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1 Inledning 

 

 

Med denna uppsats har vi velat kombinera vårt intresse för film med vårt intresse för ekonomi 

och marknadsföring och därigenom utnyttja våra kunskaper inom filmvetenskap och 

filmproduktion såväl som våra kunskaper inom företagsekonomi. I våra studier av 

marknadsföringsteori på området film har vi upptäckt att den mesta litteraturen fokuserar på 

s.k. high concept, ett begrepp som är centralt i den amerikanska filmindustrin och som innebär 

att marknadsföringen styr filmarbetet redan från idéstadiet. High concept-filmerna 

kännetecknas av enkla historier som är lätta att sälja och starka varumärken i form av kända 

skådespelare och regissörer. I den mån filmer som skiljer sig från detta diskuteras, så talas 

dem om som ”smala filmer” som varken kan eller bör marknadsföras till en bred publik. Vi 

tror annorlunda. Vi vill hävda att kvalitet alltid säljer och att en film inte behöver följa de av 

Hollywoods marknadsföringsteoretiker uppställda ramarna för att kunna marknadsföras. Det 

är istället marknadsförare inom filmbranschen såväl som teoretiker som snöat in på dessa 

alltför enformiga Hollywood-teorier. Vi har sett flera exempel på filmer som faller utanför 

ramarna för high concept men som också nått en stor publik. Teorin på detta område är dock 

bristfällig. Vi anser att filmbranschen är i behov av metoder för att marknadsföra filmer som 

avviker från Hollywood-mallen. Det behövs alternativ till de traditionella 

marknadsföringsstrategierna och teorierna inom film som är så dominerade av high concept. 

Teorierna om high concept är heller inte avsedda för den svenska filmmarknaden, som i flera 

avseenden skiljer sig från den amerikanska. 

 

1.1    Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den typ av filmer som vi har valt att kalla low 

concept-filmer kan marknadsföras till en bred publik och hur teorierna om high concept kan 

anpassas för marknadsföringen av dessa filmer samt att belysa skillnader i marknadsföring 

mellan high concept och low concept. 
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1.2 Avgränsning 

 

Vår studie kommer att omfatta ett urval av svenka långfilmer och analysen kommer att 

behandla marknadsföringen av dessa på den svenska biografmarknaden. Vissa referenser 

kommer även att göras till amerikanska filmer, i form av jämförelser där det är relevant. 

Studien kommer att fokusera på svenska filmer som, med anknytning till vår teoribildning och 

enligt vår bedömning, kan kategoriseras under begreppet low concept. High concept och low 

concept är inte begrepp som är definierade i specifika parametrar och i stort sett alla filmer 

innehåller både faktorer som kännetecknar high concept och som kännetecknar low concept.   

Därför krävs en tolkning av filmen som helhet för att den ska kunna kategoriseras som low 

concept respektive high concept. Vissa av filmerna som vår analys behandlar har tydliga drag 

av high concept. Dessa har vi definierat som low concept-filmer i high concept-format och vi 

diskuterar dessa filmer för att illustrera hur de amerikanska high concept-teorierna kan 

anpassas för marknadsföring av low concept-filmer på den svenska marknaden. 

 

1.3 Metod 

 

För att närma oss ämnet har vi studerat litteratur som behandlar marknadsföring av film. Den 

litteratur vi har studerat behandlar marknadsföring och produktion av film på den 

amerikanska marknaden och teorin kretsar kring en begreppsbildning som distingerar mellan 

high concept och low concept. Marknadsföringsteorin i denna litteratur utgår från begreppet 

high concept medan low concept behandlas som en teoretisk motpol som inte är tydligt 

definierad. Med utgångspunkt i denna begreppsbildning har vi valt att göra en empirisk analys 

av hur marknadsföringen fungerar på den svenska filmmarknaden. High concept, det centrala 

begreppet i den befintliga litteraturen har delvis använts som en referenspunkt för att definiera 

det centrala begreppet i vår analys som vi valt att kalla low concept, och delvis som en 

utgångspunkt för hur dessa amerikanska teorier kan tillämpas på den svenska filmmarknaden.  

 

 

 

 

 

 



 3

1.3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Det empiriska område vi har valt är en konstform, som för att analyseras kräver en tolkning. 

Likaså är de teoretiska begrepp vi använder oss av beroende av tolkningar. Därför har vi för 

vår analys valt ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

1.3.2 Datainsamling 
Vår empiri består av ett antal filmer, Svenska filminstitutets verksamhetsberättelser samt 

kvalitativa djupintervjuer med fyra olika nyckelpersoner inom filmbranschen. Dessa 

respondenter har vi specifikt valt för att de täcker ett ganska varierat område inom svensk 

film. Det finns dock ett antal personer utöver dessa som vi gärna hade pratat med men som av 

olika anledningar inte var tillgängliga för oss. Nedan följer en kortfattad presentation av 

respondenterna: 

 

Peter ”Pjodor” Gustafsson tillträdde posten som ensam långfilmskonsulent på Svenska 

Filminstitutet i början av januari i år. Han har en bakgrund som VD för och grundare av 

Happy Life Animation AB, kreativ producent och VD på Wegelius Film och Wegelius 

Animation och producent på SF. Han har även varit projektledare på SVT Drama. De senaste 

åren har Peter också varit engagerad som expert inom MEDIA Plus, EU:s stödprogram för 

den audiovisuella industrin. Han är född 1962 och har en jur. kand. från Stockholms 

universitet. 

 

Peter Possne, född 1956, är svensk filmproducent och VD för Sonet Film AB. Sonet Film är 

en av Skandinaviens ledande distributörer och producenter av kvalitetsfilm. Deras framgång 

bygger på att skapa och identifiera filmer med hög kvalité och stor publikpotential genom att 

bryta ny mark och släppa igenom filmer som anses udda och smala. 

Sonet Film grundades 1984 och ägs sedan 1997 av mediaföretaget MTG, Modern Times 

Group, som är noterat på Stockholmsbörsen. 

 

Peter Fornstam, född 1954, är biografdirektör i tredje generationen. Hans bolag, Svenska Bio 

AB, har 23 biografer på 21 orter runt om i landet och ombesörjer ca 10% av de 16 miljoner 

årliga biografbesöken i Sverige. 
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Eva Svendenius, född 1961, är marknadschef på SF. Hon har varit verksam inom svensk film 

i omkring 20 år. SF är marknadsledande inom filmdistribution i Sverige idag. 1919 slog 

Svenska Bio ihop sig med Skandia och bildade AB Svensk Filmindustri. 1973 förvärvade 

Dagens Nyheter SF och sedan 1983 är det Bonniers som äger företaget. 

 

 

Intervjuerna varade omkring en timme vardera och intervjuteknikens upplägg var att skapa en 

öppen dialog med respondenterna snarare än att ställa direkta frågor. Målet med intervjun var 

att få respondenterna att öppna sig och berätta fritt om sina erfarenheter och perspektiv på 

svensk film och dess framtid. Således växte frågorna fram allt efter som och vi känner att det 

därför är för omfattande att lämna ut specifik detaljinformation som bilaga. 

  

1.3.3 Analysobjekt 
Här följer en kort presentation av de filmer vi kommer diskutera. 

Fucking Åmål 

Den då okände Lukas Moodysson debuterade som långfilmsregissör 1998 med filmen 

Fucking Åmål. Med kontroversiella teman och en ensemble huvudsakligen bestående av 

ungdomar och okända skådespelare var Fucking Åmål ingen självklar succé men lockade ändå 

867 576 besökare till biograferna. 

Handlingen kretsar kring Elin och Agnes, två tjejer i femtonårsåldern som bor i den svenska 

småstaden Åmål. Elin är populär och har haft många killar men hon är trött på landsortens 

tristess och vill ha nya utmaningar. ”Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-Åmål?”, klagar 

hon. Agnes är en outsider och har inga vänner och hon är kär i Elin. Det går rykten om Agnes 

homosexualitet och en kväll utmanar Elins syster henne att kyssa Agnes som ett skämt. Det 

blir början till en djup vänskap mellan dem. De finner varann i en gemensam längtan bort från 

landsorten och Elin konfronteras med sin egen homosexualitet och tvingas hantera 

omvärldens förväntningar och fördömanden. 

Så som i himmelen 

Föredettingen Kay Pollack gjorde comeback med filmen Så som i himmelen 2004. Den 

handlar om den världsberömda dirigenten Daniel Dahléus som efter att ha drabbats av 

panikångest bestämmer sig för att sluta som dirigent och flytta tillbaka till den norrländska 

småstad där han växte upp. Där lyckas en av ortsborna övertala honom att leda kyrkokören.  

Daniels ankomst rör upp starka känslor i den lilla byn.  
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Jägarna 

Kjell Sundvalls film Jägarna var en av Sveriges mest framgångsrika thrillers. 

