helt enkelt inte är gjorda för internationell distribution, på grund av att filmen från 

början är så fokuserad på hemmamarknaden och dess nationella målgrupper. Hon tar 

filmen Veljeni Vartija som exempel, en film som släpptes år 2018 om den finska 

sångaren Cheek, och menar att denna knappast skulle klara sig bra utomlands då 

Cheek enbart är känd inom Finland. Genom att producera filmer som går att 

implementera på en internationell nivå, har filmen även större potential att nå 

internationella marknader. I vissa fall kan det även vara att konsumenter ser upp till en 

viss livsstil eller kultur och därmed dras till andra länders filmer. Eftersom kultur är ett 

så viktigt element inom film, är det viktigt att ta detta i beaktande när filmen 

produceras. Komedi är t.ex. en genre som ofta är väldigt inbäddad i en kultur och inte 

fungerar utomlands. (Craig, Greene & Douglas 2005) 
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2.3.4 Adapterad marknadsföring 

Även marknadsföring möter restriktioner på internationell nivå, och är oftast den del i 

marknadsföringsmixen som hamnar under strängast kontroll i denna fas. Alla länder 

har olika regler när det kommer till marknadsföring, både angående praktiska och 

etiska saker (Terpstra, Foley & Sarathy 2012:22-23), men ofta är det olika saker som 

säljer. Standardisering av marknadsföringsmaterial är kostnadseffektivt och praktiskt, 

men denna del av marknadsföringsmixen har till skillnad från produktmixen mera 

spelrum att modifieras och skräddarsys efter specifika marknader (Richter 2012). En 

produkts marknadsföring adapteras ofta enligt konsumentpreferenser i den nya 

marknaden, kulturella skillnader, språk, samt av politiska och legala faktorer (Akgün, 

Keskin, & Hayat Ayar 2014). Bland annat kan produktplacering ha strängare regler 

utomlands, och lagar angående tobak och alkohol kan påverka filmdistributionen. 

(Richter 2012) Kerrigan (2017) berättar exempelvis om en Indiana Jones film år 1981, 

som av någon anledning inte klarade sig överhuvudtaget på den japanska marknaden. 

Det kom sedan fram att Indiana Jones hatt på filmaffischen påverkade negativt på 

konsumenternas preferenser, och när hatten togs bort från affischerna klarade filmen 

sig betydligt bättre. (Kerrigan 2017) På samma sätt måste filmen marknadsföras med 

rätt material till de lokala distributörerna (Antczak & Sypniewska 2017:48). 

Figur 7 Hymyilevä mies filmaffischer (Facebook 2017) 

Figur 7 illustrerar hur den finska filmens Hymyilevä mies marknadsföring 

adapterades till de olika internationella marknaderna. Affischerna är från fyra olika 

länder; Finland, Brasilien, USA och Polen. Här ser man tydligt att affischerna tilltalar 

olika målgrupper och försöker kommunicera olika saker. Medan den Brasilianska 

affischen ger en bild av att filmen är tuff och handlar om en boxare, blir boxningsrollen 

mindre synlig i de tre andra. Här har istället fokus lagts på att lyfta fram att filmen är 
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en kärlekshistoria, Polen kanske mest av de alla. Affischerna har modifierats enligt det 

som säljer på just den marknaden. (Facebook 2017) 

Företag som redan har klarat sig bra på den nationella marknaden, har ett välkänt 

varumärke samt har möjlighet till låga styckekostnader, behöver eventuellt inte ändra 

så mycket på sin strategi utomlands. Mindre företag har däremot ett större behov av att 

adaptera till den nya internationella marknaden, speciellt ifall man vill undvika direkt 

konkurrens med lokala företag. (Bradley 2015) Detta kunde jämföras med den finska 

filmmarknaden, då Finland som filmmarknad är väldigt liten i jämförelse med många 

andra länder, och exporterar inte så många filmer utomlands (Puskala intervju 

26.3.2018). Här kan det antas att amerikanska produktionsbolag inte måste 

marknadsföra sina filmer till internationella agenter och lokala distributörer i samma 

skala som t.ex. finska filmer, då dessa redan är relativt kända och dominerar de flesta 

marknader. En mer okänd film måste dessutom adaptera och skräddarsy sin 

marknadsföringsteknik beroende på marknad, medan mer kända filmer långt kan köra 

samma strategi i alla länder.  

Här handlar som sagt promotionen främst om att kommunicera produkten till lokala 

distributörer och möjliga samarbetspartners, som sedan ser till att produkten hittar sin 

plats på marknaden (Akgün, Keskin, & Hayat Ayar 2014). Detta stämmer väldigt bra 

överens med filmindustrin, då filmen måste säljas till lokala distributörer, som sedan 

distribuerar filmen vidare till distributionskanaler som t.ex. biosalonger eller tv-

kanaler (Bosko 2003). För att sälja filmen till dessa aktörer används även här 

filmreklam, filmpublicitet och personlig försäljning. Beroende på filmens 

försäljningsagent har agenten ett brett kontaktnätverk, och använder detta för att 

kommunicera filmen till de olika aktörerna i hopp om att knyta distributionskontrakt 

med en eller flera distributörer. (Bosko 2003)  

Försäljningen till den internationella marknaden måste även adapteras till det lokala 

landets kultur och etiska normer. I vissa kulturer krävs det t.ex. att man har en 

personlig relation innan man sätter sig ner för att göra affärer, i vissa anses detta vara 

tabu. Även kroppsspråk som t.ex. att skaka hand eller att ha ögonkontakt, kan vara 

kritiska när man säljer utomlands. Kulturell förståelse för den lokala kulturen är 

därmed ytterst viktig speciellt i personlig försäljning. Ifall försäljarens och lokala 

distributörens kulturer är väldigt lika kommer denna del vara betydligt enklare. 

(Antczak & Sypniewska 2017:58-60)  
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2.3.5 Distribution till internationell marknad 

När man planerar att distribuera en produkt till en ny internationell marknad, måste 

marknadsförarna, i det här fallet producenten och försäljningsagenten eller den lokala 

distributören, planera var, när och hur produkten skall introduceras (Davidson & 

Harrigan 1977). Terpstra, Foley och Sarathy (2012) påpekar här hur viktigt det är att 

välja en bra partner, vilket här kunde jämföras med försäljningsagent. Eftersom det är 

kritiskt för filmproducenten att få filmen uppköpt i det internationella landet, kommer 

försäljningsagenten och dess marknadsföring till de lokala distributörerna därmed vara 

avgörande för filmens framgång. (Terpstra, Foley & Sarathy 2012)  

Val av utgivningsdatum är ett väldigt viktigt strategiskt beslut inom film-

marknadsföringsprocessen. (Fellman 2006:101) En films utgivningsframgång kan 

bland annat påverkas ifall filmen släpps under hög- eller lågsäsong (Einav 2007), eller 

ifall liknande filmer släpps samtidigt (Krider & Weinberg 1998). Bland annat fann 

Einav (2007) och Radas och Shugan (1998) i sina studier att det eventuellt lönar sig att 

släppa filmen under lågsäsong, och att högsäsong enbart leder till kortvarig vinst. 

Filmer av samma typ eller med samma eller liknande målgrupper, tenderar även klara 

sig bättre utan konkurrens (Krider & Weinberg 1998). Var filmen visas handlar i sin tur 

om den visas på bio, onlinetjänster, eller filmfestivaler, samt i vilken ordning (Goodell 

1998).  

Ifall filmen skall distribueras på alla planerade marknader samtidigt, eller ifall man 

skall stegvis expandera till nya marknader, är även en viktig strategisk fråga 

(Eliashberg, Elberse & Leenders 2006). Det är t.ex. vanligt att filmer släpps gradvis till 

olika marknader eller t.om. regioner, men tiden mellan de olika premiärerna borde 

rekommendationsvis vara så korta som möjligt. Detta beror på att en films ”hype” ofta 

är relativt kortvarig, och därmed lönar det sig att släppa filmen på andra marknader 

medan filmen fortfarande får mediauppmärksamhet. (Elberse & Eliashberg 2003) 

Tidsgapen mellan nationell och internationell utgivning har därmed minskat på de 

senaste åren, främst på grund av ovannämnd orsak, men även eftersom olaglig delning 

av film blivit ett allt vanligare fenomen. Genom att släppa filmen marknad för marknad 

har man dock mera tid att skräddarsy eventuella marknadsföringsmaterial. (Eliashberg 

& Elberse 2003) Huruvida detta är relevant för en okänd finsk film kan dock 

debatteras.  
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2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

En modell presenterades i början av detta kapitel utvecklad på basen av litteratur 

skrivet av Eliashberg och Shugan (1997), Hennig-Thurau, Walsh och Wruck (2001), 

Bosko (2003), Elberse och Eliashberg (2003), Craig, Greene och Douglas (2005), Rao 

och Kannan (2008), och Kerrigan (2017). Denna modell öppnades sedan del för del för 

att bättre beskriva de olika komponenterna. Modellens syfte är att kartlägga processen 

för internationell filmdistribution av finsk film och öppna de faktorer som 

huvudsakligen främjar en finsk films potential för internationell distribution. I studiens 

empiriska undersökning kommer dessa olika element och faktorer analyseras och 

reflekteras över, för att kunna klarlägga vilka av de olika faktorer som väsentligen 

påverkar just finsk films internationella potential.  

Figur 1 Internationaliseringsprocessen av finsk film (Modell utvecklad på basen av Eliashberg & 
Shugan 1997; Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, 

Greene & Douglas 2005; Rao & Kannan 2008; Kerrigan 2017) 
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3 EMPIRISK UNDERSÖKNING 

I detta kapitel presenteras studiens upplägg av den empiriska undersökningen samt val 

av metod och urval. Som det redan nämndes i kapitel 1 är denna studies syfte att från 

ett producentperspektiv identifiera de olika faktorerna i filmmarknadsföringsprocessen 

som främjar en finsk films möjligheter för internationell distribution. För att uppnå 

detta mål görs en kvalitativ undersökning som involverar de två huvudsakliga 

aktörerna i processen: producenter och försäljningsagenter.  

3.1 Forskningsansats och angreppssätt 

Den teoretiska modellen som presenterades i kapitel 2 är konstruerad på basis av andra 

författarens undersökningar, modeller och teorier, samt denna studies författares egna 

antaganden och lärda principer. Denna studie fokuserar på att skapa ett 

helhetsperspektiv av internationaliseringsprocessen av film genom att inkludera flera 

olika synvinklar i undersökningen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2007) Denna studie 

antar en abduktiv forskningsansats, vilket karaktäriseras som en kreativ process 

baserat på logiskt tänkande. Både existerade teorier och nya data används för att 

utveckla ett ramverk för internationell filmdistribution. Detta ger författaren friheten 

att röra sig mellan teori och empiri, och modifiera den teoretiska modellen baserat på 

insamlat data i samband med att studien utvecklas. (Patton, 2002:470) 

Denna studies syfte kommer att besvaras genom en kvalitativ undersökning, eftersom 

författaren söker en djupare förståelse för ifrågavarande ämne (Ely, Anzul, Friedman, 

Gardner & McCormarck Steinmetz 1993; Holme & Solvang, 1997:14). Enligt Ely et al. 

(1993) är målet med kvalitativa studier att från så nära håll som möjligt skapa en 

uppfattning om de olika undersökningsobjekten. Detta är ytterst relevant för denna 

studie, då författaren vill samla in data om de olika aktörernas uppfattningar, avsikter 

tankar och kunskap (Patton, 2002:340-341).  

3.2 Förförståelse 

Gummesson (2000) argumenterar att det är viktigt för studiens datainsamling att 

författaren själv förstår ämnet som undersöks. Ifall författaren själv förstår vad det är 

som skall undersökas, samt har bakgrundsinformation om ämnet, kan författaren även 

lättare identifiera vilken slags data som skall samlas in samt vilken 

datainsamlingsmetod som passar just den studien.  
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Som det redan nämndes i introduktionskapitlet har studiens författare ett personligt 

intresse för film och filmmarknadsföring. Författaren har själv studerat till 

filmproducent och har arbetat på produktionssidan på olika kortfilmer, långfilmer samt 

reklamfilm. Författaren har alltså en personlig bakgrund på filmproduktionssidan, 

vilket kan ses som en fördel med tanke på studiens syfte. Därmed har även egna 

antaganden och erfarenheter implementeras på studiens teoretiska referensram, och 

författaren har kunnat identifiera de olika delarna i filmprocessen som är relevant för 

just denna studie. 

En pilot-intervju gjordes för att skapa en mer generell förståelse för finsk 

filmdistribution utomlands. Denna intervju gjordes den 26.3.2018 med Jaana Puskala, 

chef på Finlands filmstiftelses internationella avdelning. Intervjun gjordes i form av en 

mer allmän diskussion, där författaren introducerade sitt intresse för ämnet och 

frågade om Puskalas egna tankar och åsikter. Denna intervju gav en bra basförståelse 

för varför vissa finska filmer klarar sig bra utomlands medan andra inte, samt hur 

viktigt producentens roll är i distributionsprocessen. Nationella filmer diskuterades 

även, och här konstaterades det att vissa filmer helt enkelt inte har en internationell 

framtid.   

3.3 Datainsamling  

Insamlingen av data för denna studie gjordes i två delar; en teoretisk insamling av data 

och en empirisk insamling av data. Den teoretiska referensramen kan betraktas som 

studiens sekundära insamlade data och består huvudsakligen av existerande data och 

teorier som samlats in för att stöda studiens primära datainsamling. Studiens primära 

datainsamling samlas in genom semi-strukturerade djupintervjuer, och utgör den 

huvudsakliga undersökningen i denna studie. (Patton 2002:340-341; Saunders, Lewis 

& Thornhill 2007:312) 

Semi-strukturerade intervjuer valdes till insamlingsmetod eftersom syftet med studien 

är att få en djupare förståelse för ämnet. Intervjuer av denna karaktär ger författaren 

möjligheten att ställa följdfrågor och respondenten friheten att tala relativt fritt 

(Johansson Lindfors 1993:111–113). Genom att låta respondenterna fritt själva berätta 

om sina upplevelser och tankar kan man samla in äkta och innehållsrika data. (Noaks & 

Wincup 2004:80) En kvantitativ datainsamling skulle inte bidragit till samma 

flexibilitet och djup insikt som en kvalitativ undersökning ger (Patton 2002).  
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Respondenterna kontaktades via telefon eller e-post och gjordes under april-maj 2018. 

Författaren träffade om möjligt de olika aktörerna personligen för att kunna leda en 

öppen diskussion. Ifall intervjuobjekten inte kunde delta fysiskt gjordes intervjuerna 

per Skype. Intervjuobjekten fick själva välja vilket språk intervjuerna gjordes på, detta 

för att undvikta eventuella språkbarriärer. Allt som allt gjordes två intervjuer på 

svenska, tre på finska och en på engelska. Alla intervjuer har översatts till svenska av 

författaren. Intervjuerna varierade mellan 20 och 45 minuter, beroende på hur pratsam 

respondenten var och hur mycket tid de hade möjlighet att reservera för intervjun. 

Viktigast under intervjuerna var att diskutera de ämnen som författaren listat upp, inte 

längden på intervjuerna. De olika intervjuerna bandades in och transkriberades för att 

underlätta författarens analyseringsarbete samt undvika att viktig information glöms 

bort (Patton 2002:380-382). Under intervjuerna gjordes även korta anteckningar om 

respondenternas kroppsspråk och andra intressanta observationer.  

Intervjuguiden byggdes upp enligt Pattons (2002) tillvägagångssätt, var viktiga ämnen 

för studiens syfte listades upp och diskuterades under intervjuerna. Dessa ämnen 

relaterade både till studiens syfte och teoretiska referensram. Allt som allt förbereddes 

fem stycken allmänna frågor med tanke att väcka diskussion kring dessa olika ämnen. 

Dessa ämnen var 1) en films internationella potential, 2) producentens 

marknadsförande till försäljningsagenten/agentens marknadsförande till de lokala 

distributörerna, samt 3) den internationella distributionen. Frågorna var aningen olika 

beroende på respondentens roll. På detta sätt hade alla intervjuer en systematisk 

struktur, men författaren hade trots allt möjligheten att ställa spontana frågor samt 

undersöka alla respondenter enligt just den personens tankar och åsikter. Alla frågor 

var så kallade öppna frågor, var respondenterna inte kan svara enbart med ett ”jo” eller 

”nej” (Noaks & Wincup 2004:80). Frågorna var även konstruerade så att enbart en 

fråga ställdes per fråga, eftersom att det kan bli krångligt för respondenterna att 

besvara mer än en fråga samtidigt. Därmed prefererades följdfrågor till de olika 

ämnena som diskuterades.  (Patton 2002:354; Silverman 2011:167) 

3.4 Undersökningens urval  

I studien antogs ett producentperspektiv, och som teorin föreslår valdes finska 

filmproducenter och internationella försäljningsagenter till respondenter. Allt som allt 

intervjuades fyra finska producenter som producerat och sålt finsk film utomlands via 

en internationell försäljningsagent, en producent som producerat och sålt filmen på 
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egen hand utomlands, samt en internationell försäljningsagent som sålt en finsk film 

till internationella marknader. 

Tabell 1  Undersökningens 
respondenter  

De flesta producenter samt 

försäljningsagenter upptäcktes 

med hjälp av Filmstiftelsens årliga 

broschyr. Här listas olika finska 

filmer upp som fått stöd från 

Finlands filmstiftelse och 

information om filmen, dess 

kärnteam samt internationella 

distributör föreställs. Författaren 

hade tillgång till broschyrerna från 

år 2017 och 2018, och kontaktade de listade producenterna samt försäljningsagenterna 

genom att leta upp deras kontaktuppgifter på internet. Författaren kontaktade även 

några producenter på basis av eget kontaktnätverka och egen erfarenhet för att få lite 

variation mellan filmerna.   

