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Abstrakt  

Denna uppsats har som mål att undersöka begreppet kvalitetsfilm och dess användning 

med utgångspunkt i marknadsföringskanalerna public relations, market management 

och filmfestivaler i Sverige. Jag definierar marknadsföring och beskriver hur den kan 

praktiseras i filmindustrin. I begreppsanalysen av kvalitetsfilm refererar jag till Pierre 

Bourdieus sociologiska texter och har en kort historisk genomgång av hur begreppet 

kvalitetsfilm myntades i Sverige. Sedan följer en genomgång av kvalitetsfilm i 

förhållande till europeisk konstfilm samt hur begreppet influerat den svenska 

filmbranschen idag. Jag har främst gjort analyser utifrån tre kvalitativa intervjuer med 

anställda som i någon form arbetar med kvalitetsfilm, samt funnit stöd från litteratur 

kring marknadsföring av film och kvalitetsbedömning. 
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1 Inledning 

Hela mitt liv har jag levt med orden ”kvalitet före kvantitet”, men allt som tiden går blir 

det svårare att separera dessa när den största drivkraften i samhället är att gå med vinst. 

Att urskilja kvalitetsfilm är inget undantag. Trots att begreppet kvalitetsfilm bidragit till 

att forma Sveriges filmpolitik i över ett halvt sekel är det fortfarande problematiskt att 

sätta fingret på vad det egentligen innebär. Kvalitetsfilm jämförs med så kallad smal 

film, arthousefilm och vad Svenska filminstitutet numera kallar ”värdefull film”. Jag 

skulle vilja påstå att den generella uppfattningen av kvalitetsfilm i Sverige är att den är 

något svårtillgänglig och visas på exempelvis Folkets bio eller via Video On Demand, 

samt att den inte innehar ett klassiskt narrativ. Detta är endast ett fåtal av fler 

igenkänningsbara faktorer av vad kvalitetsfilmsbegreppet kan innebära. Denna uppsats 

försöker ringa in begreppet kvalitetsfilm samt hur det används i tre olika 

marknadsföringssammanhang i Sverige. Mina personliga erfarenheter som verksam 

inom flera kultur- och eventområden har gett mig en betydelsefull och utökad förståelse 

av marknadsföring inom kreativa yrken. Detta är ett relevant forskningsområde då det 

än så länge saknar djupgående akademiska analyser. 

 

 

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera begreppet kvalitetsfilm och dess användning inom 

tre olika marknadsföringskanaler i Sverige. Målet är inte att finna svar på ett problem, 

utan att försöka kartlägga den nuvarande situationen inom marknadsföring av 

kvalitetsfilm. De tre marknadsföringskanalerna jag kommer undersöka är public 

relations (PR), marketing management och filmfestivaler. Dessa tre kanaler analyseras 

främst med stöd av tre kvalitativa intervjuer med yrkesmässiga personer inom 

respektive område. PR och marketing management analyseras utifrån 

distributionsbolags marknadsföringsstrategier. Marknadsföringen utifrån filmfestivaler 

analyseras med utgångspunkt i Stockholms filmfestival 2014 som plattform för 

kvalitetsfilm. 

 

Uppsatsens frågeställningar är: 
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Vad innebär begreppet kvalitetsfilm? 

Hur nyttjas begreppet utifrån svenska distributionsbolags och filmfestivalers 

marknadsföring?  

 

 

1.2 Metod och teori 

Jag anser att den bäst lämpade metoden för att besvara uppsatsens frågeställning är med 

kvalitativa intervjuer, då jag erhåller direkta svar från representativa personer med insikt 

inom marknadsföring. Med stöd från dessa intervjuer samt film- och 

marknadsföringsteorier gör jag en självständig komparativ undersökning. I intervjuerna 

utgår jag ifrån min frågeställning. Intervjupersonerna beds beskriva deras arbetsprocess 

med marknadsföring av kvalitetsfilm samt deras åsikter om kvalitetsfilmsbegreppet. 

Intervjufrågorna ställs utan värderingar för att erhålla öppna svar och utan försök att 

leda fram till ett specifikt facit. När jag definierar marknadsföring och sätter den i en 

kontext som berör filmbranschen finner jag stöd i Finola Kerrigans bok Film marketing 

(2010). Kerrigan konstaterar att ett flertal böcker inom marknadsföring skrivits för att ta 

reda på den praktiska frågan ”hur”, men utelämnat svaren på frågan ”varför”. Enligt 

Kerrigan finns det behov av att sammanföra marknadsföringsteorier för att förstå dagens 

filmmarknadsföring.
1
 

I min undersökning av begreppet kvalitetsfilm beskriver jag filmfältet med hjälp 

av sociologen samt kulturantropologen Pierre Bourdieus teorier kring 

kvalitetsbedömning. För att ställa kvalitetsfilm i förhållande till europeisk film använder 

jag mig av filmteoretikern Thomas Elsaesser och filmförfattaren Steve Neales teorier.  