Den handlar om Erik, som växt upp i Norrland men flyttat till Stockholm och arbetat som 

polis i många år. Efter ett skottdrama i Stockholm bestämmer sig den nu nyskilde Erik för att 

söka en tjänst i sin gamla hemby och flyttar hem. Väl hemma börjar Erik undersöka en 

mystisk tjuvjaktshärva och med tiden uppdagas också en rad mord i trakten. Eriks 

efterforskningar blir inte populära bland befolkningen och Erik finner sig snart som byns 

fiende. Intrigen tätnar när Erik upptäcker att hans egen bror kan vara inblandad i morden. 

 

Jalla! Jalla! 

Jalla! Jalla! var regissören Josef Fares första långfilm och blev startskottet för en våg av 

svensk film med invandrarteman. Filmen är inspelad på DV och ensemblen bestod till stora 

delar av Fares egna släktingar. Filmen hade premiär 2001 och gjorde succé med 791 464 

biobesökare. Handlingen kretsar kring de två vännerna Måns och Roro som arbetar 

tillsammans på parkförvaltningen. Roro funderar på hur han ska berätta om sin svenska 

flickvän, Lisa, för sin arabiska familj som pressar honom att gifta sig med en tjej från 

hemlandet medan Måns tampas med sitt erektionsproblem som får allvarliga konsekvenser för 

hans förhållande. Roro går med på att låtsas vara förlovad med Yasmin för att hon ska få 

stanna i Sverige men berättar inget för Lisa. Yasmin träffar Måns och de blir förälskade. 

Plötsligt är Måns erektionsproblem som bortblåsta. Samtidigt har Lisa fått reda på det 

arrangerade äktenskapet mellan Roro och Yasmin och vill inte längre veta av Roro. 

Spänningen stiger inför det stundande bröllopet. 

 

Vingar av glas 

Reza Baghers Vingar av glas var en av filmerna som följde i vågen efter Jalla! Jalla!’s succé. 

Den handlar om den 18-åriga Nazli som flyttade med sin familj från Iran till Sverige när hon 

var mycket liten. Nazli vill leva ett svenskt tonårsliv och kallar sig Sara men hennes 

muslimske far Abbas har andra planer. Han tänker gifta bort Nazli med hennes kusin Hamid. 

Nazli förälskar sig i den svenska killen Johan, vilket retar både Abbas och Hamid. När Hamid 

försöker våldta Nazli och Abbas inte försvarar henne, rymmer hon hemifrån. 
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Noll Tolerans, Livvakterna och Den tredje vågen 

Noll Tolerans, Livvakterna och Den tredje vågen är en trilogi av Anders Nilsson som handlar 

om den svenska polisen Johan Falk och hans interaktion med den nya organiserade 

brottsligheten. I Noll Tolerans konfronteras Johan med storskurken Leo Gaut som, genom att 

hota vittnena till ett mord han begått, undgår åtal. Frustrerad över att Gaut slipper undan söker 

Johan upp Gaut och säger att han ska sätta dit honom på något sätt. Gaut anmäler då Johan för 

misshandel och plötsligt är Johan efterlyst. Samtidigt som han jagas av sina egna kollegor 

måste Johan avslöja Gaut och rentvå sitt namn. 

I Livvakterna har en gammal vän till Johan, Sven Persson, som äger en textilfabrik i Estland 

råkat ut för en utpressarliga. Han anlitar en tysk s.k. säkerhetsexpert vid namn Nikolaus 

Lehmann för att bli av med problemet men nu försöker Lehmann ta över Svens företag och 

börjar hota hans familj. Sven ber då Johan om hjälp. Johan säger upp sig på polisen och 

ansluter sig till ett privat säkerhetsbolag som leds av en gammal kollega till honom. 

Tillsammans ska de skydda Sven och hans familj mot Lehmanns hantlangare. 

I Den tredje vågen har den nu arbetslöse Johan blivit erbjuden ett jobb av sin gamla chef, 

Sellberg, som just blivit chef för Europols avdelning för bekämpningen av organiserad 

brottslighet. Samtidigt söker en ung kvinna upp Sellberg för att be om skydd då hon lämnat 

sin pojkvän som är inblandad i organiserad brottslighet. Pojkvännens torpeder är nu efter 

henne och de hittar henne i restaurangen där hon sökt upp Sellberg och Johan hamnar mitt i 

korselden av ett skottdrama där Sellberg skjuts till döds av torpederna. Johan bestämmer sig 

för att hjälpa den unga kvinnan samtidigt som han sätter dit dem som ligger bakom mordet på 

Sellberg.  

 

Masjävlar 

Masjävlar är regissören Maria Bloms debutfilm som gjorde stor succé när den hade premiär 

2004. Handlingen kretsar kring tre systrar som växt upp tillsammans i en liten by i Dalarna. 

Den yngsta systern, Mia, har flyttat till Stockholm för att göra karriär men återvänder nu till 

sin gamla hemby för att fira sin fars 70-årsdag. Mia känner sig som en främling i sin egen 

hemby och får tampas med det utbredda Stockholmsföraktet i byn och systrarnas 

fördömanden över att hon lämnat byn och ”svikit familjen”. Relationen mellan systrarna blir 

än mer spänd när föräldrarna tillkännager att Mia ska få den eftertraktade tomten vid sjön. 
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2 Filmkostymer 
2.1 High concept  

 
Det finns en hel del litteratur som behandlar begreppet high concept. Varifrån begreppet 

ursprungligen kommer råder det dock delade meningar om bland författarna. Enligt Robert 

Kosberg myntades uttrycket av Barry Diller och Michael Eisner som var copywriters på ABC 

i slutet av 1960-talet. Dessa lär ha haft som uppgift att skriva annonserna i TV-guiden och av 

utrymmesskäl var man tvungen att skriva programbeskrivningar som kunde väcka mesta 

möjliga intresse på minsta möjliga antal ord. Kärnan i high concept är att handlingen ska vara 

så enkel att den går att beskriva i en mening. Steven Spielberg har uttryckt det så här: ”If  a 

person can tell me the idea in 25 words or less, it’s going to make a pretty good movie. I like 

ideas, especially movie ideas , that you can hold in your hand.”(Wyatt, 1994, s. 13) 
 

Enligt Justin Wyatt bygger high concept på tre grundpelare som han kallar “The look, the 

hook and the book”. “The look” syftar på filmbildernas utseende medan “the hook” avser 

marknadsföringens dragningskraft. Med ”the book” menas filmens handling som ska vara 

enkel och lätt att beskriva kortfattat. Kärnan i high concept är att historien ska vara säljbar, på 

flera plan. I ett första led ska manusförfattaren kunna sälja sin filmidé till filmbolaget, som i 

sin tur i ett senare led ska sälja filmen till den potentiella publiken. Ett vanligt 

tillvägagångssätt inom high concept är att bygga historien på en tidigare succéfilm. 

Därigenom försäkrar man sig om att filmen får ett positivt gensvar från publiken eftersom 

historien fungerat tidigare. Dessutom blir det lättare att göra en tydlig marknadsföring. 

Publiken vet vad de får, eftersom de kan relatera det till något de sett tidigare. 

 

2.1.1 High concept i svensk film 
 

 

High concept är ett typiskt amerikanskt koncept som är nära knutet till den amerikanska 

filmmarknadens förutsättningar. Peter Possne menar att svenska filmproducenter inte tänker i 

termer av high concept. Den svenska och den amerikanska filmmarknaden är mycket olika 
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och även om den svenska publiken ser mycket amerikansk film, är det inte en självklarhet att 

svenska filmer ska produceras och marknadsföras efter en amerikansk modell. 

En av de saker som skiljer amerikansk film från svensk är att amerikanska filmer i regel har 

en betydligt större budget. De kan därför producera filmer av en högre teknisk kvalitet, ofta 

med många avancerade visuella effekter. Specialeffekterna och den tekniska kvaliteten är 

något som amerikanska high concept-filmer ofta bygger på. Problemet när man i Sverige 

försöker göra film som i Hollywood är att även om den digitala tekniken låter oss göra rätt bra 

grejer för rätt lite pengar, så räcker inte det för att överträffa Hollywoodfilmerna, och 

publiken imponeras inte av att effekterna i en svensk film är nästan lika bra som i den senaste 

Hollywoodfilmen. För att konkurrera med Hollywoodfilmerna på deras villkor måste man ha 

ännu bättre specialeffekter, vilket svenska filmproducenter inte har resurser för. Därför ligger 

istället styrkan hos svensk film i att man går precis åt andra hållet, att man gör djupt 

engagerande lokala filmer –något som de amerikanska filmbolagen aldrig kan göra.  

Ändå finns det tendenser till high concept i Sverige. Något som blivit allt vanligare är att 

filmer marknadsförs med hjälp av regissörens namn när det är en regissör som regisserat en 

tidigare succé. Detta är en viktig del av high concept som även tillämpas i Sverige. 