Eftersom studiens syfte är identifiera de olika faktorerna i filmmarknadsförings-

processen som påverkar en finsk films potential för internationell distribution, ansåg 

författaren att intervjuobjekten själv måste ha varit med om denna process. Det 

främsta kriteriet i urvalsprocessen var alltså att filmproducenten lyckats sälja sin film 

utomlands, men respondenterna kontaktades även på basis av filmtyp och 

arbetserfarenhet. Tanken var att de skulle ha arbetat inom lite olika filmgenren samt 

med olika typs projekt för att undvika väldigt lika perspektiv. Filmer som verkade vara 

planerade för internationell distribution framöver finsk publik prioriterades, och filmer 

som enligt broschyrens information inte hade någon planerad utländsk försäljning 

ströks direkt.  

Allt som allt kontaktades 7 producenter och 4 försäljningsagenter, varav 6 intervjuer 

bokades. Eftersom att studien antar ett producentperspektiv var tanken att fler 

intervjuer med producenter skulle göras. Dock ansåg författaren att 

försäljningsagenternas tankar hade potential att bidra med viktig information samt att 

de spelar en viktig roll i processen, vilket är varför även dessa aktörer intervjuades. 4 

producenter intervjuades (Producent A-D), 1 som jobbat som både producent och 

Respondent Intervju 

Producent A 3.4.2018 

Producent B 6.4.2018 

Producent C 23.4.2018 

Producent D 5.4.2018 

Producent/ Agent E 20.4.2018 

Agent F 21.5.2018 
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försäljningsagent (Producent / Agent E), samt en internationell försäljningsagent 

(Agent F).  

3.5 Dataanalys 

Enligt Spiggle (1994) skall insamlat data både analyseras och tolkas. Datat 

analyserades genom att försöka hitta generella mönster i de olika respondenternas 

svar, och tolkades för att bättre förstå de olika respondenternas inre åsikter och tankar. 

Författaren använde här som tolkningsbakgrund både den teoretiska referensramens 

faktabaserade teorier och ramverk, samt egen förståelse för ämnet.  

Spiggles (1994) sju steg i den kvalitativa dataanalyseringsprocessen implementerades i 

studiens analyseringsprocess. Dessa steg är inte satta i en specifik ordning och handlar 

om kategorisering, abstraktion, jämförelse, dimensionering, iteration, upprepning 

och reflektion av insamlat data.  

De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger innan insamlat data 

kategoriserades. Insamlat material delades sedan in enligt den teoretiska 

referensramen, och de olika delarna kategoriserades enligt ämne och respondentens 

roll i processen.  De mest intressanta svaren samt olika nyckelcitat kartlades även. 

Abstraktion används även för att hitta olika mönster i de olika respondenternas svar, 

varefter insamlat data jämförs med tidigare undersökningar samt studiens teori. 

Respondenternas olika svar jämfördes sedan med varandra och de mest signifikanta 

skillnaderna samt likheterna skrevs upp. Hur de olika svaren mellan producent och 

distributör skilde sig från varandra ansågs även vara relevant, och här delades de två 

olika intervjuaktörerna upp enligt deras roll i processen. Upprepningar mellan 

respondenterna underströks, och därefter integrerades de olika respondenternas svar 

till en och samma helhet. Slutligen analyserades den insamlade helheten, och 

författaren måste här reflektera ifall insamlat data reflekterar verkligheten eller inte. 

(Spiggle 1994) 

3.6 Studiens kvalitet 

Silverman (2011) menar att en studies kvalitet delas in enligt dess validitet samt 

reabilitet.  Med validitet menas hur trovärdig studien är, samt med reabilitet hur 

pålitlig dess forskning är.  

Författaren av denna studie har fokuserat på att bygga upp en transparent, 

välstrukturerad och välmotiverad studie. Detta är för att reflektera studiens reabilitet 
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och vara så tydlig och öppen gentemot läsaren som möjligt. Därmed ämnar studien att i 

detalj förklara de olika komponenterna samt argumentera för dessa. Intervjuerna är 

även gjorde på ett så transparent sätt som möjligt, då dessa spelar en viktig roll i 

studiens reabilitet. Därmed transkriberades och bandades intervjuerna in, och 

respondenterna citeras anonymt. Frågorna var objektivt strukturerade och gav rum för 

fria, ärliga svar. (Silverman, 2011:360-366) De olika processerna hur data samlades in 

presenteras även grundligt för att skapa kredibilitet både för studiens teoretiska 

referensram och dess resultat (Wallendorf & Belk, 1989). 

Eftersom studiens mål är skapandet av en djupare förståelse inom ämnet krävs 

eventuellt inte ett så stort antal respondenter. Här har författaren fokuserat på att ha 

långa djup-intervjuer med personer erfarna inom ämnet. (Gummesson 2000:88-89) 

För att främja studiens validitet har insamlat material samlats in från olika slags 

personer med lite olika vinklingar inom den finska filmbranschen. Detta är för att 

undvika att studien generaliseras på basis av väldigt likadana producenter eller 

försäljningsagenter. (Silverman, 2011:369-373) Det att de olika aktörerna, producent 

samt agent, intervjuades främjar även studies integritet då detta undviker lögner eller 

felaktig information om processer personen ifråga inte är expert inom (Wallendorf & 

Belk, 1989). 
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4 RESULTAT AV ANALYS  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från den empiriska studien. 

Kapitlet har delats in enligt tre olika teman, baserat på den teoretiska modellen 

illustrerad i kapitel 2 samt marknadsföringsmixen; produktion, kommunikation samt 

distribution. 

Här sammanställs teori och empiri för att besvara studiens syfte att utifrån ett 

producentperspektiv identifiera de olika faktorerna i filmmarknadsföringsprocessen 

som påverkar en finsk films möjligheter för internationell distribution. 

Forskningsfrågan som skall besvaras är:  

1) Vilka faktorer inom filmmarknadsföringsprocessen främjar en finsk films 

internationella distributionspotential?  

Den första delen behandlar det första skedet i marknadsföringsprocessen, och är del av 

fas 1: Produktion. Här analyseras film som produkt från ett producentperspektiv, och 

det diskuteras hur filmens olika elementen påverkar en films internationella 

distributionsmöjligheter. Del två handlar om producentens kommunikationsmetoder 

och säljningstekniker till försäljningsagenten. Denna del hör även till fas 1. I det sista 

avsnittet diskuteras själva distributionen till en internationell marknad, då vi i 

processen rört oss till fas 2: Distribution.  

4.1 Produktion: Hur filmen påverkar dess internationella 
distributionsmöjligheter 

I detta avsnitt analyseras film som produkt, samt dess element som enligt de 

intervjuade respondenterna på ett eller annat sätt påverkar filmens möjligheter för 

internationell distribution. De olika elementen reflekteras gentemot de olika elementen 

presenterade i kapitel 2, och de element som främst enligt respondenterna är 

avgörande på den internationella marknaden identifieras. Som distributionsmodellen 

för finsk film utomlands presenterad i kapitel 2 föreslår, är de tre huvudsakliga 

elementgrupperna filmens karaktärsdrag, filmens strukturella kännetecken samt 

filmens kultur. (Henning-Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Kerrigan 2017)  

4.1.1 Internationellt potential 

Alla intervjuade producenter var eniga om att man som finsk filmproducent bör 

planera för internationell distribution i ett så tidigt skede som möjligt. Detta var 
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någonting som allmänt sätt betraktades som nästan en självklarhet, precis som teorin 

också föreslår.   

”Om jag avgör som producent att det här projektet, och den här filmen, har ett internationellt 
potential så börjar jag söka efter en försäljningsagent som passar för den här filmen redan i 
manusskedet.” (Producent A) 

”Enligt mig måste filmens huvudsakliga markand vara klar från början. […] När du gör en film 
måste du ju nog tänka på vart den är riktad” (Svensk översättning, Producent C) 

Enligt Producent A är det producentens uppgift att avgöra ifall filmen har 

internationellt potential eller inte, och detta rekommenderas att göras direkt i början. 

Alla projekt har inte internationellt potential, och fungerar helt enkelt bättre lokalt än 

internationellt. Ifall filmen inte har någonting – inte ett enda element – som 

intresserar en internationell publik, utan är riktat till den lokala marknaden, är det 

ingen idé att sätta allt för mycket tid och pengar på dess internationella 

marknadsföring. 

”Att ibland kan det vara sådär att man tänker, vittsi den här är jätte bra den här filmen, men jag 
vet nog inte riktigt att hur jag liksom ska… vad är liksom den där försäljningstaktiken som jag 
ska ta när jag på sätt och vis säljer idén till en försäljningsagent, eller säljer idén tom till en lokal 
distributör.” (Producent A) 

 “Det är jag som bestämmer vilka projekt som jag vill göra. Och där tycker jag det största beslutet 
fattas för att det finns ganska få finska historier som har en självklar internationell karriär. Sen 
är det ju en sån sanning som jag tycker stämmer, och det ser man också på alla dom här Netflix 
och HBO att om du har någonting, en story som är tillräckligt stark så kan den vara hur liten som 
helst.” (Producent B) 

Producent B delar alltså samma åsikt, och argumenterar att ganska få finska historier 

har en självklar internationell karriär – men att det dock finns väldigt lokala filmer som 

trots allt kan nå människor på en global nivå. Detta argumenterar Producent B att helt 

enkelt är någonting som man som producent måste fundera på redan i manusskedet; 

finns det någonting i filmen som ger den internationellt potential – och i så fall, vad? 

Vidare argumenterade Producent / Agent E i sin intervju att filmens helhet måste vara 

en sådan som fungerar utomlands.  

”Det lönar sig såklart att redan från början fundera och bestämma [om filmens internationella 
distribution]. Och på något sätt att ämnet och helheten känns som en film som skulle passa för 
internationell distribution” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  

Denna helhet består av olika element och stöder även Kerrigans (2017) argument om 

att hitta rätt mix av element och karaktärsdrag och på så vis bygga upp en 

filmidentitet. Alla karaktärsdrag, strukturella kännetecken samt filmens kultur 

kommer att bygga upp filmens varumärke och identitet, och som det är helheten som 

säljs till de olika aktörerna.  
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4.1.2 Filmens karaktärsdrag 

Den första gruppen av filmens element inkluderar olika specifika karaktärsdrag som 

kan användas för att beskriva filmen som produkt.  Precis som Hennig-Thurau, Walsh 

& Wruck (2001) argumenterar, verkar en films genre ett av de absolut viktigaste 

elementen, och olika filmgenren innebär väldigt olika projekt när det kommer till 

filmens potentiella marknader. Producent / Agent E och Producent C konstaterar båda 

två att vi gör väldigt lite filmer av stark genre, och de flesta filmerna producerade i 

Finland är finskt drama. Producent C berättar att genrefilmer görs väldigt mycket runt 

om i världen, och anser att det är lättare att hitta internationell publik till dessa filmer:  

”Jag insåg att […] internationellt sätt är det lättare att nå publiken med såna filmer, och du har 
på ett sätt en mera homogen grupp. Att fast filmen skulle vara på finska [...] så hittas 
människorna där på ett helt annat sätt. Alltså, jag tänker som så att en finskspråkig dramafilm 
kan nog bra distribueras utomlands – om den är världens bästa! Den måste vara helt helvetes 
bra. Och sen igen en genrefilm, den måste också vara jättebra men... dess publik är helt enkelt 
lättare tillgänglig.” (Svensk översättning, Producent C) 

Vidare påpekar Producent A att många försäljningsagenter specialiserar sig på en viss 

typ av film, vilket även kan vara genre baserat. Vissa agenter säljer enbart skräckfilmer, 

andra specialiserar sig på barnfilmer. Detta kunde vara ytterst viktigt med tanke på 

internationell distribution av finsk film då man planerar filmens innehåll. När 

Producent A sedan blev tillfrågad hur hen avgör vilka filmer som har potential för 

internationell distribution svarade hen även att genren spelar roll, men här spelar 

också själva innehållet en större roll.   

”Nå det har med genren och göra, men också liksom på något vis innehållet. T.ex. Suden arvoitus 
är helt klart en barnfilm. Nordiska barnfilmer har ett gott rykte internationellt.” (Producent A) 

Vissa marknader tittar mer på en viss stils film, t.ex. påpekar Producent A vidare att 

Nordisk Noir är väldigt populärt i Tyskland och är alltid en av de största internationella 

marknaderna för dessa filmer. Alla marknader är så olika, så det handlar inte bara om 

att hitta en film med internationellt potential – detta potential är påståendevis även 

olika beroende på marknaden och dess preferenser.  

Filmens ämne verkar vara ett viktigt element när det kommer till filmens 

internationella potential, detta är någonting som alla respondenter påpekar. Producent 

B exemplifierar hur hen och en kollega kom fram till att producera en av deras filmer. 

”Vi satt på lunch och hon sa, och vi fundera sådär att okej, att va finns det liksom för finska 
ämnen som man kan göra en internationell film på?”  (Producent B) 
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”[Vid internationell filmdistribution] har du något koncept som färdigt är intressant ute i 
världen. Som t.ex. filmen Tom of Finland. Den filmen hade en färdig publik.” (Svensk 
översättning, Producent D)  

Producent / Agent E argumenterar att många finska filmer handlar om sådana ämnen 

som helt enkelt inte intresserar människor utanför Finland, och menar att filmens 

ämne bör vara ett ämne som folk utanför Finland känner igen och kan identifiera sig 

med.  

”Nå det finns såklart så kallade finska ämnen. Som till exempel någo Finlands krig, dom kan vara 
såna. Att det kanske inte hittas så mycket intresse utomlands för våra egna inhemska saker. […] 
Att om det känns allmänt intressant, eller att där talas om universella saker.” (Svensk 
översättning, Producent/Agent E) 

Med andra ord bör det vara ett så kallat universellt ämne, men även en berättelse som 

berör och fungerar utomlands. En bra berättelse som det är lätt att identifiera sig med 

och tar upp relevanta ämnen är enligt Bosko (2003) ett bra sätt att främja filmens 

internationella karriär. En berättelse kan vara antingen lokal eller internationell – eller 

båda på en och samma gång.  

”Den kan handla om ett kvarter i Ulrikas borg och den kan ändå ha en universell betydelse för att 
den är så bra gjord, människor kan känna igen sig själva och sina känslor i karaktärerna. Så jag 
säger inte att det finns nån sånhän liksom regel i världen om vad som kan funka internationellt 
och inte funka internationellt.” (Producent B) 

”När det kommer till att göra film så fokuserar man på det man är där för att göra, och man gör 
det så bra som möjligt. Och att man med egen erfarenhet försöker liksom göra filmen universell 
genom personliga saker, istället för att man försöker fundera på att vad skulle någon i Chile 
möjligtvis tycka om.” (Svensk översättning, Producent D) 

”Vissa berättelser är väldigt lokala, men fungerar ändå internationellt. Och vissa 
berättelser/filmer är lokala och fungerar enbart lokalt.” (Producent A)  

”Internationell attraktion handlar om att ha en berättelse som i princip talar till alla. Så ifall det 
är något väldigt finskt, och jag vet inte vad detta innebär... Så anser jag att det är svårt.” (Svensk 
översättning, Agent F)  

Producent D berättar vidare att ett väldigt lokalt ämne och en lokal berättelse trots allt 

kan fungera bra utomlands, och det gäller att dra på känslor som är universella. Trots 

att det går att skilja åt på lokalt producerade filmer och internationellt producerade 

filmer så kan man genom universella teman, ämnen och känslor påvisandevis trots allt 

nå människor runt om i världen. Detta kan dock inte vara för påtvingat; en film som på 

alla andra sätt är väldigt lokal kan inte med säkerhet ”förvandlas” till en film av 

internationellt potential. Producent C berättar att en unik, ny berättelse även kan vara 

nyckeln till framgång – gör någonting som helt enkelt inte har gjorts förut. Precis som 

Bosko (2003) påstår i sin bok om filmmarknadsföring, så måste man alltså hitta och 

utveckla de olika marknadsföringsbara elementen i filmen, för att sedan kommunisera 

detta till de olika målgrupperna.  



	

	

49 

”Vi kommer från Finland, dessa filmer är på finska, här är finska skådespelare. Filmen 
Hymyilevä Mies var dessutom en sann historia från Finland som ingen utomlands vet om. Att på 
ett sätt... när det inte från början finns något liksom försäljningspotential i dessa filmer så är 
allting fast på det att är filmen bra, berör den människor och här den speciell.” (Svensk 
översättning, Producent D) 

”De här universella igenkännbara. Det att folk känner någonting. Liksom man tänker på den där 
enskilda människan som då köper sina popcorn och vet du fixar barnvakt åt ungarna och går på 
bio. Vad vill den? Den vill uppleva någonting, den vill uppleva känslor. Att om man lyckas 
beröra, få folk att skratta eller gråta, helst båda men åtminstone endera. Så, jag tror att det 
liksom... jag tror inte att det är så olika än vad som gör att en film är lyckad på den inhemska 
marknaden.” (Producent B) 

Producent B anser att en films internationella potential oftast inte är olika än dess 

nationella potential, utan att det handlar om att skapa känslor hos människor; 

nationellt eller internationellt. En films berättelse som är lätt att identifiera sig med 

som konsument kan med andra ord fungera universellt då känslor ofta är globala.  