I bilaga A framkommer min muntliga intervju med PR-konsulten Sofia Dahlén. 

Dahlén har en egen PR-byrå i Stockholm, bland uppdragen finns det som pressansvarig 

på distributionsbolaget NonStop Entertainment. Innan hon blev anställd på NonStop 

Entertainment har hon bland annat arbetat på tv4s pressavdelning. Dahlén har arbetat 

som film- och nöjespublicist med till exempel Only Lovers Left Alive (Jim Jarmuschs, 

2013) som blev nominerad till Guldpalmen på Festival de Cannes och Oscarsvinnaren 

Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012). Bilaga B består av en mailintervju 

med Sanna Stylin som också arbetar på NonStop Entertainment, men är anställd som 

marketing manager med ansvar över marknadsföringen. Stylin har tidigare arbetat på 

                                                 
1
 Finola Kerrigan, Film marketing, Oxford: Butterworth-Heinemann 2010, s. 2. 
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bland annat Universal Pictures Home Entertainment UK, Viasat Broadcasting samt 

Universal Pictures Nordic och mediebyrån Bizkit AB som printplanerare. 

NonStop Entertainment AB distribuerar endast kvalitetsfilm och erhöll i år ett 

projektstöd från Svenska Filminstitutet (SFI) på 900 000 SEK till lansering av 

importerad kvalitetsfilm.
2
 SFI skriver på sin hemsida ”Syftet med stödet är att säkra ett 

varierat utbud av utländsk kvalitetsfilm på den svenska biografrepertoaren. Projektstöd 

fördelas på årsbasis till profilerade distributörer av kvalitetsfilm för biograflansering av 

flera filmtitlar.”
 3

 NonStop Entertainment är en del av Turner Nordic & Baltic AB som 

ägs av Time Warner företaget Turner Broadcasting System. Turner Nordic & Baltic AB 

driver i Norden även följande tv-kanaler: CNN, Cartoon Network, Boomerang, TCM 

(Turner Classic Movies), TNT (Turner Network Television), Showtime, Star! och 

Silver.  

Bilaga C innehåller en telefonintervju med Jonna Cornell som arbetar som 

marknad- och kommunikationsansvarig för Stockholms filmfestival 2014. Cornell 

arbetar även som pressansvarig på distributionsbolaget Edge Entertainment som 

distribuerar kvalitetsfilm. Men i intervjun företräder hon endast som 

marknadsföringsansvarig för Stockholms filmfestival 2014. Stockholms filmfestival 

hade 25 årsjubileum i år och pågick under 12 dagar (5-16 november 2014).
4
 Stockholms 

filmfestival beskriver sig själva på deras hemsida enligt följande; ”Vår målsättning är att 

bredda det svenska filmutbudet med nyskapande film av hög kvalitet. Den publika 

festivalen vill ge sina besökare en orientering i den moderna filmen och stimulera 

debatt.”
5
 Utöver filmvisningar arrangerades också filmquiz, fester och seminarier med 

mera. Stockholms filmfestival ger sin publik ett gynnsamt tillfälle att se film från hela 

världen som annars inte skulle visas på Sveriges stora biografer. I år visades 180 filmer 

                                                 
2
 Svenska filminstitutet, ”Lansering av importerad kvalitetsfilm - projektstöd 2014”, 

2014-04-07, http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-

kvalitetsfilm---projektstod-2014/ (2014-12-27). 
3
 Svenska filminstitutet, ”Lansering av importerad kvalitetsfilm - projektstöd 2014”, 

2014-04-07, http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-

kvalitetsfilm---projektstod-2014/ (2014-12-27). 
4
 Stockholms filmfestival, ”Jubileumssite”, http://moments.stockholmfilmfestival.se/ 

(2014-12-26). 
5
 Stockholms filmfestival, ”Om oss”, http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/om-oss 

(2014-12-01). 