Företeelsen uppföljare är också en av kärnorna inom high concept. Även detta har tillämpats 

flitigt i svenska filmer så som Beck-filmerna, filmerna om Jönssonligan och Lasse Åbergs 

filmer om Stig-Helmer och Ole. Det förekommer också svenska filmer där formen påminner 

om typiska high concept-genrer. Ett exempel på det är Anders Nilssons filmtrilogi om polisen 

Johan Falk (Nolltolerans, Livvakterna, Tredje vågen). Dessa filmer har en 

samhällsdebatterande tematik och en betydligt djupare mening än de flesta Hollywoodfilmer i 

actionthrillergenren men de är berättade i den formen. De behandlar viktiga aktuella 

samhällsfrågor, förklädda till amerikansk actionunderhållning. Om filmerna hade berättats i 

en mindre masspublikvänlig form är det troligt att de inte hade nått ut till lika många. Den 

svenska publiken är van vid den amerikanska actionthrillerns berättarform. Därför är filmer 

som Anders Nilssons trilogi lätta att ta in. Samtidigt har dessa filmer något som skiljer dem 

från Hollywoodfilmerna – den samhällsdebatterande tematiken, vilken gör att de kan 

konkurrera med Hollywoodfilmerna trots sin underlägsenhet i teknisk kvalitet och brist på 

spektakulära specialeffekter som annars är kärnan i amerikanska actionfilmer. Ett annat 

exempel är Kjell Sundvalls Jägarna som marknadsfördes med en teaser, en kort TV-spot, som 

helt saknade dialog. Teasern bestod av ett hopklipp av bildsekvenser som visade att filmen var 

en thriller men det faktum att filmen var svensk doldes i och med att ingen dialog kunde 

höras. På så vis fick publiken veta att det skulle komma en ny spännande thriller och eftersom 
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det aldrig avslöjades att filmen var svensk, kunde man ta in budskapet så som man normalt 

bearbetar typiska amerikanska thrillers. Svenska thrillers har annars en tendens att mötas av 

en viss skepsis. 

 

2.2 Low concept 
I brist på ett bättre begrepp kommer vi att använda begreppet low concept som benämning av 

filmer som inte går att definiera som high concept. Begreppet har i viss utsträckning använts i 

den gängse litteraturen men begrepp som independentfilmer förekommer också, så väl som 

begreppet smal film inom svensk litteratur. Anledningen till att det inte finns någon allmänt 

vedertagen benämning kan vara att förhållandevis lite uppmärksamhet har ägnats denna 

kategori av filmer inom marknadsföringsteorin. Eftersom dessa filmer anses vara mindre 

kommersiellt lönsamma, så behandlas dessa mer i konstnärliga sammanhang än i ekonomiska. 

Att definiera vad som är high concept respektive low concept är ingen exakt vetenskap men 

exempel på filmer som skulle kunna kallas low concept kan vara filmer som saknar kända 

skådespelare eller en känd regissör. Sådana filmer är alltid svårare att marknadsföra eftersom 

kända namn alltid drar till sig mer uppmärksamhet, både i media och hos publiken. En film 

kan också vara low concept fast den har en stor stjärna i huvudrollen. Då handlar det oftast 

om att filmen har en mer komplicerad handling som kan vara svårare att förstå. Synen på 

dessa filmer inom den gängse marknadsföringsteorin är att de oftast riktar sig till en smalare 

målgrupp och därför inte behöver marknadsföras lika intensivt som high concept. Det är 

därmed inte sagt att low concept-filmer inte kan få en stor spridning men dessa når i 

allmänhet sin framgång på lång sikt genom uppmärksammande från kritiker och blir med 

tiden kända för publiken som klassiker medan många high concept-filmer gör omedelbar 

succé för att sedan glömmas bort när nästa high concept-film dyker upp.   

 

2.2.1 Low concept i svensk film 
I Svensk film är low concept vanligt. Den största anledningen till det är att svensk film inte 

har lika stora budgetar som storslagna Hollywoodepos. Vi har helt enkelt andra 

förutsättningar. Dock går det att differentiera svensk film också. När man i Sverige försöker 

skapa en hit efter Hollywood high concept-modellen når man inte upp till publiksiffrorna som 

slår rekord utan hamnar på ungefär en tredjedel. Konstruktionerna håller inte fullt ut menar 

Peter Possne, vd på Sonet Film, vars företagsidé är att jobba med filmer som inte är självklara 
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utan lite mer udda, ofta är dessa low concept. Med konstruktioner menar han generellt filmer 

som har kända namn knutna till sig och en genre som folk borde gilla, t.ex. en thriller med 

Persbrandt i huvudrollen. Varför når inte en sådan film publikrekord? Ofta är det svenska 

filmer som på ett eller annat sätt har oväntade faktorer i sig som gör succé. Det verkar vara 

mycket intressantare att bryta ny mark och skapa något nytt och unikt. Josef Fares film Jalla! 

Jalla! från 2000 eller Lukas Moodyssons film Fucking Åmål från 1998 är exempel på två 

debutfilmer som blev succéer. Andra svenska filmer som slog igenom på bred front var Kjell 

Sundvalls Jägarna och Colin Nutleys Änglagård. Filmer som folk med facit i hand menar var 

självklara hits och därmed underförstått klassiskt high concept men egentligen är low concept.  

Änglagård t.ex. fick först stöd av Filminstitutet som färdig film. Jägarna ansågs vara en 

typisk grabbfilm men visade sig förvånansvärt nog som en hit bland  kvinnor i åldersgruppen 

40+. Senaste otippade vinnaren är Kay Pollacks film Så som i himmelen från 2004 som är den 

mest framgångsrika svenska filmen på 13 år. Är den verkligen low concept kan man fråga 

sig? Nja, Mikael Nykvist m.fl. är med, Kay Pollack, en känd svensk profil med produktioner 

som Barnens ö från 1980 bakom sig, har regisserat. Senaste filmen Kay Pollack regisserade, 

Älska mig, från 1986, var däremot en ekonomisk katastrof. Kom ihåg att det var tjugo år sedan 

och att Kay Pollack av många i branschen ansågs vara en föredetting, numera i 

pensionsåldern.  Maria Bloms film Masjävlar från 2004 hade förvisso en del kända ansikten 

med men blev också en stor succé av helt andra skäl. Den är annorlunda, berör på ett djupare 

plan än en dussinactionfilm. Det är detta fenomen som sammanlänkar de ovanstående low 

concept filmerna och gör dem så unika.  De är tidlösa berättelser om människor och deras 

samspel med varandra utan att vara klassiska relationsdramer. En annan faktor som de har 

gemensamt är att den skildrar olika regionala delar av Sverige, någon form av 

landskapsporträtt. Norrlänningar som vanligtvis inte är några flitiga biobesökare gick man ur 

huse för att se Jägarna och Så som i himmelen. För att båda filmerna utspelar sig just där. Det 

var helt enkelt kul och spännande att se hur norrlänningen porträtteras på filmduken och om 

man kunde identifiera sig med karaktärerna.  
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3 Marknadsföring 
 

I det här kapitlet börjar vi med att ge några begreppsdefinitioner av marknadsföring för att 

sedan applicera marknadsföringsteorin på filmlansering. Vi behandlar generellt termerna PR, 

promotion, publicitet och köpt media. Vi förklarar även vikten av timing vid en filmrelease. 

Den sista delen i kapitlet behandlar en kortare analys av biografen som distributionsfönster. 

 

 

 

3.1 Begreppet marknadsföring 

 
”Det spelar ingen roll hur bra en film är om man inte lyckas nå ut med budskapet om att den 

finns och att den är värd att se. Därför är marknadsföringen en viktig del av arbetet med en 

film” (Amcoff 1996, s.198). 

 

I den amerikanska marknadsföringsgurun Philip Kotlers bok Principles of marketing 

definieras marknadsföring som ”a social and managerial process by which individuals  and 

groups obtain what they need and want through creating and exchanging values with each 

other” (Kotler 1999, s.10). 

 

Ursprungligen gick marknadsföringsteorin ut på att effektivisera den verksamhet som 

sysslade med försäljning, d.v.s. att hitta nya kunder. Idag är begreppet marknadsföring 

utvidgat till att analysera, planera, organisera/genomföra och följa upp företagets resurser, 

taktik och aktiviteter.  