Filmens källa kan användas som kommunikationselement, dvs ifall filmen t.ex. 

baserar sig på tidigare skriven litteratur, spel, musikaler, eller historiska händelser. 

Även filmer om kända personer eller sanna historier kan användas som källa. (Bosko 

2003; Hennig-Thurau, Walsh & Wruck 2001) Producent A argumenterar att en film 

kan ha internationellt potential ifall den är baserad på en källa, i detta exempel en bok, 

som har sålt bra internationellt eller känns igen utanför landets gränser och på så vis 

har internationell igenkännbarhet. Som det tidigare diskuterades i pilot-intervjun med 

Puskala (intervju 26.3.2018), fungerar antagligen inte filmen om den finska artisten 

Cheek utomlands då han främst är en nationell kändis. Däremot är t.ex. Tom of Finland 

både som koncept och karaktär väldigt känt internationellt. (Producent B) Källor som 

känns igen utomlands är därmed ett element som drar åt sig mera internationellt 

potential, då människor känner igen namnet eller händelserna sedan tidigare. 

Eliashberg, Elberse, och Leenders (2006) argumenterar även att omtyckta karaktärer 

kan användas för att bygga upp filmens attraktivitet. Producent B påpekar även att 

eftersom Tom of Finland är ett världskänt fenomen, så växte filmens internationella 

potential en hel del. Producent D tar upp aspekten att många finska händelser eller 

andra potentiella källor kan vara utmanande att använda sig av, just eftersom dessa 

inte är värst kända utanför Finland. Därmed kan man här tolka att ifall källan eller 

karaktärerna är igenkännbara så sticker de även ut internationellt.  

Producent A menar att inspelningsplatsen (i denna studie benämnt filmvärlden) 

kan vara ett säljande element vid internationell distribution. Bland annat påpekar hen 

att en av hens filmer filmades i Lappland, var landskap ses som väldigt exotiskt 

utomlands. Fin scenografi och fina landskap som ser exotiskt ut internationellt kan öka 
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möjligheterna för internationell försäljning, då tittaren genom filmen upplever nya, 

exotiska platser. Agent F påpekar även att internationella agenter ofta söker efter filmer 

med unika filmvärldar som regissören bygger upp. Producent C tar indirekt upp 

specialeffekter som ett sätt att kunna jämföra kvaliteten på finsk film med film 

producerad i t.ex. USA. Använder man specialeffekter bör de även vara av bra kvalitet, 

något som ofta går hand i hand med filmens budget. Överlag verkar specialeffekter inte 

vara så viktigt för att lyfta upp finsk films internationella potential, och detta verkar 

främst vara en kvalitetsfråga.   

Tabell 2 har sammanfattat de olika elementen inom gruppen karaktäristiska 

kännetecken som modellen presenterad i kapitel 2 föreslår, och har sedan kombinerat 

dessa med de element som respondenterna främst lade fokus på under intervjuerna. 

Tabellen visar vilka element som de olika respondenterna nämnt och diskuterat under 

intervjun, då de fritt fått diskutera element som kan möjliggöra filmens internationella 

framgång. Till tabellen har även två nya element lagts till; ämne och 

känsloframkallande.  

 Producent A Producent B Producent C Producent D Prod/Agent E Agent F 

Genre X  X  X  

Berättelse  X X X X X X 

Ämne X X X X X X 

Känsloframkallande  X X  X  X 

Källa X X  X   

Karaktärer  X  X   

Specialeffekter   X    

Filmvärlden X     X 

Tabell 2 Karaktäristiska kännetecken som påverkar internationellt filmpotential  

En films genre kan vara avgörande för att hitta rätt marknader och veta vart filmen 

riktas. Här hittar man även enligt Producent C och Producent A lättare just sin 

specifika målgrupp. En films berättelse och ämne går eventuellt ganska långt in på 

varandra, men på basis av intervjuerna kände författaren att dessa två kunde separeras. 

Respondenterna lade mera fokus på filmens ämne och tema än på filmens berättelse. 

En film kan dock genom sin berättelse behandla olika ämnen och vice versa, men 
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eftersom det eventuellt räcker att en av dessa tilltalar en internationell publik har dessa 

två separerats. Känsloframkallande lades även till som element. Producenterna var alla 

eniga om att en film måste kunna ge upphov till känslor på en internationell nivå, dvs 

vara igenkännbara även utanför landets gränser. En film som vem som helst kan 

identifiera sig med kommer även ha större potential för internationell distribution.   

4.1.3 Filmens strukturella kännetecken 

Respondenterna nämnde alla i något skede av intervjun att en films regissör kan spela 

en betydande roll ute på den internationella marknaden. I Finland finns det dock inte 

många kända internationella regissörer, men den finska regissören Aki Kaurismäki 

togs upp som exempel i fem av sex intervjuer.  

”Sen kan det också förstås vara det, att om man har en regissör som t.ex Aki Kaurismäki, så är 
han ett namn som säljer, som känns igen. Delvis av publiken men definitivt av dom lokala 
distributörerna. Så dom är villiga liksom att jobba för filmen på en lokal nivå.” (Producent A) 

“Det enda undantaget är just nån typ Kaurismäki, som det inte är så stor skillnad med vad han 
gör för han har en sån viss och tydlig stil så om man diggar den så vill man ändå se alla hans 
filmer.” (Producent B) 

”Om vi tar Aki Kaurismäki som exempel, att det är ju... Jag skulle klassificera honom på något 
sätt som sin helt egna genre [...]. Men han har hittat detta, han har byggt upp sin egna globala 
publik. Och dethär. Nå enligt mig är detta ett bra exempel, att han har sin egna specifika stil som 
han gjort till sin styrka. Och han presenterar Finland så som det ser ut i Aki Kaurismäkis filmer. 
Och detta intresserar utomlands. Det är ju en nisch, att inte är han ju på något sätt stor. Men han 
har liksom [...] tittaren överallt, att i slutändan är han en stor succé från Finland. Och dethär... 
Att på det sättet så någonting speciellt och exotiskt kan vara det som fungerar sen” (Svensk 
översättning, Producent C) 

”Aki Kaurismäkis filmer säljs ju redan runt om i världen innan filmen ens är färdig. Att på ett 
sätt så strider distributörerna över vem som slänger mest pengar på bordet i de olika 
territorierna så att de får den.” (Svensk översättning, Producent D)  

”Såklart vet jag ju Aki Kaurismäki, men jag vet inte så mångra andra.” (Agent F) 

Det att regissören ger filmerna en viss stil tycks vara en enhetlig åsikt bland alla 

respondenter, samt att detta kan vara ett kommunikationselement värt att ha när 

filmen skall utomlands. Men faktumet att det i varje intervju var Aki Kaurismäki som 

togs upp som exempel tyder på att det inte finns så många internationellt kända finska 

regissörer. I teorin diskuterades det att en films filmteam samt produktionsbolag kan 

skapa vissa förväntningar bland filmens målgrupper, speciellt försäljningsagenter 

brukar vara intresserad av dem som står bakom filmen (Hennig-Thurau, Houston & 

Sridhar 2006), vilket även Agent F bestyrker under hens intervju. Men eftersom 

Finland inte internationellt sett verkar ha mycket att komma med på den här fronten, 

undantagsvis ifall du är Aki Kaurismäki, måste filmen ha något annat element att sälja 

filmen med. Producent A tillägger även att inte ser människor i Finland heller på 
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fullständigt okända spanska regissörers filmer. Stora namn är därmed något som kan 

ge filmen internationellt potential – men dessa stora namn finns det tyvärr väldigt få av 

och därmed bör man i Finland eventuellt fokusera på andra element.  

Producent B berättar att man som finsk filmproducent inte har det trendigaste ryktet 

ute på den internationella marknaden, men att detta nog håller på att förbättras.  

“Som finsk filmproducent har man inte alltid världens största trendighet. Det håller på o 
förändra, de blir hela tiden coolare o vara finsk producent. Vi jobbar på det.” (Producent B) 

Jämfört med andra länder verkar Finland även påvisandevis vara ett relativt okänt 

produktionsland inom filmbranschen.  

“Det är helt klart att det är en sak att inte har vi liksom samma […] sånhänt försäljningspotential. 
Folk vet inte överhuvudtaget ens vad finsk film är egentligen. Och nu talar jag mera om 
kunderna. Och därför kanske en försäljningsagent eller då lokala distributörer i olika länder dom 
vet inte hur dom ska liksom presentera den här filmen åt publiken. (Producent A) 

Även Producent C, som har varit verksam i filmbranschen i över 20 år berättar att 

finska producenter har blivit mycket mer internationella. Som produktionsland har 

Finland enligt Producent C vuxit på senare år, med mer och mer intresse för 

internationell filmverksamhet. Det är på väg åt rätt håll, men detta är eventuellt ett 

element som inte ännu idag är så avgörande för en finsk films internationella 

distributionsmöjligheter. Kanske detta spelar större roll i framtiden, ifall Finland och 

finsk film fortsätter växa i rätt riktning och får mera internationell uppmärksamhet och 

spridning. 

”Då när jag började [på branschen] så såg man inte några finska producenter på marknaderna. 
Att nog var där alltid finnar och supa, haha, men så att de skulle varit där på allvar så såna såg 
man inte mycket av. Men av dessa finns det nuförtiden väldigt mycket.” (Svensk översättning, 
Producent C)  

Till skillnad från många andra länder är det relativt svårt att producera filmer med 

väldigt höga budgeter i Finland. Enligt respondenterna är det pengarna som avgör, ju 

mer pengar du har för din film, desto bättre kvalitet och större potential för 

internationell distribution. Producent/Försäljningsagent E förklarar att det är väldigt 

riskfullt att söka sig utomlands, och ofta väldigt kostsamt, någonting som de andra 

producenterna även påpekar.  

”Finsk films genomsnittsbudgeter har varit något kring 1.5 miljoner euro. Att detta kan du 
kanske just och just med tur hitta i Finland. Men när man börjar gå över detta, liksom större, så 
är det svårt.” (Svensk översättning, Producent C) 

”Finland är trots allt en liten marknad, och fast vi har väldigt bra med resurser på Filmstiftelsen 
och YLE köper på förhand, så ligger den finska filmens budgettak där kring 1.5 miljoner euro. 
Eller ifall det inte finns väldigt stora kommersiella förväntningar. Sen om du har en större film så 
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måste du få med andra länder. Och såndänt internationellt potential i [filmen.]” (Svensk 
översättning, Producent D) 

När producenterna ställdes frågan varför de tror att andra nordiska länderna 

producerar mer internationell film än Finland, led svaret i fyra av fem fall till 

tillgängliga resurser och finansiering.  

”Fast man nu inte skulle vilja klaga på pengar, så är det ju nog så att vi har liksom mindre 
finansiering att tillgå här i Finland än i dom andra Nordiska länderna. Att vi ligger under den 
nivå som dom har. Om vi talar bara som statsstöd då. (Producent A) 

”Faktumet är, att i dom länderna har man mera pengar för film. Och via detta har de liksom fått 
kvantitet och kvalitet och har på ett sätt fått mera utbildade filmskaparen, manusförfattaren och 
har på det sättet liksom kunnat göra såna saker som helt enkelt bara fungerar bättre.” (Svensk 
översättning, Producent C)  

”I Norge och Sverige där det finns mera pengar för att producera film så där satsar man mycket 
på manusskrivandet. Manuset är ju trots allt grunden till allt. I Finland filmar vi ganska snabbt.” 
(Svensk översättning, Agent E) 

En större budget kan därmed i detta fall antas vara attraherande för 

försäljningsagenterna, då detta medför kvalitet och pengar för kommunikation av 

filmen. Eftersom stora filmbudgeter inte är så vanligt i Finland kunde detta vidare 

anses vara ett väldigt effektivt kommunikationselement. Under intervjuerna kom det 

dessutom fram att man i allt större utsträckning gör samproduktioner med andra 

länder för att kunna söka finansiering i andra länder. På detta sätt kan finska 

producenter samla in större filmbudgeter, och samtidigt öppna internationella 

distributionsdörrar.    

“Man producerar [filmen] tillsammans med producenter från andra länder. Ett annat land, eller 
flera andra länder. Och det är ju förstås ett sätt att både höja liksom filmens finansiering, få in 
mera pengar för att göra filmen med en större budget. För det finns X antal finansiärer man kan 
hitta i Finland, som ändå är ett relativt litet land, behöver man mera pengar än det, om det alltså 
är en idé där man behöver en större/högre budget så då måst man samproducera. Men att 
samproducera så betyder också att du har på sätt och vis en producent i ett annat land som sen 
kan jobba för distributionen i det där landet.” (Producent A) 

”Den största orsaken till detta är troligen det att du har en viss storleks budget som du helt 
enkelt inte nödvändigtvis hittar pengar till här. […] Eller samtidigt så kan detta 
underlätta/hjälpa din liksom internationella distribution. Men jag skulle nog påstå att orsaken 
främst beror på finansieringen.” (Svensk översättning, Producent C) 

En samproduktion kan därmed på ett sätt användas som försäljningstaktik när det 

kommer till internationell distribution av finsk film, då detta både ökar filmens budget 

och underlättar internationell distribution i samproduktionsländerna. Med tanke på att 

4/5 av producenternas filmer som användes som exempel under intervjuerna var 

samproduktioner, kunde man här konstatera att detta är ett vinnande koncept. 

Producent A tillägger även att samarbete med andra internationella producenter kan 

vara bra för att få perspektiv och kommentarer redan i manusskedet för att förhindra 



	

	

54 

t.ex. tolkningsfel eller andra kommunikationsmissar i filmens berättelse. Producent C 

påpekar dock att samproduktioner främst görs för att kunna samla in en större budget, 

och att han hellre skulle producera med så lite producenter som möjligt.  

Ett annat strukturellt kännetecken är filmens skådespelare. Enligt Vany & Walls 

(1999) kan kända skådespelare karaktärisera filmen. Dessutom har skådespelare fans 

samt kan användas som en kvalitetsstämpel (Steven 1998; Bosko 2003). Producenterna 

intervjuade för denna studie verkade dela dessa åsikter, men konstaterade precis som 

med regissörer och producenter att vi tyvärr heller inte har så många internationellt 

kända skådespelare i Finland.  

”Förstås om du har en känd skådespelare som skulle vara känd internationellt, det finns inte så 
många finska skådespelare som skulle vara kända internationellt, men nu t.ex. om du har en 
samproduktion och du har en samproduktion med Spanien, och så har du Spaniens största 
stjärna i din film. Så är det helt klart att du har ett potential för spansktalande regioner.” 
(Producent A) 

Vissa finska filmer har använt internationellt kända skådespelare, men dessa kommer 

ofta utomlands ifrån. Den finska filmen Big Game hade t.ex. Samuel L Jackson i en av 

huvudrollerna, en film som distribuerades internationellt. (Producent D) Detta är alltså 

ett element som definitivt kan påverka och främja en films internationella distribution, 

men man hittar väldigt få internationella finska skådespelare.  

 Producent A Producent B Producent C Producent D Prod/Agent E Agent F 

Produktionsland  X     X 

Filmteam X X X X  X 

Skådespelare X   X  X 

Budget  X X X X X  

Samproduktion X X X X   

Tabell 3 Strukturella kännetecken som påverkar internationella filmmöjligheter 

Tabell 3 sammanfattar de strukturella kännetecken som nämndes av respondenterna 

under intervjun kring diskussion av finsk films internationella möjligheter. Ingen av 

respondenterna nämnde produktionsland eller produktionsbolag som viktig faktor vid 

internationell filmdistribution, troligen eftersom finska produktionsbolag inte är 

tillräckligt kända utomlands – precis som med filmteam och finska skådespelare. 

Försäljningsagent F nämnde dock att produktionslandet kan påverka intresset hos 

agenter. Vidare nämns det att ifall man har en internationellt känd regissör eller 
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skådespelare kan detta främja filmens internationella potential. Men i Finland är detta 

som sagt inte de vanligaste strukturella kännetecknen vid internationell 

marknadsföring. Däremot diskuterades finska filmers budgeter en del, hur det är svårt 

att i jämförelse med andra länder hitta pengar till budgeter som täcker 

filmproduktioner med internationella distributionsplaner. Ett till strukturellt 

kännetecken lades därmed till i tabellen; samproduktion, då detta påvisandevis kan 

hjälpa filmen hitta en internationell karriär. Påvisandevis verkar det vara viktigare för 

finsk film att ha bra med karaktäristiska kännetecken, och som Henning-Thurau, 

Walsh och Wruck (2001) påpekar är dessa sådana element som lätt kan kommuniceras 

i förväg, innan filmen är färdig. Detta skulle såvida innebära att finsk film bör konkret 

vara så färdiga som möjligt, då de strukturella kännetecknen ofta inte är tillräckliga för 

att väcka intresse internationellt.  

4.1.4 Kultur 

Kulturella skillnader länder emellan diskuterades på lite olika nivåer under 

intervjuerna. Någonting som varje producent skiljde mellan var nationell och lokal 

film. Vad de menade med detta, var att vissa filmer är riktade och producerade för en 

lokal publik och kommer troligen inte att intressera eller förstås på den internationella 

marknaden, medan andra filmer är riktade till en bredare, mer internationell marknad. 

Eftersom film är ett sätt för länder och filmens skapare att kommunicera och 

introducera en viss kultur och ett visst levnadssätt är filmer normalt väldigt kulturellt 

laddade produkter (Bradley 2005; Iverson, Widding & Soila 2015). Kulturer kan variera 

kraftigt länder emellan och saker upplevs och tolkas eventuellt olika beroende på 

personens bakgrund och världsuppfattning. Dessa kulturella skillnader och olikheter i 

hur människor beter sig är någonting som respondenterna betraktade både som 

möjligheter och barriärer.  