http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-kvalitetsfilm---projektstod-2014/
http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-kvalitetsfilm---projektstod-2014/
http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-kvalitetsfilm---projektstod-2014/
http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-kvalitetsfilm---projektstod-2014/
http://moments.stockholmfilmfestival.se/
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/om-oss
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från över 50 länder i nio olika biografer i Stockholm. 155 av filmerna hade ingen svensk 

biodistribution.
6
 

NonStop Entertainment är en av filmfestivalens samarbetspartners.
7
 År 2011 

skapade Stockholms filmfestival tillsammans med bland annat NonStop Entertainment 

ett stipendium för att lyfta kvinnliga filmskapare. Tre långfilmsprojekt (totalt bestående 

av 5 400 000 SEK) erhålls genom ett stipendium till kvinnliga filmskapare som är i 

början av sin karriär.
8
 Stockholms filmfestival blev genom stipendiet ”den första 

filmfestivalen att aktivt stödja produktion av långfilm.”
9
  

Varför dessa tre marknadsföringskanaler (PR, marketing management och 

festivalkonceptet) är de centrala ämnesvalen för uppsatsen är för att de ger en översikt 

av marknadsföringen av kvalitetsfilm. De tre fallstudierna kommer främst representeras 

och analyseras för att sedan mötas med utgångspunkt i deras marknadsföringsperspektiv 

samt marknadsföringsmaterial. Utgångspunkten är att ge en så omfångsrik uppfattning 

av kvalitetsfilm och dess marknadsföring som möjligt utifrån uppsatsens storlek. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen skulle kunna utökas med fler marknadsföringskanaler, men är anpassad till 

endast tre områden. Intervjupersonerna är noggrant utvalda då de har lång 

arbetserfarenhet och innehar mångfacetterade intryck efter att ha arbetat på flera 

arbetsplatser inom filmbranschen. 

Ett annat distributionsbolag i Sverige som distribuerar kvalitetsfilm är TriArt 

Film. Även de erhöll projektstöd som NonStop Entertainment från SFI, men på 1 300 

000 SEK.
10

 TriArt Film grundades år 2010 och på deras hemsida beskriver de deras 

                                                 
6
 Stockholms filmfestival, ”Unik chans att se film från hela världen”, 

http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/nyhet/2014/unik-chans-att-se-film-fran-hela-

varlden-pa-bio (2014-12-01). 
7
 Stockholms filmfestival, ”Våra största samarbeten”, 

http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/festival/vara-storsta-samarbeten (2015-01-03). 
8
 Stockholms filmfestival, ”Stockholms filmfestivals långfilmsstipendium”, 

http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/industry/langfilmstipendiet (2015-01-02). 
9
 Ibid. 

10
 Svenska filminstitutet, ”Lansering av importerad kvalitetsfilm - projektstöd 2014”, 

2014-04-07, http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-

kvalitetsfilm---projektstod-2014/ (2014-12-27). 

http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/nyhet/2014/unik-chans-att-se-film-fran-hela-varlden-pa-bio
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/nyhet/2014/unik-chans-att-se-film-fran-hela-varlden-pa-bio
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/festival/vara-storsta-samarbeten
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/industry/langfilmstipendiet
http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-kvalitetsfilm---projektstod-2014/
http://www.sfi.se/sv/varastod/Beviljade-stod/Lansering-av-importerad-kvalitetsfilm---projektstod-2014/
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målsättning enligt följande; ”Vår ambition och inriktning är att bli det ledande 

kvalitetsfilmsbolaget i Sverige”.
11

  

Göteborgs internationella filmfestival (GIFF) skulle även kunna vara ett alternativ 

till Stockholms filmfestival då de också visar kvalitetsfilm. Ett av GIFFs huvudfokus är 

att lyfta fram ny nordisk film.
12

 Därför anser jag att Stockholms filmfestival är mer 

passande för uppsatsen då den innefattar ett mer internationellt urval av kvalitetsfilm 

och betonar regissörers betydande position inom filmskapande.
13

 Till skillnad från GIFF 

är Stockholms filmfestival mer affärs- och marknadsinriktad. GIFF är en av världens 

största publika festivaler, medan Stockholms filmfestival är i högre grad inriktad på det 

existerande filmfältets publik. 

En annan marknadsföringskanal jag kunde valt att analysera ytterligare är 

exempelvis det växande crowdfunding-systemet och hur det påverkar både 

kvalitetsfilmproduktions- och distributionsbolag. Crowdfunding innebär processen att 

hitta microsponsorer till ett projekt via nätet. Det kan förslagsvis översättas till svenska 

som gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering. 