 

Marknadsföring har en vidare betydelse än marknadskommunikation, d.v.s. en organisations 

insatser för att föra ut en produkt eller tjänst på en marknad. Marknadsföring innebär 

planering och genomförande av företagets verksamhet i syfte att tillgodose utvalda 

köpgruppers behov på ett sådant sätt att lönsamhetsmålen uppnås  

(Larsson 1997, s.26). 
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Den främsta anledningen till att man marknadsför en produkt är alltså för lönsamhetens skull, 

att tjäna pengar, helst så mycket pengar som möjligt. Ju fler personer som går och ser en film 

på bio desto större är intäkterna. För att biopubliken ska bli så stor som möjligt krävs det att 

man känner till sin målgrupp mycket väl. Marknadsföring är både tidskrävande och dyrt och 

därför vill man självklart snåla med krutet så mycket det går. Eller rättare sagt, inte skjuta i 

blindo. Att slänga pengar i sjön är inte populärt inom någon verksamhet, så heller icke inom 

filmindustrin. En marknadsföringskampanj som inte är direkt riktad till sin målgrupp är i 

princip överflödig och onödig. För att maximera effekten av en marknadsföringskampanj gör 

man en marknadsplan. 

 

 Nedan visas ett exempel på en marknadsplan från filmen Jägarna: 

               
 

För att marknadsplanen ska bli så effektiv som möjligt måste man besvara följande tre frågor, 

alla med begynnelsebokstaven v, därför även kallat de tre v´na: 

 

Vem vänder sig filmen till, d.v.s. vem ska informeras? 

 

Vad skall informeras? 

 

Vilka distributionskanaler skall användas?  

 



 13

Inför en filmpremiär är det mycket som måste stämma överens. Viktigast av allt är att 

målgruppen blir nådd med information om filmens existens. De måste helt enkelt känna till att 

den finns. För att göra det finns det en mängd olika marknadsföringskanaler att ta till. De tre 

huvudsakliga benen en release står på är promotion, publicitet och köpt media. 

 

Promotion är strategiska samarbeten tillsammans med andra företag. Dessa samarbeten kan 

vara allt ifrån filmrelaterade produkter som leksaker etc. till kändisfester eller andra events 

eller jippon.  

 

Publicitet är redaktionell text, d.v.s. alla former av artiklar eller dylikt som har med filmen att 

göra. Ofta bygger dessa på intervjuer med olika människor knutna till det specifika 

filmprojektet. 

 

Köpt media är egentligen all form av annonsering. Annonser i tidningar, utomhusreklam, 

Internet, radio- och tv-spots samt biotrailers. 

 

Budgeten för en marknadsföringskampanj skiljer sig avsevärt, en stor Hollywoodfilm kan ha 

en budget på närmare 10 miljoner medan en svensk low concept-film kanske bara har runt 

500.000- 2.000.000 kr. Svenska low concept-filmer kan dock i vissa fall ha en betydligt större 

budget beroende på vem som distribuerar den. Dock är budgeten inte allt. Tror man inte på 

produkten, d.v.s. filmen, kommer den inte att sälja, oavsett marknadsföringsbudget. Är en 

film dålig kommer filmen självdö. En del menar dock att allt går att sälja med mördande 

reklam men i filmbranschen är tycke och smak så mycket viktigare. En halvbra film däremot 

kan få mycket gratis genom marknadsföring, en knuff i rätt riktning om man så vill.  

Saker man måste ta hänsyn till vid en filmrelease: 

 

• Timing 

• Publicitet 

• Promotion 

• Köpt media  

 

 

 



 14

3.2 Timing 
 

Rätt film vid rätt tillfälle är A och O vid en release. Amerikanska storfilmer går efter ett visst 

lanseringsschema. Vid stora helger eller semestertider kommer de stora amerikanska filmerna 

upp på bioduken. Speciellt jul och sommarreleaser är viktiga. En svensk low concept-film har 

svårt att konkurrera med en del av dessa stora Blockbusters och därför är det viktigt att välja 

rätt tillfälle för releasen av dessa. När man marknadsför en film räcker det alltså inte att bara 

vara medveten om vilka distributionskanaler man vill använda sig utav, utan det gäller för 

filmbolagen att i detalj planera vilken tidpunkt det ska ske. Det är alltså viktigt att göra folk 

medvetna om filmreleasen i rätt tid så marknaden inte blir övermättad.  

 

Wyatt nämner två olika former av marknadsföring i sin bok High Concept (s.113) 

 

1. Awareness marketing 

 

Till awareness marketing hör köpt media såsom bio-trailers, tv- och radio-spots och vanliga 

annonser. Även publicitet i olika former räknas som awareness marketing. Denna form är 

aggressiv och offensiv, tänkt att bombardera oss med information om en viss produkt, i vårt 

fall, en filmrelease.  

 

 

2. Maintenance marketing 

 

Maintenance marketing är någonting vi ständigt ska bli medvetna om, någonting som alltid 

finns där. Omedvetet ska vi bli varse produkten, alltså filmen, genom kringprodukter. Med 

kringprodukter menas t.ex. musik och merchandise. Musik har blivit allt viktigare för 

filmindustrin att marknadsföra sina releaser. En känd artist eller musikgrupp som knyts till ett 

lanseringsprojekt, släpper titellåtar osv. Soundtracket till en film är väldigt viktigt. Genom 

radio och musikkanaler som MTV får filmrelaterad musik fritt utrymme och blir på så sätt ett 

utmärkt forum för indirekt reklam, nästan smygreklam inför en filmrelease. Även Internet är 

en form av maintenance marketing då den inte är allt för påträngande eftersom det är surfaren 

som själv väljer information. 

 



 15

Det är viktigt att ha en bra balans mellan awareness marketing och maintenance marketing. 

För mycket awareness marketing och marknaden blir övermättad. För lite och informationen 

når inte riktigt fram.  

 

För att förtydliga marknadssituationen och det här med övermättnad skulle vi vilja ge ett 

exempel: Världens dittills största filmpremiär, Sagan om ringen, gick upp med 10 000 kopior 

samtidigt världen över. Filmen som var den första i en trilogi släpptes lagom till jul 2001. 

Juletid är bäst av två huvudsakliga anledningar, dels är besöksantalet stort varje dag för att 

folk är jullediga, dels kan filmen fortfarande nomineras till Oscars-galan, som äger rum i mars 

varje år. På så sätt får filmen draghjälp i början på det nya året och skulle filmen få pris får 

den draghjälp ända fram till sommaren. Lagom till sommaren släpps filmen som hyr- och 

köpfilm och fortsätter sälja ett tag framöver. På hösten börjar nästa del, Sagan om de två 

tornen, att marknadsföras på bred front. Historien upprepar sig, likaså med den tredje delen, 

Sagan om konungens återkomst. I ett så stort projekt som Sagan om ringen-trilogin rör det sig 

om en kampanj som alltså sträcker sig över fyra år.  

Den första internet-spoten började visas 20 månader innan den första filmen hade premiär. 

(Resumé 010927) Detta är dock ganska ovanligt. Huvudlanseringen av en film börjar normalt 

2-4 veckor före en release och slutar ca 2 veckor efter. Så var även fallet med Sagan om 

ringen-filmerna men vid ett så långsiktigt projekt måste man verkligen satsa stort också.  

 

Releasedatumet för filmer kan skjutas upp. Fucking Åmål fick efter premiären 1998 så stor 

uppmärksamhet att distributionsbolaget Sonet Film valde att skjuta upp premiärdatumet på 

deras nästkommande film Hela härligheten med tre veckor från 6 till 27 november 1998. 

Marknaden ansågs inte vara redo ännu berättar Peter Possne. 

 

Sedan är antalet kopior mycket viktigt. Tidigare använde man sig utav ett fåtal kopior som 

slussades runt mellan olika orter i landet. I och med dagens nya teknik, i synnerhet Internet, är 

detta idag praktiskt omöjligt. Invånarna i en småstad orkar inte vänta tills det i så fall hade 

varit deras tur att få se den utan skulle idag ladda ned den från nätet istället. Idag kan en film 

gå upp med 10-130 kopior samtidigt runt om i landet.  

 

”Varje vecka har vi börsmåndag” säger Peter Fornstam, vd Svenska Bio. Med börsmåndag 

menar han kontroll och uppföljning av publiksiffror. Man går igenom filmens 
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försäljningssiffror tillsammans och tippar de nästkommande storsäljarna. Det bestäms om en 

film ska tas bort eller om man ska utöka antalet kopior.  

 

När det gäller antalet kopior och releasedatum menar Peter Fornstam att de andra 

distributörerna inte lägger en film för release samtidigt som en Bondfilm. Såvida det inte är en 

fråga om counter-programming, d.v.s. en smal film som t.ex. Monsunbröllop eller liknande. 

En sådan film kan läggas samtidigt som en Bond-film eftersom de inte riktigt har samma 

publik. Man rullar ut filmen långsamt, börjar i de stora städerna Stockholm, Göteborg, 

Malmö. Om man märker att den går bra, så kan man addera fler kopior. 