Den kanske mest synliga och vanliga kulturella skillnaden som direkt syns filmer 

emellan är språket. Enligt Producent C är det finska språket en av de största 

utmaningarna för finsk film utomlands. 

”En films språk påverkar mycket där. Och ämnet, på det sättet, att om du liksom gör något bra, 
men ämnet är något väldigt finskt så kan det vara att metoden för behandlingen är svår... 
Språket avgör mycket.” (Svensk översättning, Producent C) 

Producent C argumenterar vidare att en finsk film verkligen måste stå ut och vara 

väldigt bra. Språket kan man dock undgå beroende på filmtypen, Producent C menar 

att genrefilmer lättare hittar internationell publik oberoende av språk. Vidare 
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argumenterar Producent/Agent E att dokumentärfilm är lättare att sprida 

internationellt på vad som helst för språk.  

”Det lönar sig att redan i idéskedet fundera att ska vi göra [filmen] på engelska? Att om det är 
fiktion, så har du svårt att få finskspråkig fiktion att spridas. I dokumentärfilm är det lite mer 
barmhärtigt, eller dokumentärer sprids oberoende av språk mycket i världen och över 
språkbarriärerna. Men i själva verket så är detta enligt mig en ålderdomlig tanke, att fiktion inte 
skulle kunna spridas, för just nu är tydligen någon turkisk fiktion (eller alltså ett turkiskt drama) 
ett av de populäraste i Europa. Och den är ju på turkiska, och inte förstår ju någon liksom 
turkiska i Europa. Annars också så tror jag inte att det är språkbarriärerna som är problemet, 
kanske det är så att vi tror att finsk fiktion inte kan spridas. Såklart det kan.” (Svensk 
översättning, Producent/Agent E) 

Producent/Agent E lyfter fram en intressant poäng, att det kanske är gammaldags att 

man anser att språket utgör en stor barriär. Men dock har språk som talas i flera 

länder, eller engelskan, eventuellt större chanser för internationell spridning än det 

finska språket. Engelskspråkiga filmer klarar sig internationellt väldigt bra då engelska 

är det officiella världsspråket (Craig, Greene & Douglas 2005), och här påpekar 

respondenterna hur saker lätt kan missuppfattas på grund av språkbarriärer. Språket 

begränsar även internationell distribution, och planerar man inte att dubba filmen kan 

filmer med dubbningskultur vara knepiga. Producent C påpekar dock att det har sina 

egna risker att producera en engelskspråkig film, och många har misslyckats då det är 

helt annat att t.ex. regissera skådespelare på engelska istället på finska.  

En films språk är dock inte enbart verbalt utan en film kommunicerar även kultur via 

kroppsspråk och berättarteknik. (Craig, Greene & Douglas 2005) 

“Vi har ett visst berättargrepp också i Finland som alla inte har liksom lätt att ta till sig. Alltså 
också bildberättande och sånt. Att […] som är svårt att […] greppa på något vis. Att till exempel 
så har jag varit utomlands just på nån Cannes festival och titta på Aki Kaurismäkis nån film. Där 
folk liksom skratta, det är en komedi utomlands. Medan när vi tittar på Aki Kaurismäkis filmer, 
visst är dom liksom dom är ganska sådär karikerade men nu är de ju helt allvarliga! Att dom ses 
ibland av vissa tittare som fullständiga komedier. Det är roligt och det skrattas medan här så sku 
vi högst gråta om vi reagerar på något sätt alls.” (Producent A) 

Precis som Craig, Greene och Douglas (2015) föreslår så upplever Producent A att det 

inte bara är filmens verbala språk som uppfattas olika på olika ställen. Även 

berättarstilen tolkas av tittarna, vilket leder in på elementet sociala normer, hur 

människor ser på saker och ting och beter sig. Detta menar Usunier och Lee (2009) att 

inte är universellt, människor har olika vissa inlärda sociala normer i form av beteende 

och värderingar som bland annat formas av officiella och inofficiella regler. När det 

diskuterades ifall respondenterna ansåg att kultur har en påverkan på filmers 

internationella distribution konstaterade alla fem producenter att humor ofta inte 

fungerar internationellt. 
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“Komedier fungerar ofta ganska lokalt. Om vi nu talar om Europa t.ex. så tittar vi hemskt mycket 
på amerikansk komedi och kanske tom brittisk komedi, men that's about it. Nu tittar vi på lokala 
komedier, men inte tittar vi liksom på tyska eller estniska komedier väldigt mycket i Finland. […] 
Det beror på att humor är, det man skämtar om och humor överlag, är lokalt. […] Det är 
kulturellt bundet.” (Producent A) 

”Om humor säger man ofta att det är väldigt lokalt. Att sådant som får människor att skratta i 
Finland så får inte till exempel människor i Frankrike att skratta.” (Svensk översättning, 
Producent D) 

”Men det som man nu har sätt liksom i praktiken är att komedi reser jättedåligt. Engelskspråkig 
komedi reser bra men, men vad heter det, på grund av språken i Europa o kanske också lite på 
grund av kulturella skillnaderna så komedier brukar inte liksom resa.” (Producent B) 

Producent B menar argumenterar att kulturella skillnader länder emellan är, precis 

som språkskillnader, en orsak till att människor inte ser humor på samma sätt. 

Producent A konstaterar att vissa filmer klarar sig bättre på specifika territorier, och 

påminner här att vi i Finland även kollar väldigt få internationella filmer förutom 

amerikanska filmer.  

”Jag säger ofta att det är intressant men också ett faktum att för oss producenter så är det lättare 
att hitta liksom pengar eller marknadspotential för våra finska filmer i t.ex. Tyskland än i 
Sverige.  Det är någonting, att inom Norden att dom kommer liksom för nära eller något sånt. 
Och det är inte bara mellan ska vi säga Sverige och Finland, utan det är helt samma mellan 
Danmark och Norge. Dom tittar lite på varandras filmer.” (Producent A)  

Enligt Craig, Greene och Douglas (2005) fungerar filmer bättre i länder med liknande 

kultur, vilket här kanske är aningen motstridigt. Norden brukar karaktäriseras som 

liknande kulturella länder, men trots allt har Producent A funnit att film mellan dessa 

länder inte är populära. Kanske är kulturerna för lika eller för nära, precis som 

respondenten även påpekar, och människor vill se mer exotiskt innehåll.  

“Jag tror att man gör konst för att kommentera den värld man lever i och få ut såna känslor som 
den världen skapar. Och därför ser lokala filmen ut som den lokala kulturen. Och sen nu när 
världen har blivit global och alla lyssnar på samma musik och har likadana kläder och fanittaa 
samma tubettajan så tror jag att… eller det märker man ju redan att vet du folk ser på Skam i 
Indonesien.” (Producent B) 

Producent B lyfter fram en viktig poäng att världen blir allt mer global, och i takt med 

detta växer eventuellt intresset för andra kulturer och konst och kultur sprids. Som det 

redan har konstaterats kan man med film kommunicera en hel del, någonting som 

finska producenter och filmskapare enligt Producent / Agent E bör utveckla mera. 

”Enligt mig så har film på ett sätt ett väldigt stort ansvar att bygga en världsbild för människor 
och sånt. Att där finns möjligheter, du kan påverka människor och deras tankar och värden 
väldigt brett. Och på så vis har man på ett sätt chansen att lämna sitt spår efter sig eller göra 
något lite smartare som någon skulle bli och fundera på i efterhand. Att det som kanske är min 
största oro är att man i Finland görs så osmarta filmer.” (Svensk översättning, Producent / Agent 
E) 
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Producent/Agent E tar upp vad författare som Jowett & Linton (1981), Craig, Greene 

och Douglas (2005), samt Hill et al (2017) skriver, hur film även påverkar kulturellt på 

hur människor upplever världen, dvs deras världsuppfattning. Hit hör människors 

levnadssätt samt religion. Konsumenter bygger sin världsuppfattning på basen av sin 

miljö och uppväxt, men även av populärkultur som t.ex. film (Jowett & Linton 1981). 

Dessa två världar kanske inte alltid kommunicerar sinsemellan, men här har man med 

hjälp av film möjligheten att kommunicera en viss världsbild och uppfattning.  

Tabell 4 sammanfattar de olika kulturella aspekterna som enligt respondenterna kan 

påverka en films internationella potential. Komedi är enligt majoriteten en genre som 

helt enkelt inte fungerar överallt på grund av kulturella skillnader, värderingar samt 

språket. Här kommer vi även in på genrens påverkan på filmens möjligheter utomlands 

som diskuterades tidigare. Det finska språket kan ses som en utmaning för 

internationell distribution men hindrar inte filmen att anta en internationell karriär. 

Sociala normer och människors världsuppfattningar är väldigt beroende av området, 

och påvisandevis går inte alla kulturer helt enkelt ihop på denna front. Främst handlar 

det här om att saker och ting kan tolkas annorlunda eller vissa saker så förstår helt 

enkelt tittaren inte.  

 Producent A Producent B Producent C Producent D Prod/Agent E Agent F 

Språk  X X  X X 

 Sociala normer X X  X  X 

Världsuppfattning  X   X  

Tabell 4 Kulturella faktorer som påverkar internationella filmmöjligheter  

4.1.5 Finsk film på det internationella landskapet 

Trots mycket fördomar bland finsk populärkultur hade producenterna relativt positiva 

åsikter om den finska filmbranschen och hur finska filmer klarar sig på den 

internationella marknaden idag. Vi gör mindre filmer än många andra länder menar 

Producent D, vilket eventuellt gör att inte lika många filmer lyfts upp internationellt.  

”Sverige och Norge är, och har alltid varit, på något sätt lite närmare Europa. Europeiskt 
samarbete eller så är de mer bekanta för dem. Och troligen görs det även större volym av filmer, 
vi hör alltid att igen är nån film från Sverige på Berlin och Cannes. Men där görs det även mera 
filmer. Och sen när dom har flera av dessa i landet så reser alltid någon superfilm därifrån ut till 
världen. Såhär skulle jag säga det.” (Svensk översättning, Producent D)  
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USA är som sagt landet som främst dominerar de internationella marknaderna 

(Eliashberg, Elberse & Leenders 2006), vilket även producenterna såklart är medvetna 

om. När de ställs frågan varför de tror att detta är läget svarar de dock aningen olika. 

”Nå det är det när man gör som alla andra. Man producerar sånt som intresserar en bred publik. 
Och sen i dom här finns det såklart stjärnor, Hollywood stjärnor som intresserar publiken.” 
(Svensk översättning, Producent C)  

”Jag tror att det sist och slutligen är en fråga om marknadsföring. Eller att, varför tittar vi just på 
Hollywood saker? Och inte har ens många av oss varit i Hollywood. Att det är helt säkert det att 
vad marknadsförs mycket. Jag tror att publiken i själva verket tittar på det som presenteras till 
dem. [...] Jag tror, att det är en fråga om volym, att dessa är där och trycker på. Och så. Men jag 
hoppas att detta ändras.” (Svensk översättning, Producent/Agent E) 

Producent D menar istället att finska filmskapare ofta inte vågar ta tillräckligt med 

risker, och är inte helt enkelt tillräckligt modiga – men tillägger dock att det på senare 

tider har dykt upp en hel del innovativa och modiga regissörer.  

”Nog är det enligt mig oftast skaparna som fegar ut och börjar kopiera från andra eller liksom.. 
att inte litar dom på sin egen gut feeling om vad som är viktigt. [...] Enligt mig är Hymyilevä 
mies ett bra exempel på att det kan vara något väldigt finskt och personligt som åker ut i världen. 
Till skillnad från det att vi funderar allt för mycket på att vad skulle gå bra åt i Amerika.” (Svensk 
översättning, Producent D)  

Men att sälja film utomlands är enligt Producent A inte så enkelt. Det gäller verkligen 

att våga ta risker, och här anser både Producent A och Producent/Agent E att det är 

producentens ansvar att ta detta beslut.  

“Definitivt dom filmerna som jag ha producera, eller kommer att producera så har jag definitivt 
liksom ambitioner att också sälja dom också utomlands. Det är inte alltid så lätt. Det är det 
definitivt inte. När man liksom säljer t.ex. till länder som inte ens har hört om Finland eller... Vi 
är en väldigt liten marknad, vi är ett väldigt litet land. Men det allra viktigaste här är just det där 
som jag redan har nämnt att man liksom känner igen projekt. Har det potential eller inte. För det 
är ingen vits att slå huvudet i väggen och försöka sälja eller distribuera en film utomlands som 
inte har något som helst potential för det. Att då lönar det sig att kolla med någon som vet i 
förväg. Att lönar det sig att satsa på det här eller inte.” (Producent A) 

Sammanfattningsvis har de intervjuade producenterna en positiv men realistisk bild av 

det internationella filmlandskapet och finska filmers potential för internationell 

distribution. I slutändan har finska producenter liknande utgångsläge som producenter 

runt om i världen, och ofta handlar det om att våga producera nytt och annorlunda 

innehåll.  

4.1.6 Sammanfattning av del 1 

En films kommunikationselement delas i den teoretiska referensramen upp i tre 

huvudsakliga grupper: filmens karaktärsdrag, filmens strukturella kännetecken samt 

filmens kultur. Tanken att dessa tre grupper tillsammans utgör filmen som produkt och 

dess identitet passar bra ihop med den empiriska undersökningen. Vidare kan det 
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konstateras att dessa olika element är ytterst viktiga att ta i beaktande vid 

internationell distribution, och precis som Bosko (2003) och Kerrigan (2017) påstår, 

gäller det att identifiera dessa element och förstå vilka av dem som attraherar de olika 

målgrupperna och vilka element som kommer att påverka filmens internationella 

möjligheter antingen negativt eller positivt. 

Finsk film bör ha en berättelse som människor överallt i världen kan identifiera sig 

med, väcker känslor hos människor och vars helhet helt enkelt är bra och berör 

människor universellt. Berättelsen kan vara väldigt lokal och ändå fungera utomlands. 

Till skillnad från t.ex. USA som kan producera filmer med hög budget, skapa otroliga 

specialeffekter och rekrytera världskända skådespelare och filmskapare, så har finsk 

film sällan dessa element att dra intresse från. Den viktigaste gruppen när det kommer 

till just finsk film verkar alltså på basis av den empiriska undersökningen vara filmens 

karaktärsdrag, varav filmens ämne, känsloframkallande potential samt genre och 

berättelse är bland de främsta elementen som främjar filmens internationella potential. 

Eftersom Finland inte är känt internationellt varken som produktionsland eller av 

deras filmteam eller skådespelare, blir de strukturella kännetecknen alltså mindre 

kritiska. Hursomhelst kan man använda sig av samproduktioner eller kända 

skådespelare från andra länder för att stärka det internationella potentialet. Kulturen 

spelar även roll, och vissa filmer är helt enkelt inte menade för en internationell publik. 

Det finska språket ser de finska filmproducenterna mera som en utmaning, men gör 

inte den internationella distributionen omöjlig. Här kan en mer specifik genre hjälpa 

filmen hitta sin internationella publik.   

4.2 Kommunikation: Från producent till försäljningsagent 

I denna del av analysen presenteras resultat angående producentens roll i 

marknadsföringsprocessen. Hur producenten kommunicerar filmen till försäljnings-

agenten analyseras genom att grupperas in i filmreklam, filmpublicitet samt personlig 

försäljning. Även samarbetet mellan producent och försäljningsagent analyseras.  

4.2.1 Producentens roll i filmens internationella distribution 

Producent B listar upp tre saker som hen anser är producentens viktigaste uppgifter vid 

internationell distribution av film: 1) välj ett ämne med internationellt potential, 2) 

knyt kontrakt med en bra försäljningsagent, samt 3) jobba hårt när det är dags att sälja 

filmen. Producent D menar även att när det kommer till en films internationella 
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marknadsföring är producentens huvudsakliga roll att kontakta försäljningsagenter och 

marknadsföra filmen till dem.  

”När det kommer till marknadsföring och försäljning utomlands så är troligen det främsta jag 
gjort på den fronten att hitta försäljningsagenten. Att söka agenter, träffa dom och att komma 
överens om saker med agenten. [...] Att med vem gör man försäljningen med.” (Svensk 
översättning, Producent D) 

 “Jag har jobbat 15 år i branschen så jag vet redan när jag börjar finansiera upp filmen så vet jag 
vilka agenter jag skulle villa ha. Och så börjar jag med att kontakta dom.” (Producent B) 

På basen av den empiriska undersökningen anser även respondenterna, precis som 

Kerrigan argumenterar (2017), att det är kritiskt att hitta en bra försäljningsagent för 

sin film, och gärna i ett så tidigt skede som möjligt i filmens livscykel.  

”Såklart så måste alla fokusera på att filmen blir så bra som möjligt. Men efter detta handlar det 
om försäljningsagenten. Det här är liksom helt avgörande.” (Svensk översättning, Producent D) 

”Om jag avgör som producent att det här projektet och den här filmen har ett internationellt 
potential så börjar jag söka efter en försäljningsagent som passar för den här filmen redan i 
manusskedet.” (Producent A)      

”Jag skulle säkert göra en hel del saker annorlunda nu. Men då började vi försöka på 
internationell försäljning och distribution först när [filmen] var färdig. Att egentligen borde detta 
påbörjas direkt i början. Eller före filmen är färdig.” (Svensk översättning, Producent / Agent E) 

Som det konstaterades tidigare finns det många olika typer av försäljningsagenter, men 

det som de flesta enligt producenterna har gemensamt är att de alla är ute efter en film 

de vet att de kan sälja vidare. Precis som Bosko (2003) skriver så passar olika agenter 

för olika filmer, någonting som kommer väldigt tydligt fram även i denna studies 

empiriska undersöknings resultat.  