Ett annat intressant område att analysera är det moderna visningsformatet Video 

on Demand (VoD) och hur internettjänsten förändrat kvalitetsfilmmarknaden, och även 

marknadsföringen. Detta kommer beröras i uppsatsen, men är inget som analyseras 

djupgående. Ytterligare en ingång till ämnet skulle kunna vara hur visningsfönstren de 

senaste åren utvecklats med biografer som visar i 3D-format och hur det nyttjas i 

marknadsföringen av filmerna. Dock är min uppfattning att majoriteten kvalitetsfilmer 

inte produceras i 3D-format.  

 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Jag har inte lyckats finna någon akademisk litteratur som behandlar kvalitetsfilmens 

marknadsföring i Sverige. Till följd av denna brist på teorier inom ämnet 

sammankopplar jag marknadsföringsteorier med hur de kan användas i en filmindustri 

som nyttjar kvalitetsfilmsbegreppet. Med hjälp av personal på Filminstitutets bibliotek i 

                                                 
11

 TriArt Film, ”Om TriArt Film”, http://www.triart.se/triart/om_triart/ (2014-12-28). 
12

 Göteborgs internationella filmfestival, ”Om festivalen”, http://www.giff.se/om-

festivalen (2014-12-28). 
13

 Stockholms filmfestival, ”Om oss”, http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/om-oss 

(2014-12-28). 

http://www.triart.se/triart/om_triart/
http://www.giff.se/om-festivalen
http://www.giff.se/om-festivalen
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/om-oss
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Stockholm lyckades jag finna endast en uppsats som undersöker kvalitetsfilm
14

 och en 

bok av WIFT (Women In Film and Television) vid namn Om kvalitet – Synen på 

kvalitetsbegreppet inom filmbranschen (2007). Boken har gjort en undersökning av 

begreppet kvalitet utifrån filmbranschen med genus som utgångsläge. För att 

problematisera kvalitetsfilmbegreppet har WIFT intervjuat 16 personer inom den 

svenska filmbranschen.
15

 

De senaste decennierna har det skrivits ett flertal böcker som berör det praktiska 

arbetet inom marknadsföring av film. Dessa böcker riktar sig främst till personer som 

arbetar med filmmarknadsföring. De innehåller riktlinjer för hur man i praktiken kan 

arbeta med att marknadsföra sin egen film. Äldre filmvetenskaplig litteratur i ämnet är 

exempelvis filmskaparen och författaren Michael Weises bok Film & Video Marketing 

(1989). Boken är utformad som en marknadsföringsguide till filmskapare. Weise 

beskriver processen mellan produktion, distribution och visning och föreslår 

målsättningar steg för steg. Boken innehåller avsnitt med bland annat 

marknadsundersökningar, marknadsföring, reklam och publicitet. År 1990 utkom 

Selling your film: a guide to the contemporary marketplace av filmskaparen och 

författaren Eric Sherman. Den innehöll praktiska anvisningar till filmskapare för att 

förstå den samtida amerikanska filmmarknaden. Som Film & Video Marketing 

innehåller boken strategier och lösningar för personer som arbetar med film. Boken 

riktar sig till filmskapare samt syftar till filmer som marknadsförs i USA. Idag är båda 

böckerna något förlegade då filmbranschen hunnit ändras radikalt under de senaste 25 

åren. 

Marketing and Selling Your Film around the World av Durie, J., Pham, A., 

Watson, N. (2000) har en internationell utgångspunkt men är också skriven som en 

handbok till självständiga filmskapare. Boken innehåller bland annat information och 

råd om hur filmskapare säkrar en försäljningsagent och vilka typer av erbjudanden de 

kan förvänta sig av försäljningsagenter/internationella distributörer. Exempel på andra 

böcker inom samma ämnesområde är The Complete Independent Movie Marketing 

Handbook av Mark Steven Bosko (2003), Think Outside the Box Office: The Ultimate 

Guide to Film Distribution and Marketing for the Digital Era av Jon Reiss (2009) och 

                                                 
14

 Hendrik Bergstén, Kvalitetsfilmsbegreppet och film - Om filmreformen och 

inställningen till kvalitetsbegreppet, C-uppsats från Stockholms Universitet, 

Institutionen för teater och filmvetenskap, 1989.  
15

 Om kvalitet: synen på kvalitetsbegreppet inom filmbranschen, Stockholm: WIFT 

Sverige 2007, s. 71. 
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Marketing to Moviegoers: A Handbook of Strategies and Tactics av Robert Marich 

(2005). 

 

 

1.5 Disposition 

Jag har valt att först definiera marknadsföring och sedan beskriva hur den kan 

praktiseras i filmindustrin. Då film kan ses som ett personligt konstuttryck samtidigt 

som en vinstinriktad industri blir det relevant att sätta kvalitetsfilmen i rätt kontext och 

sedan studera marknadsföringsstrategier.  