 

 

 

3.3 Publicitet  
 

Publicitet är resultatet av PR. PR står för det engelska uttrycket Public Relations och betyder 

egentligen inget annat än ett företags relationer med omvärlden. Relationer som självklart ska 

vara så goda som möjligt. Det finns alltid ett gäng PR-människor i varje större bolag endast 

ansvariga för bilden och imagen av företaget utåt. Publicitet är resultatet av PR och är alltså 

redaktionell text, d.v.s. alla former av artiklar eller dylikt som har med filmen att göra. Ofta 

bygger artiklarna på intervjuer med olika människor knutna till det specifika filmprojektet. 

Det gäller alltså för filmteamen att hålla sig på god fot med journalister och reportrar för att 

inte hamna i dålig dager. 

 

Festivaler är ett utmärkt forum för publicitet. På stora festivaler som Cannes filmfestival finns 

journalister och reportrar från hela världen samlade.  

 

I Sverige börjar publicitetsarbetet vanligtvis redan 6 månader före filmens releasedatum. Det 

första som görs är att planera pressmaterial inför filmpremiären. Om det är en amerikansk 

film skickas oftast redan färdigt pressmaterial från USA. Text, bilder etc. omarbetas till den 

svenska marknaden, d.v.s. översätts och tillämpas. När det gäller svenska filmer måste 

filmbolagen planera och utforma pressmaterial själva. Dessa utformas av filmbolagen 

tillsammans med en mediabyrå eller dyl. Filmbolagen har även en speciell avdelning på sina 

hemsidor dedikerat pressen. Dessa presssiter kräver lösenord för att vanliga människor inte 
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ska ha tillgång till material för tidigt. Det är en mättnadsfråga, informationen får inte läcka ut 

för tidigt. Sedan anordnas pressvisningar en tid före premiären, så att journalisterna kan 

planera sina artiklar i tid. Intervjuer med olika aktörer planeras noggrant in. För att få pressen 

så positivt inställd som möjligt till filmen försöker man indirekt påverka dem genom att på 

pressvisningen bjuda på drinkar och tilltugg eller i vissa fall bufféer. För att få in den där lilla 

extra färgklicken gestaltas salongen till och med om ibland för att påminna om filmens tema.  

 

 

 

3.4 Promotion 
 

Promotion är också en form av PR. 3-4 månader före en filmpremiär börjar arbetet med 

promotion. Promotion är strategiska samarbeten tillsammans med andra företag. Dessa 

samarbeten kan vara allt ifrån filmrelaterade produkter som leksaker etc. till kändisfester eller 

andra events eller jippon. Det gäller att hitta en eller flera samarbetspartners inom varje 

distributionskanal:  

 

• Tv 

• Radio 

• Kvällstidning 

• Dagstidning 

• Tidskrifter 

• Internet 

 

Utöver rena mediapartners försöker man hitta andra samarbetspartners. Det finns inga direkta 

gränser för hur dessa samarbeten kan se ut utan man får låta fantasin och kreativiteten flöda 

fritt beroende på filmens tema och målgrupp. Vanligt är att samarbetspartnerna får biljetter till 

förhandsvisningar eller premiärfesten att lotta ut eller andra former av rabatterbjudanden eller 

olika deals de kan skylta med i sitt forum. 

 

När det gäller större amerikanska releaser som har olika tie-ins som merchandise, t.ex. 

leksaker knutna till sin film, fungerar det lite annorlunda. De amerikanska filmbolagen har en 
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så kallad style-line för dessa storfilmer där samarbetspartners kan köpa licens för att tillverka 

eller sälja redan färdiga kläder, leksaker, godis, eller liknande. Filmbolagen har ofta redan 

färdiga koncept med designs etc. för att säljas på marknaden.  

 

Events är en annan stor del av promotionsarbetet. För att belysa det här med events vill jag 

jämföra ett event i amerikansk anda med ett svenskt. Återigen rör det sig om Sagan om 

ringen. När filmen var aktuell i lanseringsarbetet, ca 6 månader före premiären, lade 

produktionsbolaget New Line Cinema ned 20 miljoner på evenemang och jippon under ett 

fåtal dagar under Cannesfestivalen 2001. Den stora händelsen var en Sagan om ringen-fest på 

ett slott längs kusten utanför Cannes. Huvudpersonerna och olika utklädda karaktärer var där 

och det bjöds på showande och spexande. Festen var full av branschfolk och man hade även 

bjudit in särskilda vip-gäster kvällen till ära. För att göra kvällen ännu mer speciell visade 

man ett 25 minuter långt utdrag ur filmerna för att ge gästerna ett litet smakprov av det som 

väntade dem de nästkommande 3 åren och få igång debatten och snacket på allvar. Ett mycket 

djärvt men framför allt kostsamt projekt. 

 

Hemma i Sverige är det annorlunda. Det finns resurser att lägga ned på promotion, visst, men 

inga 20 miljoner. Inte ens i närheten. Så hur skulle Sonet film som distribuerade Masjävlar 

promota sin nya film? Peter Fornstam kom på idén att dra igång ett lanseringsevent i Dalarna 

där filmen utspelar sig. Peter Possne, regissören Maria Blom, olika skådespelare samt andra 

engagerade inom filmen stack till Dalarna och tillsammans med de lokala myndigheterna 

gjorde man ett Masjävlar-tåg, en kortege med amerikanska raggarbilar som under tre dagar 

körde genom olika städer runt om i Dalarna. 

 

All PR behöver inte kosta pengar. Mereffekter i samband med filmlanseringar kan vara gratis. 

Jägarna utspelar sig i trakterna runt Älvsbyn i Norrland. Fyra månader efter premiären av 

filmen, i slutet på juni 1996, arrangerade Storforsens Dans- och Kulturförening tävlingen 

Älvsbymannen. Tjugo män från bygden anmälde sitt intresse för tävlingen som gick ut på att 

segraren skulle illustrera schablonbilden av den tysta, starka, lugna och orädda norrlänningen. 

Tävlingsdeltagarna fick bl.a. visa sina färdigheter i yxkastning och horisontalbungy. 

Horisontalbungy är en kraftmätning som går ut på att tävlingsdeltagaren springandes ska 

sträcka ut ett bungyjumprep, som är fastspänt i ett träd, så långt som möjligt. Tävlingen 

Älvsbymannen fick stor uppmärksamhet i media runt om i landet. 
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3.5 Köpt media 
 

 

Köpt media är egentligen all form av köpt annonsering. Annonser i tidningar, utomhusreklam, 

Internet, radio- och tv-spots samt biotrailers. Köpt media talar för sig självt men vi har ändå 

valt att belysa en del punkter som vi anser vara viktiga. När det gäller annonsering är det 

mycket avgörande vilken budget man har. Med en stor marknadsföringsbudget kan man sälja 

i princip vad som helst. Dock uteblir publiken och filmen självdör ganska snabbt efter 

premiären om den inte håller måttet. Därför är det mer intressant att marknadsföra en low 

concept-film sakta menar Peter Possne. När publiken växer kan man gå in och öka 

marknadsföringen efter premiären istället. På så sätt säkrar man sin budget och minimerar 

skaderisken. Det viktigaste är att man når målgruppen, att man annonserar i rätt forum. 

Filmbolagen planerar sin annonsering tillsammans med annons- och mediabyråer för att 

lyckas så bra så möjligt med att nå just rätt personer.  

 

När det gäller den vanligaste formen av utomhusreklam, affischering, är det svårt att nå ut 

med budskapet av en low concept-film. Eftersom handlingen är mycket mer komplex går den 

inte att formulera i några få enstaka meningar. Tvärtom gäller för en high concept-film där 

just attraktionen med filmen ligger i detta minimalistiska budskap. Den ska trollbinda oss med 

någonting fyndigt, någonting som vi lägger på minnet direkt. Den får gärna vara löjlig och 

klichéartad, det är en del av själva charmen med high concept. 

 

Peter Possne hänvisar även till ett annat problem, nämligen att vi inte uppmärksammar allt 

runt omkring oss på en gång. Enligt honom visar undersökningar på att vi kan promenera 

förbi samma affisch en mängd gånger, upp till tjugo, innan vi ens lägger märke till den. Denna 

problematik gör att en stor del av den kostsamma reklamen går förlorad.  

 

Trailers och tv-spots är mycket viktiga. Enligt Peter Possne är biotrailers näst viktigast efter 

word-of-mouth. Biotrailern, på fackspråk endast kallad trailer, är dels gratis för distributören 

om den visas före en av dennes egna filmer.  Dels når trailern även den perfekta målgruppen.  

För det första är trailerpubliken biobesökare, för det andra kan man välja före vilka filmer 

man ska visa en specifik trailer. På så sätt kan man genrebestämma trailern. När man arbetade 
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med lanseringsarbetet för Jägarna var man osäker på hur man skulle utforma trailern. Den 

svenska publiken är ofta skeptisk inför inhemska thrillers och förväntningarna är mycket höga 

då man direkt jämför dem med amerikanska filmer. För att tackla problemet beslöt man sig 

för att göra en teaser, en kortare tv-spot, som på inget sätt avslöjade att filmen var svensk. 