Enligt Bosko (2003) är producentens uppgift att redan i manusskedet hitta de olika 

elementen i filmen som kan användas för att attrahera försäljningsagenter som kan 

sälja filmen till en internationell marknad. Här bör det även evalueras ifall filmen har 

element som faktiskt ger den internationellt potential, och som Producent A även 

konstaterade under sin intervju, så är det inte värt att lägga onödigt med energi på att 

distribuera en film internationellt som helt enkelt inte har internationellt 

försäljningspotential, och ibland kanske man inte helt enkelt vet vad för element som 

kan användas för att sälja filmen internationellt. Då måste man ofta försöka hitta andra 

vägar att fånga intresset av agenterna, t.ex. få filmen till någon festival (Producent A). 

Här kan en films element variera väldigt mycket, som citatet nedan exemplifierar.  

“Ibland kan det vara sådär att man tänker, vittsi den här är jätte bra den här filmen, men jag vet 
nog inte riktigt att […] vad är liksom den där försäljningstaktiken som jag ska ta när jag på sätt 
och vis säljer idén till en försäljningsagent, eller säljer idén till en lokal distributör.” (Producent 
A) 
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Utgående från de olika respondenternas svar anser även de att producentens roll är att 

identifiera dessa element och sedan föra fram dem till försäljningsagenten. Dock är 

dessa ofta väldigt baserade på själva ämnet och filmens berättelse, som det redan 

diskuterades tidigare i detta kapitel, om man inte har något element som verkligen 

sticker ut ur mängden.  

“Svaret är jätte ofta det, att om dom diggar manus, om det är ett helt fantastiskt manus, så dom 
vill dom genast vara med. Om det är ett helt OK manus, så då vill dom först se den färdiga filmen 
eller en del av den färdiga filmen före dom bestämmer sig. Så det är bara att […] sälja och vara 
aktiv.” (Producent B) 

”När man inte har något att ‘hej, här är Samuel L Jackson!’. Nog skulle det då sälja. [...] Så ända 
vägen är att ta alla risker och göra en så bra film som möjligt.” (Svensk översättning, Producent 
D)  

Producent D förklarar vidare att olika agenterna söker efter olika element. De 

analyserar alltså filmens olika element och evaluerar på basis av dessa, filmens pitch 

och eventuellt material ifall filmen är någonting hen vill och kan sälja. Alla agenter har 

även sin egen stil, typ eller agenda när det kommer till filmens karaktär.  

“Nån kanske specialiserar sig på Nordiska filmer, som t.ex. TrustNordisk har väldigt mycket 
nordiska filmer, nån kan specialisera sig på barnfilmer, nån kan specialisera sig på skräckfilmer 
nån på umm liksom europeiska arthouse filmer. Nån på lågbudgetfilmer, nån på större liksom 
budgets filmer. Och såhär. Att man vill att den skall hamna rätt.” (Producent A) 

”Några försäljningsagenter letar helt på riktigt efter det att vilka är skådespelarna, vem är det 
som skådespelar och vad är de här olika försäljningselementen... Eller är det frågan om innehåll 
av väldigt stark känsla, eller roligt eller sånt. Och dom här funderar medan de söker att med 
vilken mening kan de sälja detta till tv-kanaler eller filmdistributörer. Med vad. Hittar dom 
liksom sina egna försäljningselement som passar sina frekventa kunder.” (Svensk översättning, 
Producent D)   

”Dom tittar att till ett hur stort område kan de distribuera filmen. […] Och sen det där med 
marknadsområde, att har det redan sålts exklusiva kontrakt, att till vilka alla ställen kan de 
distribuera den” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  

”De dom tror att dom kan sälja. T.ex. i Tyskland så finns det ett jättestort intresse för Nordic 
Noir. Om du har något sånt, det är ju oftast TV-serier och inte filmer som har det här Nordiska 
Thriller elementet men det är ju deras levebröd. Dom skall hitta intressanta produkter som dom 
kan sälja på marknaden. Sen finns det några agenter som är helt jättefokuserade och köper bara 
sånhäna jätteviss typs typ Ruben Estlund eller Roy Anderson filmer och säljer bara dem.” 
(Producent B) 

Respondenterna verkar även vara eniga om att det kan vara svårt att hitta en bra 

försäljningsagent och att man beroende på kontaktnätverk och erfarenhet kan måste 

kontakta flera olika agenter innan det nappar. Har man tur kanske det nappar på olika 

håll, och då måste man evaluera vilken försäljningsagent som är bäst för filmen.  

“Om man då har en så fin situation att man har flera som är intresserade av filmen, vilket inte 
alltid händer, inte alls alltid, så vad heter det så måst man fundera just på det där att. Att det är 
inte liksom den där offerten eller pengarna eller procenten som räknas där, utan det är också det 
där att man måste tro på att dom är bra för den här filmen. Dom är just den bästa 
försäljningsagenten för den här filmen.” (Producent A) 
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En film har inte alltid något tydligt kommunikationselement. Producent D berättar att i 

deras fall hade de inte riktigt något attraktivt element; filmen var en svartvit finsk 

dramafilm. Men det räcker att en försäljningsagent, en bra agent, tror på filmen och 

vågar ta risken. Här hjälper det ofta att ha tidigare erfarenhet.  

”Dom tittade med stor skräck på filmens svartvithet. Detta innebär ofta försäljningssvårigheter. 
Och dom sade direkt att de inte kan sälja den. Som tur var det några som tyckte mycket om den, 
och en älskade den så mycket att oberoende av alla risker så ville hen ta åt sig filmen.” (Svensk 
översättning, Producent D)   

”Dom där försäljningsagenterna har så många filmer som dom får titta på eller föreslagna till sig 
att dom kan inte tacka ja till alla filmer. Och […] det finns så många filmer som kommer ut och 
[…] så ska filmen vara riktigt bra och den ska ha det där internationella potentialet. Och 
timingen ska vara bra för den. Den ska gärna komma med på en festival. (Producent A) 

“De kan vara ren från att du har manus så kan du börja översätta de och skicka ti dom. Och om 
du har ett namn, och en bra trackrecord, så de läser dom ren manuset.” (Producent B) 

Samarbetet mellan producent och försäljningsagent beskrivs lite olika av de olika 

respondenterna, detta troligtvis på grund av väldigt olika filmer och väldigt olika 

försäljningsagenter och samarbetsuppläggningar. Citatet nedan draget från intervjun 

med Producent D sammanfattar väldigt bra producentens roll vid internationell 

distribution, ifall man inte såklart säljer filmen själv utomlands som Producent / Agent 

E gjorde.  

”En producents roll är att hitta de som verkligen kan sälja den. För jag kan inte vara där själv och 
knacka på tv-kanalers dörrar – och har inte heller tid för detta. Och inte skulle jag ha kunnandet 
att göra detta.” (Svensk översättning, Producent D)  

Producent C berättar att hans samarbete i en filmproduktion med försäljningsagenten 

inte fungerade alls, att försäljningsagenten helt enkelt var ett dåligt val för det 

projektet. Filmen lyckades trots allt spridas internationellt över hela världen, men här 

hade producenten även tagit på sig en stor roll i själva distributionsprocessen.  

”Det var även en väldig problematisk relation. Och dethär… Det var inte liksom… Rakt ut sakt 
var det ett helt skit försäljningsbolag. [...] Fel val. Men nog spred ju filmen runt om i världen 
oberoende av detta. [...] Men joo, vi sålde till några territorier själv och var aktiva. Att man kan 
säga att vi gjorde det liksom tillsammans.” (Svensk översättning, Producent C)   

En dålig försäljningsagent kan alltså föra med att producenten själv måste ta en mer 

aktiv roll inom distributionsprocessen. Men som Producent B även konstaterade så är 

det sällan så att man bara ger filmen till försäljningsagenten, samarbetet fortsätter nog 

på ett eller annat sätt genom hela processen. Detta stärker Antezak och Sypniewskas 

(2017) påstående om hur kritiskt det är att hitta en passande försäljningsagent för just 

den filmen. Respondenterna beskriver trots alla samarbetet med försäljningsagenten 

efter att samarbetet inleds så går långt ut på att försäljningsagenten relativt 
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självständigt säljer filmen vidare till lokala distributörer medan producenten 

godkänner vissa större beslut och bidrar med marknadsföringsmaterial.  

”Tillsammans med försäljningsagenten kommer man överens att hur förs filmen fram och hur 
liksom sparkar man igång filmen på ett sätt. Efter detta är det mera så att försäljningsagenten 
meddelar om de olika erbjuden de fått och vart agenten planerar sälja den. Hen har ganska långt 
fria händer att göra beslut, speciellt angående olika territorier. Att sen när det handlar om större 
frågor så säkerställer hen alltid med oss att ’hei – kan jag sälja alla filmrättigheter till Netflix eller 
vill vi istället göra såhär?’” (Svensk översättning, Producent D)  

”Om du har med försäljningsagenten från första början redan, från manusskedet, så är dom 
gärna med och det tar man också gärna som producent emot liksom kommentarer på affischer, 
material, stillbilder, presentationer och texter och filmen och man måste fundera att man måst 
ha en med me te ljus att den kan dubbas och att de liksom finns det ena och detta andra.” 
(Producent A) 

Producent A menar att vissa försäljningsagenter är mera med i själva 

produktionsprocessen medan andra fokuserar mera på försäljandet. Vidare påpekar 

hen att man ofta besluter strategiska beslut tillsammans med försäljningsagenten, 

som till vilka festivaler filmen skall tacka ja till och så vidare Respondenterna 

verkar vara överens om att försäljningsagenterna vet vad de gör och att man måste 

lita på att de vet hur, var och till vem filmen bör marknadsföras.  

4.2.2 Filmreklam 

Filmreklam, dvs marknadsföringsmaterial som producenten använder sig av för att 

fånga intresset av andra aktörer, som t.ex. försäljningsagenten och andra lokala 

distributörer. Hit hör direkta kommunikationsmetoder som producenten använder för 

att kommunicera fram filmens olika element. (Henning-Thurau, Walsh & Wruck 2001; 

O´Reilly & Kerrigan 2013)  

Elementen som valdes till den teoretiska modellen presenterad i kapitel 2 var 

filmtrailer, radioreklam, filmaffischer, bakom-kulisserna-material samt 

internetreklam. På basis av intervjuerna har filmreklam en väldigt liten roll när det 

kommer till marknadsföringen av filmen till en internationell försäljningsagent. Dock 

kan filmreklam eventuellt i detta skede användas för att skapa igenkänning bland 

andra aktörer samt för att skapa en hype på olika marknader.  

Filmtrailers kommer dock upp flera gånger som diskussionsämne, denna typ av 

filmreklam är som Marich skriver (2013:28) den absolut viktigaste och vanligaste 

filmreklamen. Hixson (2006) argumenterar att filmtrailers är den mest övertygande 

typen av filmreklam, då den ger de olika målgrupperna ett smakprov av filmen och dess 

innehåll – något som verkar stämma överens med denna studies empiriska resultat. 
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Respondenterna nämner även att det ofta görs flera olika teasers och trailers beroende 

på målgrupp och tillfälle (Producent B; Producent / Agent E).   

”Vi klippte såndäna makeega [videon] som förklarar hur stort fenomen [filmens tema] är.” 
(Producent B) 

På basen av intervjuerna kan marknadsföringsmaterial i producentens 

försäljningsskede till försäljningsagenterna konkret visualisera filmen och dess idé. Det 

beror långt på i vilket skede filmen är när försäljningsagenterna kontaktas då graden 

tillgänglig filmreklam varierar i takt med filmens livscykel. I manusskedet är det främst 

att presentera filmens manus, dvs dess berättelse och ämne, samt människorna som 

redan är med i projektet. Producent D nämner även att information om filmen även 

kan komma i ett senare skede. Att sprida information om att filmen i ett senare skede, 

innebär att producenten kan använda sig av mer bilder, trailers eller eventuellt en helt 

färdig produkt. Dock är detta skede i processen eventuellt inte lika filmreklam 

fokuserat som senare, när försäljningsagenten tar filmen vidare. 

”Om filmen inte slipper någonstans [i manusskedet] så vid det här laget när du börjar ha något 
material, så sen är det att fara till alla olika forum i världen och presentera den och visa snuttar 
från den och så.” (Svensk översättning, Producent D)  

”Vårt baspaket har varit det att alla i teamet har trailern på deras pads och telefoner och sen 
någon flyer eller visitkort som man kan fysiskt lämna efter sig.” (Svensk översättning, Producent 
/ Försäljningsagent E)  

Producent / Försäljningsagent E som skötte den internationella försäljningen efter att 

filmen var färdigt filmad använde sig av printat material, visitkort och finska produkter 

som passade ihop med filmens ämne samt trailers i olika format och i flera versioner 

när de möttes med försäljningsagenterna. För deras film nappade det främst tack vare 

dessa material, då de blev kontaktade senare om intresse då distributörerna hunnit 

bekanta sig med filmen. Här beror det alltså väldigt långt på när man som producent 

bestämmer sig för internationell distribution, något som vi redan har konstaterat att 

man i Finland bör göra i ett så tidigt skede som möjligt. Har man dock inte något 

element att sälja i början utan allting hänger på filmens slutresultat så blir 

filmreklamens betydelse större då kommunikationen sker i ett senare skede.  

Alla producenters filmer hade internetreklam i någon uträckning, sociala 

mediekanaler samt hemsidor för filmerna med information om filmen samt bilder och 

filmens trailer. Internetreklam diskuterades inte så mycket under intervjuerna i sig, 

men författaren undersökte själv dessa sidor innan intervjuerna. Sidorna var alla på 



	

	

66 

engelska eller hade översättningsmöjlighet till engelska. Sidorna innehåller ofta även 

recensioner eller information om filmens framgång. 

Stillbilder och bakom-kulisserna-material togs kort upp av Producent B, som 

sade att detta ofta är någonting producenter lätt glömmer.   

”Ta bra stillbilder, de e annars en såndän självklar sak som producenter glömmer, vi också. Att 
under inspelningen ha en bra stillbildsfotograf, ta mycket bra bilder. Det är alltid sådär att 
herreguud vi har int tillräckligt med stillbilder.” (Producent B)  

Överlag kan det sammanfattas att filmreklam inte är den huvudsakliga källan när det 

kommer till producentens kommunikationsmetoder gentemot försäljningsagenten, 

men att detta dock beror på i vilket skede filmen är. Filmreklam skall definitivt 

användas ifall tillgänglig, och då är det främst filmens trailer som används som verktyg. 

Filmreklamens betydelse blir dock mer kritisk efter att filmen är färdig och 

försäljningsagenten tar över. Då kommenterar alla 6 respondenter att producenten är 

den som förser agenten med marknadsföringsmaterial, och att ju mer man har desto 

bättre.  

Tabell 5 sammanfattar diskussionen ovan. Internetreklam diskuterades inte så mycket 

under intervjuerna, men alla filmer som diskuterades hade till någon mån reklam på 

internet. Visuellt material tycktes vara viktigt enligt respondenterna.  

 Producent A Producent B Producent C Producent D Prod/Agent E Agent F 

Visuellt material X X  X X X 

Internetreklam X X X X X X 

Tabell 5 Filmreklam som främst används vid internationell distribution av finsk film 

4.2.3 Filmpublicitet 

När det kommer till filmpublicitet spelar detta enligt respondenterna ofta en viktig roll 

vid internationell filmdistribution. Av de utvalda kommunikationsmetoderna Word-of-

mouth marknadsföring, online-forum, rankinglistor, recensioner, exploatering, 

filmvisningar, filmfestivaler, filmpriser och filmgalor nämndes i princip alla dessa 

variationer av filmpublicitet. Men det som diskuterades absolut mest var filmfestivaler.   

Internationellt välkända filmfestivaler är någonting som tycks vara ytterst viktigt 

för många finska filmer med internationella karriärer i sikte. Bara genom att få med 
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filmen på en eller flera bra festivaler kan man främja filmens internationella 

distribution, vinner man stiger internationella potentialet såklart ännu mera.   

”Du slipper med på någon bra festival och den vinner där och detta kan plötsligt boosta filmen 
väsentligt. Det garanterar ingenting, men detta kan hända.” (Svensk översättning, Producent C)  

”Men då får man ju ibland hoppas att filmen sen om den är väldigt bra, men kanske gjord av 
mera okända filmmakare liksom regissören och manusförfattaren och såhär, kanske inte 
skådisarna är så kända och såhär... Och berättelsen är inte känd. Så får man väl hoppas att 
filmen t.ex. kommer med på en stor festival eller något. Att det sen på något vis öppnar dörrarna 
för en internationell distribution. Som det t.ex. gick för Hymyilevä mies. Som ingen kände 
regissören eller skådespelarna, men den kom med i Cannes.” (Producent A) 

Producent A argumenterar att ifall man inte har något att annars sälja filmen med så 

kan dess närvaro på en stor festival öppna dörrarna för internationell distribution. Att 

få visa sin film, eller bättre – vinna pris på en festival – kan därmed anses vara en 

kritisk faktor när det kommer till försäkrandet av finska filmers internationella 

potential, då finska filmer annars har lite strukturella kännetecken att attrahera 

internationell publik med.  