Därefter följer en begreppsanalys av kvalitetsfilm. Med hjälp av Pierre Bourdieus 

sociologiska teorier förklaras kvalitetsfilmen som begrepp och olika positioner på 

filmfältet. Efter detta följer en kort historisk genomgång av hur begreppet kvalitetsfilm 

myntades i Sverige av Harry Schein som var delaktig i grundandet av Svenska 

Filminstitutet (SFI) samt hur begreppet influerat den svenska filmbranschen idag. Under 

samma period breddades regissörens position i filmskapandet och erkännandet till 

filmers framgång. Även detta blev betydande för kvalitetsfilmen. Begreppet auteur 

formades redan under 1940-talet, men sätts här i en marknadsföringskontext som än i 

dag brukas för att locka publik. Sedan följer en genomgång av kvalitetsfilm i 

förhållande till europeisk konstfilm. 

Därpå analyseras de tre marknadsföringskanalerna PR, marketing management 

och filmfestivaler med stöd från tre kvalitativa intervjuer samt litteratur kring 

marknadsföring av film. Sedan följer uppsatsens analysdel samt slutsats. 

 

 

2 Filmmarknadsföring 

 

2.1 Definition av marknadsföring  

Det existerar ingen fastställd definition av marknadsföring i Sverige. Istället översätts 

och används engelska definitioner. Det finns en hel del svensk litteratur om 

marknadsföring, men svenskar inom fältet utgår från utländska teorier i sina definitioner 

av marknadsföringsbegreppet. För 60 år sen utformade managementkonsulten och 

författaren Peter Drucker marknadsföringskonceptet där vinsten uppnås genom att sätta 
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kundens tillfredställelse i centrum.
16

 Flera forskare har gått i Druckers fotspår sedan 

1950-talet. Två exempel på detta är marknadsföringsproffessorerna och författarna Gary 

Armstrong och Philip Kotler. De kan idag anses vara fäderna till vår nuvarande 

marknadsföringsteori inom företagsekonomi. Tillsammans med Michael John Harker 

och Ross Brennan presenterar de en introduktion till disciplinen marknadsföring i boken 

Marketing: An Introduction (2012). De föreslår att den simplaste definitionen av 

marknadsföring är att hantera lönsamma kundrelationer.
17

 De utvidgar sedan begreppet 

genom att presentera det splittrade målet som marknadsföring omfattar. Dels är målet 

att attrahera nya kunder genom att lova oöverträffat värde, och dels att behålla dessa 

kunder samt att få sin kundkrets att växa genom att leverera tillfredsställelse.
18

 

Gemensamt med flera andra forskare inom ämnet väljer de slutligen att definiera 

marknadsföring som en process där företag skapar värde för kunder och bygger starka 

kundrelationer för att sedan återge kvalitét tillbaka med hjälp av kunderna.
19

 Som stöd 

för detta refererar de bland annat till den amerikanska marknadsföringsorganisationen 

American Marketing Association (AMA) som år 2007 beskrev marknadsföring som 

följande:  

 

Marknadsföring är aktiviteten, uppsättningen av institutioner, och processer för skapande, 

kommunicerande, levererande och utbyte av erbjudanden som är av värde för kunder, 

klienter, partners och samhället i stort.
20

 

 

AMAs beskrivning är den vanligast förekommande jag stött på i mina studier kring 

marknadsföring. Dock kan denna definition ses som problematisk att applicera på 

marknadsföring av konstarter. Begreppet kvalitet inom marknadsföring av konstarter 

har sedan länge varit ett omdiskuterat ämne.
21

 Filmer produceras med mål att generera 

vinst, men filmen har alltid legat i skärningspunkt mellan kommersiell industri och 

individuellt konstuttryck. Kvalitetsfilmen lutar definitivt mer åt det sistnämnda, vilket 

gör att den är i ännu större behov av effektivare marknadsföring än exempelvis 

                                                 
16

 Peter Ferdinand Drucker, The practice of management, New York: Harper & 

Brothers 1954. 
17

 Gary Armstrong m.fl., Marketing: an introduction, 2. europeiska uppl., Upper Saddle 

River: Pearson Education 2012, s. 8. 
18

 Ibid. 
19

 Armstrong m.fl., s. 9. 
20

 American marketing association, ”Definition of Marketing”, 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (2014-11-27). 
21

 Kerrigan, s. 104. 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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blockbusters där en stor andel av filmens budget går till marknadsföring. Kerrigan 

bedömer att filmer som inte är producerade i Hollywood lider av att inte ha en 

integrerad kedja mellan produktion och distribution/marknadsföring.
22

  