Tvärtemot vad som var gängse praxis i branschen där man stoltserar med kända namn och 

rappa repliker. Effekten blev att många visste om att det skulle komma en ny thriller som 

hette Jägarna, men inte mycket mer. En 2 minuter lång trailer för bio gjordes sedan också. 

Den visades före den amerikanska filmen Seven och utformades speciellt för att tilltala en 

publik som gillade just genren thrillers.  

 

 

 

3.6 Biografen  
 

 

Biljettpriset är väldigt viktigt för biopubliken. Är det värt att lägga pengar på något som jag 

kan få hemma? Är film så mycket bättre på bio än hemma på min nya hemmabio? Det är 

frågor som är berättigade. Idag kan det mesta laddas ned gratis på Internet och det utgör ett 

stort hot mot filmindustrin. Det är förvisso olagligt men med dagens lagstiftning och praxis 

kommer det att bli mycket svårt att få stopp på. Hur ska man då locka till sig biopubliken? 

Man har testat en hel del nya grepp de sista åren: 

 

• Dagisbio är en form av barnpassning där föräldrar kan lämna sina barn i säkert förvar.  

 

• Erbjudanden om mat och biobiljett är populärt i flera orter. Konceptet går ut på att 

biograferna samarbetar med olika restauranger och erbjuder en matbit och en biobiljett 

i ett paket till ett attraktivt pris. Svenska Bio har t.ex. tidigare haft ett avtal med 

Wayne’s Coffee som gick ut på att öka försäljningen. 

 

• Företagsbiljetter är en stor succé. Biljetter ges bort till kunder eller anställda i form av 

bonusar eller i samband med andra jippon.  
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I Göteborg ska en ny, stor biograf lanseras inom kort. Det är en modern biograf som utöver de 

vanliga snacks- och godiskioskerna ska inhysa en restaurang eller större form av bistro där 

man ska kunna äta i en trevlig miljö före alternativt efter filmen. Denna form av nytänkande 

har sedan länge funnits nere på kontinenten där man i många fall även kan äta och dricka i 

salongerna. Med dricka avses i dessa fall även alkoholhaltiga drycker. Krogbranschen i 

Sverige går jättebra. Och vad är det som driver krogbranschen? Alkoholförsäljningen så klart.  

 

När det gäller biograferna är alla de fyra intervjupersonerna vi talat med överens att 

målgrupperna håller på att ändras. Marknaden blir mer nischad. Biopubliken verkar dela in sig 

i två större grupper. Den ena är en yngre high concept-publik som gärna ser de stora, 

påkostade, amerikanska Blockbuster-filmerna, den andra är en äldre mer sofistikerad low 

concept-publik som vill se intressantare, smalare och djupare film. Alla de filmer i mitten, det 

som vi i vardagsbruk kallar för mainstreamfilm, har tappat stora andelar. De anses vara 

dussinfilmer som inte är värda biljettpengarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

4 Filmer med spring i benen 

 

 

 

Peter ”Pjodor” Gustafsson, Långfilmskonsulenten på SFI talar om produkter som har ”spring i 

benen”, ett begrepp som använts av en marknadsförare på Hemglass. Med spring i benen 

menas det som det snackas om på skolgården. Som marknadsförare gäller det, oavsett vilken 

produkt man säljer, att veta vilka teman som har potential att bli just samtalsämnen på 

skolgården eller i fikarummet etc. På den amerikanska marknaden kan man sälja vad som 

helst med en massiv reklamkampanj men på den lilla svenska marknaden kan en film som inte 

har spring i benen aldrig få en stor publik. Den viktigaste faktorn i en films publikframgång är 

ryktesspridningen, det som på engelska kallas för word-of-mouth. En film som får ett positivt 

word-of-mouth kan nå en mycket stor publik. Word-of-mouth är mycket starkare än någon 

form av styrd marknadsföring, eftersom ett budskap är mycket mer trovärdigt när det kommer 

från någon man känner än när det kommer från ett företag. 

Det är viktigt att poängtera att man bara kan skapa förutsättningar för word-of-mouth –man 

kan inte styra det. Om publiken inte gillar vad de ser, berättar de det för sina vänner och 

filmen får ett negativt word-of-mouth, och om publiken är likgiltig, stannar ryktesspridningen. 

Det viktigaste för att kunna använda word-of-mouth som marknadsföringsverktyg är således 

att man har en film som tilltalar den tänkta publiken. Detta kommer att behandlas utförligt i 

nästa kapitel. 

Ett sätt att skapa förutsättningar för word-of-mouth är att förhandsvisa filmen många gånger 

innan den har premiär. Ju fler som har sett filmen, desto större är förutsättningarna för att det 

pratas om den, vilket leder till att fler går och ser den. Förhandsvisningar är mycket viktiga 

när man arbetar med low concept-filmer. Peter Possne berättar att Fucking Åmål 

förhandsvisades c:a 30-40 gånger innan den hade premiär. Detta gjorde man för att få igång 

snacket om filmen. Ingen visste ju vad Fucking Åmål var eller vad filmen handlade om. 

Filmer som Sagan om ringen, Star Wars eller den nya James Bond-filmen behöver man inte 

förhandsvisa alls. Publiken vet redan vad det är och vad de kan förvänta sig. 

Något som är vanligt vid framgångsrika releaser av typiska low concept-filmer så som 

Fucking Åmål och Jalla! Jalla! är att filmerna lanseras långsamt, först i storstäderna och 

universitetsstäderna, där besöksfrekvensen är högst. När de första spelveckorna genererat ett 

positivt word-of-mouth och en exponering i media i form av artiklar och recensioner utvidgar 
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man lanseringen till en bred release i hela landet genom att addera filmkopior och boka 

biografsalonger på de mindre orterna. Nu kan man också börja arbeta mer med 

marknadsföring i köpt media, d.v.s. tv-spots, reklamaffischer, tidningsannonser etc. Dessa 

fungerar då som påminnelser när filmen redan är känd. 

Ett annat sätt att skapa förutsättningar för word-of-mouth är att se till att filmen 

uppmärksammas i andra medier. Chanserna för att man ska höra talas om något (som man 

sedan för vidare) ökar ju mer det pratas om det i TV och radio och ju mer det skrivs om det i 

tidningar. Detta är den del av marknadsföringen som kallas för publicitet eller PR (public 

relations). Grunden till god publicitet är att ha goda relationer till media. Det gäller att veta 

vilka program och tidningar som är adekvata för filmens tema och målgrupp samt vilka 

journalister som kan vara intresserade av att skriva om den aktuella filmen. Dessa bjuds i 

allmänhet in till en s.k. pressvisning av filmen men kan också bearbetas genom regelbunden 

kontakt, menar Eva Svendenius, marknadschef på SF. Vid pressvisningen presenteras också 

journalister för filmens regissör och medverkande skådespelare och man arbetar aktivt för att 

skapa intervjutillfällen. 

Fucking Åmål blev omskriven i en mängd tidningar och de teman som filmen behandlade 

diskuterades flitigt i TV och radio. Filmens två huvudrollsinnehavare, Alexandra Dahlström 

och Rebecka Liljeberg deltog också själva i debattprogram i TV. Allt detta hjälpte till att göra 

filmen känd för allmänheten och bygga filmens word-of-mouth. 

En tendens inom journalistiken är att man hellre skriver om regissörens eller skådespelarnas 

privatliv eller andra mer perifera omständigheter kring filmen än om filmen i sig. Därför är 

det en fördel om en film har en regissör eller skådespelare som är lite originella och 

intressanta att skriva om. Ett mycket bra exempel på detta är Lukas Moodysson, regissören till 

Fucking Åmål. Moodysson är en person som älskar att chockera och provocera. När han 

skulle hålla sitt tacktal på Guldbaggegalan 1998, dök han upp iklädd älgöron, anklagade 

Harry Schein för att vara elak mot barn och visade fingret åt publiken. 