”Ofta när det kommer till europeiska filmer, Europa emellan, om vi nu håller oss på den 
marknaden, så är det nog så att man gärna nog skulle se att nån film skulle få just premiär på 
någon stor festival för att kunna använda sig av det goda ryktet och det PR faktorn som den 
liksom skapar helt enkelt.” (Producent A) 

“Senast när din film är färdig och den har ett liksom internationell appeal, så att du vet du far till 
Cannes eller Berlin var de nu e dom två största. Göteborg är helt OK. Också för att dom 
agenterna som kommer dit är exklusivt intresserade av nordiskt material. Och så pitchar du ditt 
projekt så bra, eller ha gjort en så bara movie eller trailer att dom blir liksom intresserade och du 
får dom ombord. O sen e de dom som gör det, de e deras kontakter som ska sälja filmen.” 
(Producent B)  

”Ifall det är ens första film så borde man i manusskedet slippa till någon workshop eller något 
pitchforum. Någonstans för unga talanger och framtida filmmakare, någon sånhän. Din film 
slipper med i kataloger och du är någonstans och presenterar den. Fast den inte skulle intressera 
någon, fast dina pitchningar inte skulle ge dig någo pengar, så blir den liksom trots allt i 
försäljningsagenternas och festivalagenternas minnen.” (Svensk översättning, Producent D)  

Producent D nämner även indirekt vikten av exploatering och att skapa en så kallad 

”bubbling under” som han kallar det, att folk känner igen element om filmen som t.ex. 

filmteamet och filmens namn eller tema. Att aktivt kommunicera, sälja filmen och 

locka till sig uppmärksamhet är någonting som majoriteten av respondenterna 

argumenterar för, vilket instämmer med Hurst & Hale (1975) som argumenterar precis 

detta.  

”Det att du redan har för filmen något som ringer klockor hos människor – att hej jag har hört 
om den här regissören eller jag har hört den här filmens namn.” (Svensk översättning, Producent 
D)  

”Efter att den visades på Algesere som fungerar på alla kontinenter, med deras 
sändningsrättigheter, så efter det har många tagit kontakt. Liksom väldigt stora kanaler och 
andra.” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  
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Producent / Agent E och Producent D påpekar båda att filmvisningar är viktiga och ger 

även här sin egen typs av filmpublicitet. På basen av intervjuerna med de olika 

respondenterna kan man alltså även konstatera att det som producent lönar sig oavsett 

om filmen visas där eller inte att närvara på de olika festivalerna och där aktivt delta i 

olika pitchtillfällen eller annars bara försöka sälja sin film. Detta beror främst på att 

under festivalerna finns där alla möjliga internationella försäljningsagenter samt 

distributörer på plats, något som Bosko (2003) även påpekar i sin bok.  

“Men det kan också som sagt vara ofta i finska filmers fall att dom är antingen mitt i processen, 
att dom håller på att bli klara, så ordnas det ganska mycket sånhäna Working Progress tillfällen 
på olika av dom här festivalerna. Och då sitter de massa agenter i publiken och du pitchar ditt 
projekt, de kan vara fem eller tio minuter per projekt, och man visar lite material från 
inspelningarna och festivalerna brukar också sitta där. Och just om man har någon intressantare 
produkt så är det sådär att när man går ner från scenen så springer det fram några människor. 
(Producent B) 

”Att Cannes verka vara en [festival] var det på riktigt finns en stor hall och många köpare. Och 
där är liksom lite alla. Att dit for vi och där gjorde vi reklam, försäljning och 
marknadsföringsarbete av alla slag. Vi försökte liksom helt enkelt skapa en massa synlighet av 
oss själva – precis som alla andra där försöker.” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  

Producent D påpekar även hur viktig försäljningsagenten kan vara när det kommer att 

få in filmen till en viss festival. Vill man till Cannes, en av de absolut mest 

betydelsefulla internationella filmfestivalerna, kan det vara bra att eventuellt ha en 

fransk försäljningsagent menar han som kan försäkra att filmen faktiskt tittas av de 

som väljer in filmerna. En försäljningsagent har även kontaktnätverk som alla finska 

producenter inte nödvändigtvis har.  

”Ibland går det så att din film slipper på någon festival och så kommer försäljningsagenterna till 
dig. Men oftast sker detta så att du får någon bra försäljningsagent som folk lyssnar och tror på 
och via agenten far filmen sen vidare”. (Svensk översättning, Producent D)  

När det kommer till filmpublicitet i form av recensioner och rankinglistor så 

nämns detta främst i förbifarten. Producent A menar att det beror på filmens typ, en 

kulturell arthouse film (som finska filmer ofta är) behöver troligen mera positiva 

recensioner än en vanlig komedi som vem som helst ändå far och se på. Rankninglistor 

som IMDB nämner Producent B som en bra sak att ha relevant och är ett bra sätt att 

skapa kredibilitet bland försäljningsagenterna då de ser vad du gjort tidigare. Men då 

ska du såklart också ha erfarenhet. Dellarocas (2003) argumenterar att dessa 

rankinglistor är ytterst viktiga speciellt vid internationell distribution eftersom 

försäljningsagenter kan komma åt dessa överallt i världen. Producent A instämmer till 

en viss mån, men påpekar att detta trots allt beror på filmtypen.  

”Om det är en högkulturell arthouse film så är det väldigt viktigt vad recensionerna säger om den 
är en blaster master komedi så har det ingen skillnad vad dom här recensionerna säger. Fast du 
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ska få en stjärna eller noll stjärnor så går ändå folk o titta på den. Om dom tycker att trailern är 
rolig.” (Producent A) 

”Vissa av dom känner mig och andra kanske har någon kollega som känner mig och dom vet 
åtminstone när dom googlar mig eller kollar på IMDB, de man gör när man googlar 
filmmänniskor så, så ser dom att okej hon har gjort helt bra juttun och så… jag får nog liksom ett 
svar åtminstone.” (Producent B) 

Olika rankinglistor och online kanaler kan därmed anses främja en films 

internationella försäljning och distribution. Det skadar inte att ha en bra CV online. 

Tabell 6 på följande sida sammanfattar de olika filmpublicitetskanalerna som 

nämndes av de olika respondenterna. Filmfestivaler var helt klart den viktigaste 

kanalen när det kommer till finks film, och filmens och/eller producentens närvaro på 

internationella festivaler anses vara kritiskt. Exploatering var även något som 

diskuterades mycket, och det gäller som producent att hela tiden vara aktiv och sprida 

ordet om filmen och projektet för att skapa igenkännande hos folk.  

Tabell 6 Filmpublicitet som används vid internationell distribution av finsk film 

 

4.2.4 Personlig försäljning 

Författaren som Bosko (2003) och Marich (2013:) skriver båda att det handlar om att 

kontakta en hel del med människor och att personligen vara redo att sälja sin film tills 

det nappar någonstans och att personlig försäljning är det mest effektiva sättet att 

bekräfta intresset för en film. Detta görs genom personlig försäljning, och som Antczak 

och Sypniewska (2017:59) påstår så är personlig försäljning den absolut viktigaste 

kommunikationsmetoden när man marknadsför produkter över internationella 

gränser.  

Samarbetet mellan producent och försäljningsagent diskuterades redan tidigare, men 

för att ytterligare bygga på hur viktigt denna relation påvisandevis är, så fortsätter 

 Producent A Producent B Producent C Producent D Prod/Agent E Agent F 

Filmfestivaler X X X X X X 

Word-of-mouth    X  X 

Rankinglistor  X     

Exploatering X X  X X X 

Recensioner X     X 
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diskussionen här till en viss mån. Båda aktörerna har i detta scenario precis samma 

mål – sälja filmen till en internationell marknad. Som det konstaterades tidigare anser 

producenterna att försäljningsagenterna söker en film som hen vet att den kan sälja 

vidare, vilket stärker argumentet att affärsrelationen bör gynna båda, i en så kallad 

”win-win situation” (Rajput & Vasishth 2008:14-26).  

Producent A och B tar båda upp vikten av kontaktnätverk och tidigare erfarenhet. 

Sannolikheten att försäljningsagenten svarar till dig och eventuellt vill träffas är större 

ifall du har tidigare produktioner som visat sig vara framgångsrika. Oerfarna 

producenter måste eventuellt sälja mera aktivt. Producent A och B har båda mycket 

erfarenhet inom filmbranschen, till skillnad från Producent / Agent E som var relativt 

ny i branschen.  

”Det är kanske för mig väldigt väsentligt att gå dit som människorna är. Att jag har också skickat 
tusentals mail. Men inte har någon riktigt svarat på dem. Eller om dom svarar så svarar dom att 
dom har bråttom eller att det inte passar in i deras profil just nu. Att då lönar det sig att fara dit 
vart man vet att köpare och försäljare möter varandra. Och sånhäna marknader finns det i 
kombination med många filmfestivaler.” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  

Precis som Bosko (2003) anser respondenterna att man måste vara redo att kort och 

koncist pitcha sin film och visa att man tror på sitt projekt till 100%.  

”Och det där med pitchandet så om det har det ju diskuterats att det är väldigt viktigt. Att du kort 
i några sekunder, eller i några meningar, kan berätta dess berättelse eller dess koncept och så. 
Att det är liksom tillräckligt intressant. Det fungerar liksom... Först så att när den är såld inom 
branschen, du söker finansiärer och distributörer och andra och så... Men på helt samma sätt så 
säljs som den säljs till publiken. Så då måst den liksom vara snabb att förstå”. (Svensk 
översättning, Producent C)  

Producent D instämmer med Producent C, och menar att man inte ens borde behöva 

berätta alla detaljer om filmen under pitchen. Antczak och Sypniewska (2017:40-44) 

påstår att man med hjälp av personlig försäljning kan förklara sin produkt, någonting 

som man har möjlighet att göra när man pitchar en film. Dock skall man enligt 

Producent D och C inte förklara produkten allt för mycket.  

I personlig försäljning och i försäljningsskedet skall man vara ärlig, just för att 

försäljningsagenten skall kunna avgöra ifall filmen är en som just hen kan sälja. 

Producent B menar även att man inte skall över sälja sin film, utan mer väcka intresse 

och lägga korten på borden. Men även försäljningsagenten bör vara ärlig om huruvida 

hen kan sälja filmen eller inte. Producent D säger t.ex. här att försäljningsagenter även 

säger rakt ut ifall de inte tror att de kan sälja filmen, medan Producent A lyfte fram 

poängen att de kanske helt enkelt inte har möjlighet att ta in den på grund av tidsbrist.  
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“Men sen ska man inte heller över sälja, det gjorde jag i början av karriären när jag var så intona 
o vet du man fick möte med nån jätte bra fransk sales agent så. Vet du så pitcha jag kanske, så 
fick ja kanske projektet o låta bättre. Haha. Men det är ingen nytta med det för dels sen när dom 
ser det så är det inte det vad man har sagt... Och dels så gör det ju bara en själv o se dum ut. För 
då vet dom sen nästa gång du är där så antar dom att du igen oversellar. Det slutade jag ganska 
snabbt med.” (Producent B) 

“Ibland så är det den situationen helt enkelt att dom skulle villa ha din film som producent, men 
dom har så många filmer redan att dom inte kan ta in mera. Dom har inte möjlighet liksom att 
jobba för dom. Och det är också bara att de är ärliga med sånt.” (Producent A) 

Något som kom fram under intervjuerna var att det kan vara rätt svårt att få en träff 

med en försäljningsagent. De jagas ofta på festivalerna och får mail från filmmakare 

överallt i världen.  

”Alla vill ju träffa distributörer, de jagas på de där festivalerna. Dom har inte en sekund av lugn. 
Så någon speciell människotyp gör det där med distribution. Många är väldigt opportunistiska. 
Att de är bara intresserade av pengar.” (Svensk översättning, Producent / Agent E)   

När man sen väl får en träff så lönar det sig alltså att ta det allt ut från den träffen och 

inte gå in halvhjärtat. Producenter som har varit längre i branschen får dock eventuellt 

lättare träffar med försäljningsagenter, vilket intygar att man som producent främjas av 

att ha ett väletablerat nätverk inom branschen. Att personlig försäljning handlar om att 

bygga en affärsrelation med personen i fråga (Antczak & Sypniewska 2017:40) stämmer 

bra överens med internationell film distribution. Agent F berättar om processen när 

hen distribuerade en finsk film. Producenten hade kontaktat hen och skickat hen en 

första version av filmen, men hen hade inte tid att titta på filmen. Producenten hade 

trots allt insisterat att de skulle träffas trots att Agent F inte sett filmen, så de hade 

sedan träffats efter en festival. Här hade de enligt Agent F haft ett väldigt trevligt möte 

och de hade alla kommit bra överens. När hen kom hem hade hen sedan tagit tid att se 

filmen och älskat den, vilket fick igång processen. Detta visar hur viktigt personlig 

försäljning verkligen är, och att man kommer bra överens.  

”Till exempel så uppskattar jag verkligen hur vi arbetade med [X]. För han har ett väldigt 
professionellt, transparent sätt att arbeta på och hör till en riktig filmfamilj. Så det är mera en 
fråga om personlitet också.” (Svensk översättning, Agent F)   

Agent F skulle möjligen i ett annat scenario inte alls ha tittat på filmen. Detta är ett 

konkret exempel på hur viktigt det är att producenten aktivt säljer och inte ger upp 

trots att några försäljningsagenter inte återkommer.  

4.2.5 Sammanfattning av del 2 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att finska filmproducenter möter en hel del 

utmaningar på det internationella filmlandskapet. Finska producenters rykte är enligt 

respondenterna inte något ”extra” på marknaden men nog på väg åt ett bättre håll.  
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Tidigare erfarenhet och ett etablerat nätverk kan vara bra att ha när man kontaktar de 

olika försäljningsagenterna. Chansen är större att man i alla fall får svar, eller att 

agenten tittar på materialet du skickar in, ifall du har erfarenhet och eventuellt varit i 

kontakt med agenten tidigare.  

Filmreklam visade sig ha minst betydelse när det kommer till kommunikationen av 

filmen mellan producent och försäljningsagent. Eftersom det under intervjuerna kom 

fram att man i finska filmproduktioner bör få med försäljningsagenten i ett så tidigt 

skede som möjligt, finns det eventuellt inte filmreklam tillgängligt vid 

pitchningstillfället. Men så fort man har något att visa i form av bilder eller filmtrailers, 

rekommenderas det att använda detta som kommunikationsmetod i samband med 

försäljningsarbetet. De två viktigaste kommunikationsmetoderna i denna fas är helt 

tydligt filmpublicitet samt personlig försäljning. Det gäller att skapa uppmärksamhet 

kring sig själv samt filmen som projekt, så att filmens namn och skapare känns igen 

bland de olika försäljningsagenterna. Det gäller även att vara aktivt med och skapa 

nätverk samt sälja sin film på olika filmfestivaler och pitchningstillfällen. Aktivt 

försäljande är kritiskt i detta skede, och producentens största roll inom en films 

internationella distribution är enligt studiens empiriska resultat att hitta en bra 

försäljningsagent som passar just den filmen. 

Deltagandet i olika internationellt kända filmfestivaler verkar vara den absolut 

viktigaste faktorn när det kommer till internationell distribution av finsk film. Antingen 

genom att få sin film till festivalen eller genom att aktivt sälja den under själva 

festivalen.  

4.3 Distribution: Från agent till distributör 

I fas två i filmens internationella distribution diskuteras försäljningsagentens roll i 

försäljningen av filmen till de lokala distributörerna samt hur de olika respondenterna 

anser kommunikation samt film som produkt modifieras beroende på marknad.  

Främst analyseras här intervjun med Agent F och Producent / Agent E, men även 

kommentarer och tankar som togs upp under intervjuerna med producenterna 

reflekteras över och jämförs med agenternas svar.  

4.3.1.1 Agentens roll i filmens internationella distribution 

Att försäljningsagenten spelar en stor roll i en films internationella distribution är 

självklart enligt alla respondenter, vilket redan till en viss mån diskuterades i 
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delkapitlet ovan angående samarbetet mellan producent och försäljningsagent. Som 

det även diskuterades tidigare, är alla agenter olika och söker efter olika typer av filmer. 

Kritiskt är att hitta rätt samarbetspartner, och här är det lika kritiskt att 

försäljningsagenten hittar rätt distributörer till filmen utomlands. Även Rajput och 

Vasishth (2008) argumenterar att ett fungerande samarbete vid internationell 

distribution är kritiskt, och alla aktörer bör gynnas av samarbetet på ett eller annat sätt. 

I all sin korthet beskriver respondenterna alla försäljningsagentens arbete som den 

personen som säljer och kommunicerar filmen vidare till de olika internationella 

marknaderna, dvs till de lokala distributörerna. 

”Men det vad ju agenterna gör är ju att den tar din filmrättighet och så träffar den distributörer i 
alla länder var den tänker att den här filmen kan sälja. Och så gör den dealar med dom. Det kan 
vara dealar om att dom kommer upp på bio, men sen oxo då VHD och TV.” (Producent B) 

”Det är ju det att man som producent så på sätt och vis säljer eller gör en deal med 
försäljningsagenten, som sen ska sälja den till dom här lokala distributörerna.” (Producent A) 

Agent F beskriver även sin roll som väldigt försäljningsbaserad. Hens uppgift är att 

definiera filmens internationella distributionsstrategi samt lanseringsstrategi, och här 

är det viktigt att producenten litar på att hen känner det internationella landskapet och 

har den expertis som behövs.  