Men några medelstora europeiska distributörer är integrerade och kombinerar 

produktion, distribution och visning på olika sätt (till exempel Pathé Distribution, UGC, 

Kinepolis Film Distribution och Curzon Cinemas). De större distributörerna i Europa är 

dotterbolag från Hollywood. De distribuerar sina egna filmer samt en del obundna 

produktioner. Till exempel i United International Pictures som inrättades av Paramount 

och Universal.
23

 

Många europeiska distributörer är små och oberoende bolag.
24

 I de fall då kedjan 

inte är integrerad bör marknadsföringsprocessen påbörjas i ett så tidigt stadie som 

möjligt
 
för att filmerna ska komma ut på marknaden och uppmärksammas av 

publiken.
25

 Distributionsbolagen och filmfestivalerna har alltså en betydande roll vad 

gäller kvalitetsfilmens fortlevnad. Till följd av Svensk Filmindustris (SF) 

biografmonopol ges kvalitetsfilmens visningsmöjligheter litet utrymme.
26

 I det 

europeiska filmfältet är distributörer för nuvarande den mest avgörande kopplingen 

mellan produktion och visning.
27

 

 

 

2.2 Filmindustrins försörjningskedja 

För att beskriva processen som kvalitetsfilm går igenom för att komma ut på marknaden 

har jag valt att referera till Finola Kerrigans teori om filmindustri som en 

försörjningskedja. Kerrigan har utvecklat olika steg i filmprocessen genom att beskriva 

dem som en kedja med hjälp supply chain management. Detta, som på svenska översätts 

till försörjningskejdan, har hon sedan applicerat på filmindustrin. Det existerar flera 

                                                 
22

 Kerrigan, s. 7. 
23

 Sophie De Vinck, Sven Lindmark och Jean Paul Simon (red.), Statistical, Ecosystems 

and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: The Film Sector, 

Luxemburg: Publications Office of the European Union 2012, s. 53-54. 
24

 Screen Digest, Independent distribution in Europe., Screen Digest, nr. 419 2006 s. 

262-263. 
25

 Ibid. 
26

 Anders Marklund, ”Arthouse på mainstreambiografer? SF Bios Smultronstället”, i 

Erik Hedling & Ann-Kristin Wallengren (red.), Den nya svenska filmen: kultur, 

kriminalitet & kakafoni, Stockholm: Atlantis 2014, s. 55-73.  
27

 Peter Dally m.fl, The audiovisual management handbook. An in-depth look at the 

film, television and multimedia industry in Europé, Madrid: Media Business School 

2002. 
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definitioner av försörjningskejdan, men Kerrigan förespråkar John T. Mentzers 

definition då den tydligast är applicerbar på filmindustrin. Mentzers definition lyder: 

 

Den systematiska, strategiska koordinationen av de traditionella affärsfunktionerna inom 

ett specifikt företag och genom företag inom kedjan, med syfte att förbättra det 

långsiktiga genomförandet av de individuella företagen och kedjan som helhet.
28

 

 

De grundläggande huvudaktiviteterna inom filmindustrin är produktion, distribution och 

visning.
29

 Kerrigan har specificerat ytterligare tre steg i filmprocessen. De sex stegen i 

kedjan består av: 

 

1. Utveckling: Manusutveckling, införskaffning av rättigheter samt finansiering. 

2. Förproduktion: Casting av roller till filmen och budgetbeslut.  

3. Produktion: Inspelning av filmen. 

4. Efterproduktion: Klippning samt ljudredigering. 

5. Distribution och marknadsföring: Försäljning, distribuering, publicering samt 

skapandet av trailer. 

6. Visning: Bio, DVD, VCR, Blu-ray, TV.
30

 

 

För att en film ska nå marknaden måste den således ta sig förbi de här stegen på ett eller 

annat sätt. Idag är det möjligt att via internet kringgå dessa steg genom bland annat 

crowdfunding.
31

 Men vanligtvis produceras filmen med hjälp av ett eller några 

produktionsbolag, som sedan distribueras av ett flertal distributionsbolag (som arbetar 

inom olika territorier). Därpå visas den vanligtvis genom ett mycket större antal 

visningsfönster. Med visningsfönster menas de plattformar som Kerrigan nämner i sista 

steget i filmindustrins försörjningskedja: Visning. Detta steg skulle man idag kunna 

utöka genom att lägga till VoD (Video on Demand) där filmer visas och även har 

premiärer.  