Denna form av marknadsföring är förstås ganska osäker. Det är ju i slutänden journalisterna 

själva som bestämmer vad de ska skriva om. Ett bra komplement till PR-verksamheten är 

därför den form av publicitet man skapar själv, d.v.s. promotion. Promotion kan man skapa 

genom att man samarbetar med ett annat företag som säljer produkter till samma målgrupp 

som man avser att marknadsföra filmen till, och som redan har en kommunikation med 

målgruppen, exempelvis butiker eller tidskrifter. På så sätt kan man, genom en gemensam 

kampanj, använda det andra företagets kommunikationskanal för att få ut budskapet om att 

filmen finns. Man kan också anordna events i samband med filmens premiär. Ett exempel på 



 24

detta är lanseringen av filmen Masjävlar. Där tog man kontakt med lokala myndigheter i 

Dalarna och planerade en lokal kampanj kring premiären den 17 december 2004. Man började 

med en gala i Falun. Sedan gjorde man en kortege med amerikanska raggarbilar som är 

särskilt populära i Dalarna. Regissören Maria Blom och många av skådespelarna deltog i 

Masjävlar-tåget som drog genom Dalarna under tre dygn. När man körde in i Mora hade man 

stängt av gågatan och satt ut 200 marschaller. Aktiviteterna som var ett samarbete mellan 

distributören Sonet film, biografägaren Svenska Bio och lokala myndigheter i Dalarna 

annonserades i de lokala medierna. Publiksiffrorna blev överväldigande och man fick ut 

biobesökare som inte hade gått på bio på flera decennier. Man kunde bygga den här hypen 

genom att Masjävlar har en lokal anknytning. Regissören Maria Blom är själv från Dalarna 

och filmen utspelar sig där. När man ska arbeta med den här typen av events är det viktigt att 

ha en god kontakt med biografägarna. Biografägarna har kännedom om den lokala publiken 

och de lokala kommunikationskanalerna. Det är också en fördel om man kan förankra sin 

kampanj i någon form av samarbete med myndigheter, vilket ger kampanjen mer status och 

trovärdighet. 
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5 Vem ska se filmen? 

 

 

En viktig del i all marknadsföring, och således även i filmmarknadsföring, är 

målgruppsdefinitionen. Arbetet med målgruppsdefinition är trots det inte särskilt omfattande 

inom den svenska filmindustrin. Inom den amerikanska filmindustrin och även inom svensk 

TV görs fokusgruppsundersökningar, ofta redan på manusstadiet. Då sätts en fokusgrupp av 

5-10 personer samman som får diskutera filmen eller manuset i 90-120 minuter under ledning 

av en diskussionsledare. Diskussionerna övervakas av filmbolagschefer och dokumenteras 

ofta på video. Fokusgruppsundersökningarna kompletteras i regel med testvisningar där 

betydligt större grupper sammansatta efter ett statistiskt urval visas filmen och frågas ut om 

hur de upplevde filmen, vad de gillade med filmen, vad de inte gillade etc. Detta jämförs 

sedan med den demografiska informationen om testpublikdeltagarna för att man ska få en 

tydlig målgruppsdefinition. (Marich, 2005, s. 34-40) En naturlig förklaring till att 

målgruppsarbetet i den svenska filmindustrin inte är lika omfattande som i den amerikanska är 

att Sverige är en så liten marknad och här finns mindre ekonomiska resurser. Sonet Film, som 

haft stora framgångar med just low concept-film har, trots den svenska trenden, arbetat 

förhållandevis mycket med målgruppsdefinition. Där anordnar man testvisningar när filmen är 

mer eller mindre färdigklippt. Man gör ofta 5-7 testvisningar innan filmen är klar för release. 

Testpubliken väljs dock inte ut efter ett statistiskt urval utan man tar dem man får tag på men 

man försöker ändå få en viss demografisk spridning. Efter testvisningarna får testpubliken 

fylla i ett frågeformulär som kompletteras med djupintervjuer. 

Målgruppsdefinitioner är mycket värdefulla när man ska utforma sitt marknadsföringsbudskap 

och välja kommunikationskanaler. Ett exempel är Kjell Sundvalls film Jägarna som 

distribuerades av Sonet Film. Där trodde man att man hade gjort en film som enbart riktade 

sig till män. Testvisningarna avslöjade dock att även kvinnor över 40 var en stark målgrupp 

och djupintervjuerna visade att det som appellerade till denna målgrupp var den dramatiska 

skildringen av relationen mellan de två bröderna Erik (Rolf Lassgård) och Leif (Lennart 

Jähkel). När man sedan marknadsförde filmen arbetade man huvudsakligen med två 

kampanjer. Den ena riktade sig till män, främst unga män och den andra till kvinnor i 

medelåldern. I den förstnämnda kampanjen hade man ett mycket macho-betonat budskap. 

Man gjorde affischer med mörka silhuetter och bilder av vapen. Allt var i linje med den 

traditionella amerikanska thriller-imagen. Den stumma TV-teasern som vi nämnt i avsnittet 
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om high concept i Sverige var också en del av det här budskapet. I den andra kampanjen, som 

vände sig till kvinnor, fokuserade man istället på brodersdramat och man använde 

kommunikationskanaler som nådde kvinnomålgruppen. Man annonserade bl. a. i tidningar 

som Femina och Elle. Man lyfte även fram Helena Bergströms medverkan i filmen, eftersom 

hon var populär hos den kvinnliga målgruppen och representerade en genre som tilltalade 

denna målgrupp mer än den traditionella thrillern. Med detta ville man visa att Jägarna inte 

bara var en grabbig thriller utan också ett djupt psykologiskt drama. Målgruppsdefinitionen är 

grunden för både budskap och kommunikationskanal. Den bestämmer t.ex. både hur en 

affisch eller trailer ska se ut och var och när den ska visas. Om man har flera målgrupper kan 

man ha olika budskap och olika kanaler för samma film. Olika publikgrupper har också olika 

konsumtionsvanor. Den äldre publiken är i allmänhet långsammare i sina köpbeslut medan 

ungdomarna oftast är ute och ser filmen under premiärhelgen, menar Eva Svendenius, 

marknadschef på SF. Olika publikgrupper har också olika preferenser när det gäller 

biografmiljön och valet av biograf. Den äldre publiken föredrar i regel mindre biografer 

medan s.k. multiplexbiografer, med flera salonger och en koncentration på godisförsäljning, 

är mer anpassad för ungdomar. Detta bör man ta hänsyn till när man planerar var ens film ska 

visas. En trend som kommit mer och mer på senaste tiden är att genrefilmer utvidgar sin 

målgrupp. Detta är mest tydligt i amerikansk tecknade och datoranimerade filmer som tidigare 

riktades uteslutande till barn och barnfamiljer men som nu vänder sig till såväl tonåringar och 

vuxna som mindre barn. Ofta lanseras två versioner av filmen –en med originalljudspåret på 

engelska, ämnad för den äldre publiken, och en version dubbad till svenska, ämnad för 

barnpubliken. Även om en film kan ha flera skilda målgrupper, är det viktigt att veta vilken 

som är huvudmålgruppen. Marknadsföringen måste i första hand rikta sig till 

huvudmålgruppen. Då blir word-of-mouth som mest effektivt och perifera målgrupper blir 

mer mottagliga för marknadsföring när medvetenheten om filmen sprids genom word-of-

mouth. Pensionärer utgjorde en stor del av Fucking Åmåls publik men att från början 

marknadsföra en sådan film till pensionärer kan slå fel.  
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6 Positionering, genre och adaptioner 

 

 

En viktig del i high concept är att man har tydliga genredefinitioner. High concept bygger 

mycket på igenkänning. Precis som uppföljare och adaptioner av tidigare succéfilmer handlar 

genredefinition om att göra det lätt för publiken att veta vad den får. Det förekommer ofta att 

filmidéer anpassas till en traditionell genre för att man ska kunna nå en större publik. Det 

betyder inte att man kompromissar med den konstnärliga visionen utan man berättar bara 

historien i en form som är begripligare och mer tilltalande för publiken. Anders Nilsson hade 

kunnat berätta sin idé om företagsövertagande i form av ett dialogdrama i stil med Dag och 

natt men sådana filmer är betydligt svårare för publiken att få en uppfattning om. 

Genom att anta en väldefinierad och enkel genre samtidigt som de tillförde det 

samhällsdebatterande moment som de flesta Hollywoodfilmer saknar, lyckades Johan Falk-

filmerna konkurrera framgångsrikt med amerikanska high concept-filmer. Det kan nämnas 

som exempel att Livvakterna, som hade premiär 2001, sågs av 486 568 biobesökare. Det är 

fler än som såg Matrix i Sverige när den gick på bio. Livvakterna överträffade också flera 

amerikanska high concept-filmer under filmåret 2001, som t.ex. Cast Away, Hannibal och 

Rush Hour 2. Den tredje vågen, den sista delen i Anders Nilssons trilogi, som hade premiär 

2003, var mindre framgångsrik med sina 279 547 besökare men sopade ändå banan det året 

med amerikanska high concept-filmer som Charlie’s Angels –Full Throttle, The Hulk och Bad 

Boys II. Att Livvakterna var så mycket mer framgångsrik än de två andra filmerna i trilogin 

kan förklaras med att den har en titel som ensam kan tala om vilken genre filmen tillhör. 

Titlarna Noll Tolerans och Den tredje vågen säger inte särskilt mycket om vad filmerna 

handlar om. Livvakterna har alltså i och med sin titel en tydligare genredefinition.  