“Mitt arbetssätt är alltid transparent med producenten. Beroende på vilken producent vi talat 
om. Jag insisterar alltid, låt oss säga, på strategin vi har. För vi känner den internationella 
marknaden. [...] Det är alltid ett samarbete. Men jag skulle inte blanda mig i hur filmen 
produceras. Så producenten måste också respektera mitt sätt att se på saker på marknaden och 
marknadsföringsstrategin. Men det är alltid en diskussion. För jag anser att det alltid är 
intressant att ha andra perspektiv med också.” (Svensk översättning, Agent F)  

Efter att filmen fått sin premiär bekräftad börjar den ordentliga försäljningen samt 

promotionen av filmen till de olika potentiella köparna. Här anmärker Agent F att det 

inte i sig är svårt att få en film såld utomlands, det handlar helt enkelt om att ha rätt 

kontaktnätverk för filmen ifråga. De andra respondenterna verkar instämma över detta 

till en stor del, och konstaterar alla hur viktigt det är att ha en försäljningsagent som 

passar projektet och kan sälja filmen vidare. Det beror såklart på till vilka alla 

marknader filmen skall säljas till.   

”Jag tror inte att det är svårt, det handlar egentligen om att hitta en bra försäljningsagent som 
har rätt nätverk för filmen.” (Svensk översättning, Agent F)  

I slutändan är det alltså frågan om att ha en bra agent och en bra film. Har man dessa 

två sköter försäljningsagenten resten. Försäljningsagenten är i kontakt med de som i 

slutändan avgör ifall filmen säljs utomlands eller inte. Nedan diskuteras 

försäljningsagentens arbete när det kommer till internationalisering av filmen som 
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produkt samt planeringen och modifieringen av filmens kommunikationsmaterial på 

det internationella landskapet.   

4.3.2 Internationell filmversion 

Under intervjuerna visade det sig att en film inte modifieras så mycket, trots att den 

förs över till nya territorier med annan kultur, värderingar och lagar. En film som görs 

för en internationell publik görs internationell från första början menar, Producent A 

då hen får frågan ifall filmen brukar modifieras enligt olika internationella marknader 

eller inte.  

“Visst, men väldigt sällan gör man det. [...] I bästa fall så har man då en erfaren försäljningsagent 
som kan liksom tänka på sånhäna saker redan i förväg. Och kanske kan säga att, okej den här 
filmen har liksom största potential att säljas till Asien, och då måste vi tänka på det och det och 
det. Och nej, den här filmen har största potentialet i Europa - nå, då funkar det här och det här 
och det här. Att man liksom […] vet det redan i förväg vad man behöver göra. Att därför kanske 
det sällan kommer någo såna överraskningar. Och sen måste man ju fundera att man kan ju inte 
i all oändlighet börja göra ändringar på en film eller dess marknadsföringsmaterial. 
Marknadsföring är en sak men att börja göra versioner av en film, när blir det liksom en annan 
film?” (Producent A) 

På basis av detta citat verkar de som att försäljningsagenten och producenten försöker 

skapa en produkt som färdigt fungerar internationellt, och funderar redan i början över 

detaljer som kan främja filmens framgång på en viss utländsk marknad. Vidare berättar 

Producent A att aktörer utanför Finland kanske ser saker i filmen som de förstår att 

inte kommer fungera utomlands, och de ger på så vis ett utomstående perspektiv som 

man kanske inte själv ens lägger märke till. För att jämföra detta med studiens 

teoretiska referensram, kan det konstateras att finsk film med sikte på en internationell 

karriär långt produceras enligt en produktstandardiseringsstrategi. Filmen 

standardiseras så långt det går, med syfte att eventuellt enbart måsta göra små 

ändringar beroende på marknaden filmen distribueras till. (Usunier & Lee 2009; 

Gilligan & Hird 2012:117-118) Ju bättre man kan identifiera de olika internationella 

marknaderna desto bättre.  

”Om du gör en liksom finsk dramafilm sådehär.. Det är i princip helt självklart att det är Finland 
som är den huvudsakliga marknaden.  Men sen [...] kan filmen bli till exempel helt förbluffande 
bra så att dens potential liksom stiger där ute på någon arthouse marknad. Så det kan vara att 
man först i ett senare skede inser bättre att där finns något... Men nog är det i princip så att från 
början man vill veta vart den är riktad och var publiken finns.” (Svensk översättning, Producent 
C)  

Det handlar i all sin simpelhet om att identifiera sina målgrupper och utveckla 

produkten enligt deras preferenser, precis som Bosko (2003) även anmärker. Men som 

Producent C påpekar så kan en films målgrupp expandera eller skifta i takt med filmens 

utveckling. Dock kan det konstateras på basis av intervjuerna att en films 
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internationella distribution bör bestämmas direkt i början, dvs i manusskedet. 

Försäljningsagentens jobb kan här vara, förutom att kommunicera och sälja filmen till 

de olika marknaderna, att bidra med ett utomstående perspektiv samt expertis inom de 

olika marknaderna. På så vis försäkras det att filmen utvecklas i rätt riktning.  

Producent D har däremot lite annorlunda syn på internationaliseringen av filmen som 

produkt. Hen instämmer att vissa filmer är lokala medan andra är internationella, men 

menar dock att en film inte skall modifieras mot det internationella, utan snarare att 

man fokuserar på filmen och dess innehåll.  

Agent F påpekade inte heller under intervjun att filmen skulle modifieras i efterhand, 

utan att ifall den har ett internationell potential så har den det – eller så har den inte 

det. Några mindre modifieringar togs dock upp bland de andra respondenterna. 

Producent / Agent E berättar därmed att deras film klipptes till olika längder, främst på 

grund av olika tidsplatser i olika länders TV-kanaler. Producent C påpekar även att 

vissa länder, som t.ex. Kina, har censur som kan vara utmanande beroende på filmens 

innehåll.  

När det kommer till att göra en internationell version av en film, så dubbas ofta filmer 

som distribueras i länder med dubbningskultur (Garcia-Alvarez, Filimon & Lopez-

Sintas 2007). Att dubba en film är dock väldigt kostsamt och verkar inte vara särskilt 

vanligt inom finsk film. Producent A berättar att ifall en film skall dubbas bör detta 

också bestämmas i början av produktionen på grund av tekniska orsaker.  

I slutändan modifieras filmen alltså inte direkt till en internationell filmversion efter att 

filmen redan producerats, utan detta görs i sådana fall redan i manusskedet. Mindre 

modifieringar som längd och språk görs beroende av behov.  

4.3.3 Adapterad kommunikation  

Den internationella marknadsföringen av en film är dock någonting som visade sig vara 

mera modifierbart. Här, precis som med modifieringen av själva produkten, tas det upp 

att försäljningsagentens åsikter och kommentarer är hjärtligt välkomna redan i 

manusskedet.  

“Om du har med försäljningsagenten från första början redan, från manusskedet, så är dom 
gärna med och det tar man också gärna som producent emot liksom kommentarer på affischer, 
material, stillbilder, presentationer och texter och filmen”. (Producent A) 
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Filmreklam adapteras till viss mån enligt de olika marknaderna vid 

försäljningsskedet till de olika lokala distributörerna. Filmtrailers och affischer görs 

ofta i lite olika variationer av försäljningsagenterna eller de lokala distributörerna, som 

bäst känner sin marknad, och vet vad som säljer bäst och när det säljer bäst. Till vilken 

grad det modifieras beror helt på marknaden och den lokala distributören. 

”Skulle man ha oändligt med pengar så skulle man kanske göra olika versioner. Men […] om vi 
nu tänker på affichbilden som ändå är den som man sen använder i olika format och på olika 
språk […], så försöker man ju förstås göra den som så, att oberoende land eller kultur, att den 
säger någonting att var och en förstår.” (Producent A) 

Producent A menar att man långt försöker standardisera marknadsföringsmaterialet, 

medan majoriteten av respondenterna anser att man nog oftast försöker göra olika 

versioner. Här beror det troligen mycket på filmen och dess strategi. I vilket fall som 

helst bör producenten kunna förse agenten med intressant material som de sen väljer 

vad de använder menar Producent B.  

”Nå det är just den där lokala distributören som min agent har sålt filmen åt som sköter den 
lokala marknadsföringen just för att den personen är då liksom spansk om den ska 
marknadsföra filmen i Spanien. (Producent B) 

”Och såklart så allt det där marknadsföringsmaterialet och allt [...] internationellt material, så 
när försäljningsbolaget är experter här så via dem kom det rekommendation att vilken PR byrå 
ska vi använda och vem gör affischerna. Jag var såklart alltid med där och godkände dem och 
sade min åsikt om allting och så.” (Svensk översättning, Producent D)  

”Som en försäljningsagent är det bra att dela med sig av sin strategi till exempel till den franska 
distributören. Säg för exempel att den franska distributören kommer att lansera filmen den 
15nde oktober på 80 affischer... Han har den och den samarbetspartnern. Så att detta kan hjälpa 
den andra distributören att positionera sig själv. På samma nivå, på en annan nivå. Vet du för att 
dela med sig idéer.” (Svensk översättning, Agent F)  

På basis av de olika respondenternas intervjuer är alla aktörer (producent, 

försäljningsagent, de lokala distributörerna) med i processen när filmen väl börjar 

köpas upp, då handlar det om att ha marknadsföringsmaterial som man tillsammans 

producerar och delar med sig. Oftast är det sedan den lokala distributören som sköter 

modifieringen av materialet, vilket alltså sker efter att filmen har sålts till dem och är 

inte relevant för just denna studie. Producent / Agent E nämner dock att filmtrailern 

var en sådan som ofta klipptes i flera olika versioner då de sökte distributörer, och 

Producent B menar att de även klippte olika versioner för att förklara deras koncept när 

de pitchade filmen utomlands. Så till en viss mån modifieras materialet, men hålls 

relativt oförändrat tills filmen har sålts.  

Agent F berättar också att så fort filmens premiär har slagits fast, gärna på en stor 

festival eller festivalens marknad, så börjar den verkligen promotionen.  
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“När filmen är bekräftad någonstans inleds själva marknadsföringsdelen. Så i princip måste du 
jobba för att skapa attraktion hos pressen. En press representant som jobbar på ett press kit. Sen 
är det ett val att välja mellan att ha det bara på internet eller även på print. Sen jobbar du också 
på en trailer. Sen jobbar du på bilderna. [...] Det är väldigt viktigt att fokusera på max 4-5 bilder 
så att du inte har för många. [...] Och sen... behandlas frågan om att ha ett försäljningsmål, ditt 
försäljningsmål. Och sen vet du, människor tittar på filmen och filmen jobbar för sig. Antingen 
tycker de om den... Jag menar, pressen spelar en stor roll också.” (Svensk översättning, Agent F)  

Enligt Agent F är alltså filmpublicitet väldigt viktigt när det kommer till säljandet till 

de olika lokala distributörerna. Henning-Thuray, Walsh & Rwuck (2001) anmärker 

även att filmpublicitet ofta spelar en stor roll vid internationell distribution, och 

filmens framgång på en marknad kan även dra på filmens intresse hos andra 

marknader. Den viktigaste filmpublicitetskällan, verkar vara i linje med Desser, 

Falkowska och Giukin:s (2014) påstående att deltagande i filmfestivaler kan vara 

nyckeln till internationell distribution. Detta bekräftar både Agent F och Producent / 

Agent E samt majoriteten av producenterna. Här hittas flera distributörer, och visas 

filmen på festivalen väcker man troligen intresset hos någon av dem. Vinner man så 

ännu bättre, med detta skapar man troligen den pressuppmärksamheten som behövs. 

Agent F berättar även att filmrecensioner och pressuppmärksamhet kan främja 

intresset hos distributörerna, men menar också att en dålig recension inte betyder att 

filmen inte skulle övervägas. 

“Ibland är [dålig kritik] inte tillräckligt för köpare att inte överväga filmen eftersom även mycket 
kommersiella filmer kan ha mycket dålig kritik.” (Svensk översättning, Agent F)  

Vissa filmer kan även säljas i förväg och då behöver inte de sälja filmen så aktivt. Får 

man filmen med på någon stor festival kan det vara att filmen är såld innan själva 

premiären. (Agent F) Producent / Agent E berättar även att deras film fick en massa 

förfrågan efter att den börjat visas på TV, dvs när filmen började få uppmärksamhet. 

Men annars gäller det att aktivt kontakta de olika distributörerna och väcka deras 

intresse.  

“Så det handlar om att kontakta människor, berätta att filmen är i konkurrens.” (Svensk 
översättning, Agent F)  

Detta leder oss in på den tredje kommunikationsformen; personlig försäljning. 

Baserat på respondenternas svar är personlig försäljning absolut den absolut viktigaste 

kommunikationsmetoden även i detta skede av filmens livscykel. En finsk film är svår 

att sälja och Producent A menar att de lokala distributörerna känner sin publik och vet 

direkt från början att detta är en utmanande produkt, precis som även Antczak och 

Sypniewska (2017:49) argumenterar. Därmed gäller det att verkligen aktivt sälja filmen 

och såklart från början ha en helhet som fungerar på den marknaden.  
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”Dom här lokala distributörerna känner ju sin publik. Och dom vet att dom kommer inte att få 
den här sålt till liksom publiken. Att ingen kommer att gå o köpa biografbiljetter ti en liten finsk 
film i en liten spansk film. Tyvärr. Sånt e de.” (Producent A) 

”Som producent och som försäljningsagent så lita på den där lokala distributören att dom vet sin 
marknad bäst.” (Producent A) 

I alla fall kan inte filmen helt enkelt säljas till en viss marknad, detta vet de lokala 

distributörerna bäst, påpekar de olika respondenterna. Marknaden är trots allt helt ny 

och annorlunda, samt filmen möter här många olika utomstående faktorer (Doole & 

Lowe 2008:11-20). Därmed är det kritiskt att försäljningsagenten har ett bra nätverk på 

olika potentiella marknaderna, någonting som även Agent F argumenterar starkt för. 

Detta beror tolkningsvis på att tidigare relationer skapar trovärdighet för filmen samt 

öppnar dörrar som annars kan vara svåra att öppna om man inte arbetat på den 

marknaden förut. Producent D förklarar även att hen som producent helt enkelt inte 

skulle veta vem hen ska kontakta, medan försäljningsagenterna inte behöver knacka på 

alla dörrar, utan vet vilka det lönar sig att gå till.  

Vid säljandet av filmen är det viktigt att förklara filmens universella potential – varför 

just den filmen fungerar utanför produktionslandet.  

”Det handlar alltid om att tala om din berättelse, att berätta varför den är någonting som 
kommer att beröra andra människor osv.” (Svensk översättning, Agent F)  

Om en film inte har några speciella strukturella drag att sälja filmen med, som i fallet 

med finsk film, gäller det för försäljningsagenten att sälja filmen genom att lyfta fram 

andra saker som väcker intresse. Agent F menar att det t.om. finns vissa element som 

helt enkelt skall undvikas vid pitchtillfället.  

Försäljningsagenten skall påvisandevis även vara bra på att sälja till personer i olika 

länder med olika kulturer, samt i vissa fall även kunna det lokala språket påpekar 

Producent / Agent E.  Så i princip är det kanske främst personlig försäljning som 

kommunikationsmetod som främst måste modifieras beroende på varifrån den lokala 

distributören kommer.  

“Tydligen är det väldigt svårt att slippa till Asien utan en distributör, eller utan att någon från 
vårt team till exempel talar kinesiska, så då skulle det finnas chanser. [...] Men att dit är det svårt 
att själv gå och härja.” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  

Producent / Agent E tar vidare upp ämnet om kulturella skillnader som kan 

framkomma under försäljningsstunderna. Hen sålde filmen främst på filmfestivaler 

och var då i direkt kontakt med de olika distributörerna. Här har respondenten upplevt 



	

	

79 

kulturella skillnader som t.ex. hur distributörerna tog – eller helt enkelt inte tog emot – 

kvinnliga producenter eller försäljningsagenter.  

”Om du distribuerar till Europa, så ganska samma stämning är det ju i Europa som här. Men sen 
just om man far till exempel till Asien så... så där finns dom där språkbarriärerna och säkert är 
olika artighetsnormer är annorlunda till skillnad från här. Och så också kvinnans position, att 
det märkte jag i Cannes.” (Svensk översättning, Producent / Agent E)  

En annan sak som Producent / Agent E tar upp är att alla länder tar in en viss andel 

utländska filmer, som även Puskala (intervju 26.3.2018), nämnde i denna studies pilot-

intervju. Detta kan vara bra att tänka på när man säljer filmen, eftersom vissa länder 

tar in mera medan andra tar in betydligt mindre filmer.  

4.3.4 Sammanfattning av del 3 

För att sammanfatta del 3 av den empiriska studien bör det här nämnas att denna del 

var baserad på mindre insamlade data, trots att många av producenterna även hade 

kommentarer angående detta skede i den internationella marknadsföringsprocessen av 

finsk film.  

Trots allt ger den empiriska studien en bra överblick i detta skede av processen. Kort 

sagt handlar det här om att försäljningsagenten säljer filmen till olika lokala 

distributörer via sitt personliga nätverk samt via deltagande i festivaler. Man försöker 

få filmen att visas på en festival samt väcka filmpublicitet kring filmen. Ett presskit 

med marknadsföringsmaterial görs, och det är ofta relativt standardiserat beroende på 

vart i världen man säljer. Personlig försäljning är även här den viktigaste 

kommunikationsmetoden när det kommer till säljandet mellan försäljningsagent och 

lokal distributör. Filmreklam och filmpublicitet kan dock vara bra för att främja 

spridningen av filmen.  

4.4 Sammanfattning av resultat 

Detta kapitel delades in i tre huvudsakliga delar; produktion, kommunikation samt 

distribution. Intervjuerna analyserades och jämfördes med den teoretiska 

referensramen som presenterades i kapitel 2.  