 

 

                                                 
28

 John T. Mentzer, Supply chain management, Thousand Oaks: Sage 2001. 
29

 Kerrigan, s. 7. 
30

 Finola Kerrigan, Evaluating the impact of an integrated supply chain on the process 

of marketing European feature films, doktorsavhandling på University of Hertfordshire 

Business School, 2005. 
31

 John T. Trigonis, Crowdfunding for filmmakers: the way to a successful film 

campaign, Studio City: Michael Wiese Productions, 2013. 
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3 Begreppsanalys av kvalitetsfilm  

 

3.1 Filmfältet och kvalitetsbedömning  

För att formulera kvalitetsfilmen som begrepp är det applicerbart att sammanlikna det 

med den franska sociologen samt kulturantropologen Pierre Bourdieus teorier om fält, 

smak, habitus, och kapital. I Bourdieus bok Kultursociologiska texter (1993) skriver han 

om hur olika hierarkier formas i samhället inom vissa sociala klasser.
32

 Dessa hierarkier 

kallar han för fält som formas av agenter (individer) som är aktiva inom ett område, till 

exempel filmindustrin. Agenterna inom filmfältet inkluderar alla som arbetar med eller 

kring film, som regissörer, skådespelare, kritiker, festivalarrangörer och så vidare.  

Detta system innefattar även aktörer som har makt att påverka det så kallade 

fältet. Exempel på aktörer är offentliga institutioner som filminstitut och individer som 

utför teoretiskt arbete inom filmfältet. Dessa kan förslagsvis bestå av kritiker, 

debattörer, forskare och pedagoger. Andra inflytelserika aktörer är cinematek, 

filmsällskap, filmorganisationer och filmfestivaler. Aktörerna har makt inom fältet. 

Tillsammans skapar de diskurser och historieskrivningar inom film som sedan bildar 

kanon. I filmfältet har aktörerna beslutsmakt att utse de filmer som är av högre kvalitet 

och värde, och därmed lyfts och marknadsförs ytterligare. 

Bourdieu beskriver smaken som en klassbetingad företeelse där individers 

preferenser är i förhållande till deras personliga habitus. Habitus kan beskrivas som 

agentens (individens) ”ryggsäck” med historiska praktiker som genom tid utvecklats till 

ett naturligt förhållningsätt gentemot andra agenter. Habitus består av agentens förflutna 

som aktivt påverkar nuet och agentens samtida handlingar. Alltså producerar och 

reproducerar agenten sitt habitus. Med anledning av sitt habitus är agenten medveten 

om hur den ska agera inom sitt fält.
33

 Habitus influerar agentens smak för exempelvis 

film. Samtidigt kan agenten förändra sitt ekonomiska, sociala och kulturella kapital.
34

 

Hur stort socialt kapital individen har kan likställas med hur stort hens sociala 

nätverk är. Det vill säga vilka och hur många hen socialiserar med. Om hen exempelvis 

har kontakt med opinionsbildande personer inom filmbranschen, har vissa släktband och 

vänskapskontakter så innehar hen ett stort socialt kapital.  

                                                 
32

 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, 4. uppl., Stockholm: B. Östlings bokförl. 

Symposion 1993, s. 258-269. 
33

 Bourdieu, s. 100-112. 
34

 Bourdieu, s. 297-306. 
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Det kulturella kapitalet består av hur mycket kunskap och erfarenhet hen har inom 

kultur. En individ med stort kulturellt kapital som är verksam inom filmfältet kan med 

större övertygelse motivera, kritisera och värdera film. Det ger en maktposition då hen 

framstår som mer trovärdig när hen har den kunskap som efterfrågas i bedömningar. 

Exempelvis måste hen ha tillräckligt mycket kännedom om film för att underbygga 

argument, sätta film i lämplig kontext och avgöra vad som är kvalitetsfilm. 

Som konstaterat tidigare så ligger kvalitetsfilmen och filmfältet i skärningspunkt 

mellan kommers och konst. Enligt Bourdieu så är det ett kännetecken för kulturfälten att 

de formas av en kulturell och en ekonomisk logik.
35

 Detta gäller självfallet även 

filmfältet.
36

 Vilken position en individ har och hur hen väljer att agera inom filmfältet är 

i förhållande till någon av logikerna.
37

 Precis som kvalitetsfilmen ligger i 

skärningspunkt befinner sig även marknadsförarna där. Individer som arbetar med att 

marknadsföra kvalitetsfilm kan anses behöva förhålla sig till båda logikerna då de 

innehar ett kulturellt samtidigt som ett ekonomiskt ”ansvar”. 