Det är dock inte helt adekvat att kalla Livvakterna för en high concept-film. Den är snarare en 

low concept-film i en high concept-kostym. Att anpassa filmidéer till standardiserade 

genremodeller på detta sätt har visat sig framgångsrikt och förekommer också i Hollywood, 

där auteurer som Francis Ford Coppola och Martin Scorsese gjort sig till legender genom att 

paketera sina personliga stilar i high concept-modeller.  
 

 



 28

7 Att marknadsföra filmen för vad den är 

 

 

 

Eftersom de traditionella Hollywood-genrerna är så tacksamma att marknadsföra kan det vara 

frestande för en distributör att marknadsföra en film utifrån en sådan genre även om filmen 

inte motsvarar den genren. Risken med detta är att man lockar fel publik som, när den inte får 

sina förväntningar uppfyllda, sprider ett negativt word-of-mouth.  Jägarna lyckades 

positionera sig som en thriller i klass med amerikanska thrillers och undvika att falla offer för 

fördomarna om svenska thrillers genom att dölja att filmen var svensk. Detta hade inte varit 

möjligt om inte filmen klarat av att leva upp till förväntningarna av en amerikansk thriller. 

Peter Gustafsson arbetade med marknadsföringen av Marie-Louise Ekmans film Nu är pappa 

trött igen, som är en extremt smal film. I projektet Nu är pappa trött igen var det vissa som 

ville positionera filmen som en slapstick-komedi genom att lyfta fram Gösta Ekmans 

medverkan. Gösta Ekman hade ju blivit känd av svenska folket för sina insatser i komedier 

som Jönssonligan-filmerna och den extremt slapstick-orienterade TV-serien Papphammar. 

Förslaget var att göra en trailer sammansatt endast av komiska scener där Gösta Ekman 

snubblade och agerade berusad. Peter Gustafsson argumenterade istället för att man skulle 

marknadsföra filmen för vad den är, något som enligt honom är mycket viktigt när man 

marknadsför low concept-filmer och extremt smala filmer. Nu är pappa trött igen lyckades 

genom Peter Gustafsssons marknadsföringslinje nå ut till sin rätta målgrupp, även om den 

blev extremt liten. Som ett annat exempel kan man jämföra Jalla! Jalla! och Vingar av glas –

två filmer som båda handlar om de komplikationer som uppstår i mötet mellan den svenska 

kulturen och arabiska kulturer i det mångkulturella Sverige. Jalla! Jalla! var en enorm succé 

med sina 796 000 biobesökare medan Vingar av glas bara sågs av 175 000 personer. 

Detta kan förklaras med att Vingar av glas inte var lika tydlig i sitt budskap om vad det var 

för en film. Varken Jalla! Jalla! eller Vingar av glas kan kategoriseras i någon traditionell 

genre. De är båda low concept-filmer med teman som avviker från mainstream-repertoaren. 

Jalla! Jalla! har dock lyckats med att tydligare positionera sig som en invandrarfilm och en 

komedi om kulturkrockar. ”Jalla! Jalla!” är ett typiskt arabiskt uttryck som används frekvent 

bland svenska invandrargrupper. Därmed signalerar titeln att Jalla! Jalla! är en film med ett 

invandrartema. Titeln Vingar av glas säger däremot ingenting om vad det är för film eller vad 

den handlar om. Affischen till Vingar av glas ger oss heller inga ledtrådar förutom att den 
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antyder att det handlar om en kärlekshistoria i någon form. Invandrartemat framgår inte 

någonstans. Men trailern borde väl avslöja vad Vingar av glas är för en film? Trailern består 

närmast uteslutande av sekvenser från en biltur som Alexander Skarsgårds och Sara 

Sommerfelds karaktärer gör i en scen som utgör ett fåtal minuter av filmen. Detta får Vingar 

av glas att framstå som en film i den traditionella roadmovie-genren för den som endast ser 

trailern. Reklamen får därmed en tydlig, enkel och lättigenkännlig genredefinition men den 

stämmer inte överens med filmens verkliga genre. Anders Nilsson gjorde filmer med low 

concept-teman i high concept-format och filmerna marknadsfördes som sådana. 

Vingar av glas är en renodlad low concept-film som marknadsfördes som high concept.   
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8 Slutsatser 

 

 

Vår analys visar att high concept, som det definieras i amerikansk teori, är svårt att tillämpa 

på den svenska filmmarknaden. En anpassning till ett high concept-format kan emellertid 

hjälpa en originell film att nå en bredare publik. Det är dock mycket viktigt, när det gäller 

svensk film, att man inte försöker ”sälja filmen till alla”, som man ofta gör med amerikanska 

high concept-filmer. En av hörnstenarna i svensk filmmarknadsföring är positioneringen, som 

innebär att filmens genre är tydligt definierad. Low concept-filmer, som ofta är svåra att 

kategorisera i standardiserade genrer, ställer högre krav på att marknadskommunikationen 

förmedlar ett tydligt budskap om vad det är för film. Positioneringen bör styra allt från val av 

titel till utformningen av reklamaffischer och trailers till val av events och promotion-

aktiviteter. Positionering innebär också att man har en tydlig definition av vilka målgrupperna 

är. Detta kräver ett omfattande arbete med marknadsresearch och testvisningar. 

Målgruppsdefinitionen ligger sedan till grund för valet av kanaler för 

marknadskommunikationen så väl som för valet av PR-kanaler och promotion. Man bör även 

vid val av visningsfönster för filmen ta hänsyn till olika målgruppers preferenser när det gäller 

biografmiljö. 

Det absolut viktigaste när det gäller marknadsföring av low concept-filmer är dock att man får 

igång ett snack om filmen, både bland allmänheten och i media. Här krävs mycket 

förhandsvisningar och pressvisningar samt en systematisk bearbetning av TV- och 

tidningsredaktioner. Man bör hela tiden leta efter vinklar på filmens tema som kan knyta an 

till aktuella samhällsdebatter och diskussioner och trender i media som man kan relatera till i 

sin marknadsföring. Man bör också kunna identifiera och utnyttja media-intressanta fenomen 

som kan kopplas till filmen, så som lokal anknytning i vissa regioner och regissörer eller 

skådespelare med originella personligheter etc.  
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9 Förslag till fortsatt forskning 

 

 

Den svenska filmmarknaden befinner sig i en tid av förändring. Filmkonsumtionen är högre 

än någonsin men biograferna är inte längre det viktigaste distributionsfönstret. Trots det är 

finansieringssystemet för svenska filmer konstruerat för en marknad där biograferna är 

huvudfönstret. Svenska långfilmer finansieras idag i huvudsak av investeringar från filmbolag 

och stöd från Svenska filminstitutet. Svenska filminstitutets regler för filmstöd föreskriver att 

filmer som finansieras med filmstöd måste gå upp på bio –detta trots att många av de filmer 

som går på bio har en försvinnande liten publik. Då biobiljettintäkterna inte längre klarar av 

att täcka kostnaderna för filmproduktionen ser vi ett behov av att utveckla ett nytt 

finansieringssystem för svenska filmer där alternativa distributionsfönster som tv, Internet och 

videodistributörer, som kommit att spela en allt större roll i distributionen av film, också får 

spela en större roll i finansieringen.  

Vi skulle också gärna se en problematisering av den svenska filmmarknadens 

storleksbegränsning och en undersökning av möjligheterna för att göra stora internationella 

satsningar i filmer som riktar sig mot en europeisk marknad. Förekomsten av 

samproduktioner mellan europeiska länder är i dagsläget inte särskilt omfattande och det rör 

sig i allmänhet om filmer avsedda för ett enskilt lands marknad där samarbetet är koncentrerat 

till finansieringen. Det vore också intressant att undersöka vilka faktorer som gör att 

engelskspråkiga, främst amerikanska filmer är så framgångsrika i alla europeiska länder 

medan den europeiska biopubliken i så låg grad ser filmer från andra europeiska länder. Det 

finns tecken som tyder på att språket inte är en faktor, i motsats till vad man annars kunde 

anta. I flertalet europeiska länder dubbas alla utländska filmer till det inhemska språket och 

det finns exempel där amerikanska adaptioner av franska filmer varit avsevärt mycket mer 

framgångsrika på den tyska marknaden än de franska originalen, trots att båda versionerna 

dubbats till tyska. Ett annat exempel är Mel Gibsons The Passion of the Christ, en film som 

spelade in 370 miljoner dollar i biljettintäkter på den amerikanska biografmarknaden och 

rönte stora framgångar även internationellt. Trots att filmen är amerikanskproducerad är den 

inte engelskspråkig utan dialogen är på arameiska, ett språk vars förekomst idag är närmast 

försumbar. (Marich, 2005, s. 257)   
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Bilaga 1  
 

Bilder 

 
Bild 1. Reklamaffisch för filmen Jägarna. 
 

 
Bild 2. Reklamaffisch för filmen Vingar av glas 
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