I produktionsfasen konstaterades det att respondenterna till det mesta alla var ense om 

att finsk film utomlands mycket hänger på själva filmen som produkt. En finsk film 

kräver dock starka karaktäristiska kännetecken som fungerar universellt för att klara 

sig bra i internationaliseringsprocessen.   
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I den andra delen om filmens kommunikation konstaterades det att personlig 

försäljning är den absolut viktigaste kommunikationsmetoden mellan producent och 

försäljningsagent. Samarbetet mellan producent och försäljningsagent visade sig vara 

kritiskt för filmens internationella distribution.  

Den tredje delen om distribution analyserade försäljningsagentens roll i 

internationaliseringen av finsk film. Här drogs slutsatsen att försäljningsagentens 

personliga nätverk och expertis är kritiskt vid internationell distribution.  
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5 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att från ett producentperspektiv ta reda på de olika 

faktorerna inom filmmarknadsföringsprocessen som möjliggör en finsk films 

internationella distribution. Författarens personliga mål med studien var i sin 

simplaste form att lära sig mera om finsk filmproduktion och dess väg till 

internationella marknader. I detta avsnitt reflekteras studiens resultat, varefter 

teoretiska implikationer samt implikationer för företag diskuteras. Denna studie 

avslutas med en kort reflektion över förslag på fortsatta studier. 

5.1 Teoretiska implikationer 

I detta avsnitt diskuteras de teoretiska implikationer som uppkom från studiens 

resultat. För att vidare sammanfatta resultaten presenterade i föregående kapitel 

jämförs de slutsatser som gjordes genom kapitlet med den teoretiska referensramen 

och distributionsmodellen konstruerad för finsk film utomlands i kapitel 2. Detta görs 

genom att vidareutveckla Figur 1 på sid 11.   

En teoretisk modell över internationell filmdistribution utvecklades i kapitel 2 genom 

att vidareutveckla tidigare litteratur skriven av Eliashberg & Shugan 1997; Hennig-

Thurau, Walsh & Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Craig, Greene 

& Douglas 2005; Rao & Kannan 2008; Kerrigan 2017. Dessa författarens teorier 

kombinerades och utvecklades till en gemensam teoretisk referensram för att kartlägga 

de olika faktorerna som påverkar finsk films internationella distributionsproess. Den 

konstruerade modellen kartlagde på en generell nivå en finsk films 

internationaliseringsprocess från produktion till distribution utomlands men var 

främst baserad på litteratur och teorier implementerade på andra filmmarknader. 

På basis av de resultat som diskuteras i kapitel 4 modifieras här den tidigare 

presenterade modellen för att bättre motsvara insamlade data. Här sammanfattas med 

andra ord studiens resultat samt frågan om vilka faktorer inom 

filmmarknadsföringsprocessen som främjar en finsk films internationella 

distribution besvaras. De faktorer som visade sig vara de mest betydelsefulla för finsk 

film som söker internationell publik sammanfattas och de som visade sig vara mindre 

relevanta utesluts från modellen. Nya faktorer inkluderas samt modellens struktur 

förändras. Figur 8 är alltså en ny utvecklad version av modellen som presenterades i 

kapitel 2 (Figur 1).    
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Figur 8 Internationaliseringsprocessen av finsk film v.2 (utvecklad på basen av studiens 
empiriska undersökning samt Figur 8) 

Samarbetet mellan producent och försäljningsagent visade sig även vara väldigt 

viktigt för en bra distribution internationellt, och här väljs försäljningsagenten på basis 

av dess kontaktnätverk och expertis som främjar just den filmen. På samma sätt väljer 

försäljningsagenterna sina filmer. Därmed utvecklades modellen för att bättre utrycka 

växelverkan mellan producent och agent, samt utvecklingen av själva filmen som 

produkt, då det kom fram i undersökningen att försäljningsagenten även aktivt kan 

vara med i utvecklingen av filmen. Detta illustreras med pilarna som går mellan 

filmens karaktärsdrag, producenten samt agenten i Figur 8.  

Precis som i den först presenterade modellen formas film som produkt 

huvudsakligen av tre olika grupper av element: strukturella kännetecken, 

karaktäristiska kännetecken samt filmens kulturella teman (Hennin-Thurau, Walsh & 

Wruck 2001; Craig, Greene & Douglas 2005). Detta visade sig alltså stämma bra 

överens med den empiriska studiens resultat och kan alltså implementeras på finsk 

film. Den grupp som främst påverkar filmens internationella potential visade sig dock 

vara filmens karaktäristiska kännetecken, härav vilka filmens berättelse, ämne, källa, 

känsloframkallande förmåga samt dess genre visade sig vara av mest betydelse för just 

finska filmer. Strukturella kännetecken som t.ex. filmens budget, filmteam och 

samproduktion kunde även påverka filmens internationella potential, men är inte 

avgörande för filmens internationella produktion. Kulturella teman visade sig påverka 

mest med tanke på filmens språk och sociala normer som avspeglar sig i filmen. På 

grund av de karaktäristiska kännetecknens vikt har dessa fått en egen låda för att lyfta 

fram denna grupps vikt vid internationell distribution av finsk film.  

De främsta resultaten som upptäcktes under den empiriska undersökningen var 

troligen hur otroligt viktigt personlig försäljning är vid internationell distribution, 
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medan filmreklam och filmpublicitet mera fungerar som biroller inom denna 

process. Producentens kommunikationsmetoder gentemot försäljningsagenten är 

främst personlig försäljning i form av att kontakta de olika agenterna samt pitcha 

filmen till dem. Det handlar om att vara aktiv och konstant sälja filmen. Att få träffar 

med försäljningsagenterna är kritiskt, då sannolikheten att de tittar på ditt material blir 

betydligt större. Därmed har den nya modellen utvecklats och försäljning och 

networking har lagts i fokus, med filmreklam (visuellt material i form av filmtrailer och 

filmaffischer) och filmpublicitet (filmfestivaler och exploatering) på sidan om som 

hjälpande kommunikationsmetoder. Eftersom försäljningsagenten har mera 

marknadsföringsmaterial samt publicitet till sitt förfogande när hen kontaktar de olika 

lokala distributörerna har dessa sedan fått en egen låda i modellen. Personlig 

försäljning visade sig även här spela en väldigt stor roll, speciellt när det kom till 

agentens personliga kontaktnätverk.  

I Figur 1 hade adapterad kommunikation (Antczak & Sypniewska 2017; Kerrigan 

2017) och internationell filmversion (Usunier & Lee 2009; Bradley 2015) sina egna 

lådor och var enligt den teoretiska referensramen något som gjordes i försäljnings-

skedet mellan agent och internationell distribution. På basen av intervjuerna anser 

författaren att Figur 8 bättre illustrerar situationen, då den empiriska undersökningen 

visade att modifieringen är liten om alls någon både när det kommer till 

kommunikationen av filmen och filmen som produkt. Filmen modifieras så gott det går 

redan i produktionsfasen och enbart mindre modifieringar görs beroende på marknad 

– men detta görs efter att filmen blivit uppköpt på den marknaden. 

Marknadsföringsmaterialet modifieras aningen mera, vilket är varför ”skillnader i 

kultur och samhälle” har lagts till efter agentens kommunikationsmetoder. Alla dessa 

(försäljning, networking, filmpublicitet och filmreklam) modifieras enligt den lokala 

distributörens kulturella och samhälleliga normer.    

För att alltså sammanfatta det hela så verkar de huvudsakliga faktorerna som möjliggör 

en finsk films internationella distribution, på basis av den empiriska undersökningen 

men stöd från den teoretiska referensramen, var filmens karaktär, personlig försäljning 

och networking, deltagandet i filmfestivaler samt samarbetet mellan producent och 

försäljningsagent. Dessa verkar vara de huvudsakliga faktorerna som påverkar det 

internationella potentialet, medan de andra faktorerna kan påverka filmens 

internationella potential antingen positivt eller negativt.  
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Precis om Usunier och Lee (2009) argumenterar, ser människor i olika länder olika på 

produkter och kultur, något som verkar stämma bra överens med film. Bradley (2015) 

påpekar att samma produkt inte kommer att fungera på alla marknader, något som 

även respondenterna var väldigt ense om. Nationell film och internationell film skildes 

tydligt åt från varandra, och vare sig man producerar en film för den nationella 

marknaden eller för en internationell publik visade sig vara ett beslut som görs direkt i 

början av filmens livscykel. Akgün, Keskin & Hayat Ayar (2014) föreslår att en produkt 

ofta måste adapteras enligt marknaden, något som i sig inte visade sig vara så kritiskt 

inom film. Istället produceras filmer som färdigt fungerar universellt, i enlighet med en 

långt produktstandardiseringsstrategi (Gilligan & Hird 2012:117-118). Richter (2012) 

påstående att det blir allt vanligare att från början producera produkter som fungerar 

på flera marknader kan alltså även implementeras på filmbranschen.  

Studiens resultat går kort sagt till en hög grad hand i hand med teorin som 

diskuterades i kapitel 2, när det kommer till en films marknadsföring på en allmän 

nivå. Efter den empiriska undersökningen har modellen modifierats för att bättre passa 

just den finska marknaden och internationaliseringen av finsk film. Figur 8 ger alltså 

en mer tydlig bild på just den finska filmens internationaliseringsprocess och har tagit 

bort vissa allmänna generaliseringar som inte ansågs relevanta för finsk film. När man i 

sin helhet jämför denna studies resultat med tidigare teoretisk litteratur inom 

filmbranschen framgår det relativt tydligt att finsk film inte kan jämföras med film 

inom många andra filmmarknader. Finland som filmland är inte speciellt känt 

utomlands och har på så vis en unik väg till det internationella landskapet, samt väldigt 

olika element används som filmens kommunikationselement. Finsk film och 

amerikansk film är totalt olika produkter och kan antas ha väldigt olika vägar ut på den 

internationella marknaden. Eftersom största delen av litteraturen är baserad på 

amerikansk film tyder detta på att mycket teoretisk forskning inte kan implementeras 

på den finska filmmarknaden (Eliashberg & Shugan 1997; Hennig-Thurau, Walsh & 

Wruck 2001; Bosko 2003; Elberse & Eliashberg 2003; Rao & Kannan 2008; Kerrigan 

2017). Denna studie gav därmed en djupare insikt inom just finsk film och finsk films 

väg utomlands, och kan i princip inte jämföras med film inom vilken marknad som 

helst. Dock kunde man tänka sig att andra länder som inte är så värst kända inom det 

internationella filmlandskapet kunde ha nytta av studiens resultat och den utvecklade 

modellen.   
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Denna studie kartlägger en förståelse för den finska filmmarknaden internationellt sätt, 

samt ger en inblick i hur finska producenter förhåller sig till internationell distribution 

av finsk film. Eftersom enbart 5 finska producenter intervjuades kan detta eventuellt 

inte generaliseras, men studiens resultat ger trots allt ett riktgivande svar på denna 

fråga. Resultaten ger oss även en bättre förståelse för varför vissa filmer helt enkelt inte 

förs utomlands, samt varför andra filmer sprids lättare internationellt.  

5.2 Implikationer för företag 

Modellen som utvecklades i denna studie kunde tänkas vara av nytta av filmskapare i 

Finland som siktar på internationella filmkarriärer. Därmed för denna studies resultat 

med sig vissa implikationer för företag och filmaktörer. Eftersom studien antog ett 

företagsperspektiv kunde det antas att just företag kunde använda modellen som ett 

verktyg, ramverk eller som en informationsskälla.  

För det första kunde man anta att modellen utvecklad i denna studie kunde vara av 

intresse för finska filmskapare, speciellt finska filmproducenter, som har intresse för 

internationell filmdistribution. Det kunde anses vara i deras intresse att veta mer om de 

olika element som främst påverkar filmens internationella potential samt lära sig mer 

om de bakomliggande faktorerna. I takt med att världen blir allt mer global och 

internationell filmdistribution blir lättare tillgänglig för filmproducenter (Duarte & 

Cavusgil 1996; Zufryden 1996; Tyagi 2004), kunde det tänkas att modellen blir allt mer 

aktuell även bland finska filmproducenter.  

Konkurrensen på det internationella filmlandskapet är hård och varierar mycket länder 

emellan (Nestingen & Elkington 2005:166-177; Eliashberg, Elberse & Leenders 2006). 

En annan sak som producenter eller produktionsbolag därmed kan dra nytta av från 

denna studies resultat är att de kan jämföra finsk film med andra länders filmer, och 

eventuellt kartlägga bättre hurdana filmer det som finsk producent lönar sig att 

producera. Med detta menar författaren att finska producenter kan använda denna 

studies resultat för att reflektera över hur stora skillnaderna mellan finsk film och stora 

Hollywood filmer verkligen sist och slutligen är.  

Slutligen kan det även konstateras att företag kunde använda modellen för att evaluera 

olika filmprojekts internationella potential. Modellen kan alltså användas som ett 

verktyg för att reflektera över filmens internationella potential och hur detta eventuellt 

kunde främjas. Eftersom film speciellt på små marknader bör planeras för 

internationell distribution (Bosko 2003) kunde detta ses som ett effektivt verktyg att 
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analysera filmens potentiella framgång utomlands. Och nej, det är inte bara Aki 

Kaurismäki som kan – finska filmaktörer kan med hjälp av olika faktorer och aktiv 

försäljning föra sin film utomlands oberoende av rykte och position.  

5.3 Studiens begränsningar 

En kvalitativ studie råkar ofta ut för vissa begränsningar, något som även denna studie 

stötte på under arbetets gång. Endast sex personer intervjuades för att kartlägga finsk 

films internationella distribution, varav enbart två av dessa var försäljningsagenter. 

Med ett så litet urval kan inte enorma slutsatser dras, men dock bör det här tilläggas att 

det inte finns många finska producenter som framgångsrikt fått sin film utomlands. 

Vidare antog studien ett producentperspektiv, vilket är varför producenter var fokus 

under den empiriska undersökningen. Arbetet uppfyllde alltså trots det lilla urvalet sitt 

syfte att från ett producentperspektiv hitta de olika elementen som påverkar finsk films 

internationella potential. En begränsning här kunde dock vara att de internationella 

försäljningsagenterna, som spelar en kritisk roll i distributionen av filmen, inte 

intervjuades till en lika stor skala.  

En annan begränsande faktor värt att nämna är att den finska filmmarknaden är 

väldigt liten och aktörerna är alla troligen bekanta med varandra. Detta kunde 

eventuellt sätta press på aktörernas svar, även ifall de visste att anonymitet var ett 

alternativ.  

Även faktumet att det finns väldigt litet teoretisk forskning inom den finska 

filmbranschen sen tidigare kan även ses som en begränsning. På grund av detta 

användes mycket teoretisk forskning gjord på andra marknader, vilket inte alltid är 

jämförbart med den finska marknaden. Den teoretiska modellen som först utvecklades 

i kapitel 2 var därmed mycket baserad på andra marknaders forskning, vilket nog 

märktes i den empiriska undersökningen.  

5.4 Förslag på fortsatta studier  

Flera nya forskningsområden öppnas på basis av denna studie. Modellen som 

konstruerades har flera fokusområden som forskare kunde tänkas utforska grundligare.  

Bland annat kunde de olika delarna i modellen utforskar ytterligare för att öppna de 

enskilda variablerna. Andra länder kunde även använda modellen som ett verktyg för 

att undersöka sin egen filmmarknad och sedan utveckla modellen enligt denna 

undersökning.  



	

	

87 

Modellen utforskar heller inte del 3 i produktionsprocessen – utställningsfasen (Bosko 

2003). Denna fas kunde man göra fortsatt forskning i och sedan utveckla modellen 

enligt detta. Då får man en modell på hela processen, från produktion till utställning.  

Slutligen kunde det vidare göras forskning inom de olika delarna i modellen, de olika 

faktorerna som här konstaterades vara viktigast för främjandet av internationell 

distribution kunde eventuellt undersökas mer grundligt och var för sig. Nu ger 

modellen en bra helhetsbild av processen, men genom att öppna de olika faktorerna 

kan modellen göras mer detaljerad.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE - PRODUCENT 

FAS 1 
Produktion Ämne 1: En films internationella potential 

 1. Vad bör man som producent tänka på ifall man vill föra filmen 

utomlands? 

 2. Vad bör man som producent tänka på ifall man vill föra filmen 

utomlands? 

 
Ämne 2: Producentens marknadsförande till agenten 

 3. Vad är din roll som producent för filmen när det kommer till 

filmens internationella marknadsföring? 

 4. Med hjälp av vilka marknadsföringsmedel marknadsförs filmen till 
de olika internationella agenterna? 

FAS 2 
Distribution Ämne 3: Den internationella distributionen 

 5. Hur skulle du kort beskriva processen att föra en film till den 

internationella marknaden? 

 6. Vad måste man ta i beaktande på den nya internationella 

marknaden? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE – AGENT 

FAS 1 
Produktion Ämne 1: En films internationella potential 

 1. Vad fick dig att köpa rättigheterna till film X?  

 2. Vad är det i filmen som enligt dig gav den internationellt potential? 

FAS 2 
Distribution Ämne 2: Agentens kommunikation till lokala distributörer 

 3. Vad är din roll som agent för filmen när det kommer till filmens 

internationella marknadsföring? 

 4. Med hjälp av vilka marknadsföringsmedel kommuniceras filmen 
till de lokala distributörerna? 

 Ämne 3: Den internationella distributionen 

 5. Hur skulle du kort beskriva processen att föra en film till den 

internationella marknaden? 

 6. Vad måste man ta i beaktande på den nya internationella 

marknaden? 

 

	
	