 

 

3.2 Harry Schein, kvalitetsfilm och Svenska filminstitutet (SFI) 

En inflytelserik aktör inom det svenska filmfältet som ansvarade för stora politiska 

förändringar var Harry Schein. Schein levde 1924-2006 och arbetade som aktiv 

filmkritiker redan under 1940-talet. Genom sin karriär kom han att mynta begreppet 

kvalitetsfilm. Tillsammans med Ingmar Bergman satte Schein svensk kvalitetsfilm på 

den internationella filmkartan.
38

 År 1962 skrev Schein debattboken Har vi råd med 

kultur? Den innehöll ett kapitel om film som influerade Sveriges filmsystem och ses 

som startskottet för den svenska filmreformen år 1963. 

Den svenska filmreformen bestod bland annat av att man avskaffade nöjesskatten 

och ersatte den istället med att biograferna fick betala en avgift per filmvisning. 

Avgiften innefattade 10 % av intäkterna från filmens sålda biobiljetter. Filmen och 

biografverksamheten ansågs länge att de borde beskattas hårdare än andra 

                                                 
35

 Pierre Bourdieu, The field of cultural production: essays on art and literature, New 

York: Columbia University Press, 1993. 
36

 Jenny Lantz, Taste at work: on taste and organization in the field of cultural 

production, Arvinius, Diss. Stockholm: Handelshögskolan, Stockholm, 2005. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-1549  
37

 WIFT Sverige, s. 12. 
38

 Pelle Snickars, ”Vad är kvalitet?”, i Per Vesterlund (red.) Citizen Schein, Stockholm: 

Kungliga biblioteket 2010, s. 158. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-1549
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nöjesaktiviteter. Nöjesskatten steg på biografföreställningar för att i slutet av 1940-talet 

utgöra nästan 40 % av biljettpriset. Till slut kom en reaktion och ännu en filmutredning 

tillsattes för att utreda problemen. Svenska filmproducenter protesterade genom att 

etablera ett ”filmstopp” under året 1951. Därmed var utvecklingen inledd som skulle 

leda till 1963 års filmreform. Efter filmreformen omfördelades sedan den inbetalda 

avgiften till svenska filmers produktion och många år senare kom avgiften även att 

fördelas till distribution. Reformen ansvarade för att ekonomiskt stöd gavs till de filmer 

som ansågs vara kvalitetsfilm. Flera svenska auteurer kom att debutera efter reformen 

som Mai Zetterling, Roy Andersson och Vilgot Sjöman. 

Scheins ursprungliga syfte med SFI och filmreformen var att införa ett 

kvalitetsbegrepp, vilket vi idag kan påstå att han lyckades med även om det inte 

används strikt i den mening han hade förespråkat. Schein ansåg att filmkvalitet har olika 

innebörder beroende på i vilken kontext begreppet används.
39

 Man kan tala om en films 

kvalitet då det gäller skådespeleri, scenografi, regi, filmens budskap, upplägg, estetik 

och så vidare. Schein skrev i sin bok I själva verket: Sju års filmpolitik (1970):  

 

Avgörande för kvalitetsbedömningen kan således bli en rad av varandra oberoende 

faktorer, såsom förnyelse av uttrycksmedel och formspråk, angelägenhetsgraden i filmens 

ärende, intensiteten eller fräschören i dess verklighetsuppfattning eller samhällskritik, 

graden av psykologisk insikt och andlig nivå, lekfull fantasi eller visionär styrka, episka, 

dramatiska, lyriska värden, den tekniska skickligheten i manus, regi, spel samt övriga 

artistiska komponenter hos film.
40

 

 

De som ansvarade för kvalitetsbedömningarna och filmernas ekonomiska stöd på SFI då 

var en så kallad kvalitetsjury. Idag leds SFI av en styrelse som består av nio ledamöter 

utsedda av regeringen.
41

 

Begreppet kvalitetsfilm används flitigt i det svenska filmfältet och politiken än 

idag, trots att det blev starkt ifrågasatt redan bara några år efter att Scheins filmreform 

lanserades.
42

 Begreppet kritiserades främst för att vara alldeles för vagt. Reformen har 

genomgått stora förändringar åren 1972 och 1982. År 1963 bestod avtalet av sex olika 

fonder där man fördelade 10 % av biografvisningsintäkterna. Bland flera omarbetningar 

                                                 
39

 Snickars, s. 159. 
40

 Harry Schein, I själva verket: sju års filmpolitik, Stockholm: Norstedt 1970, s. 235. 
41

 Svenska filminstitutet, ”Svenska Filminstitutet – vi stärker filmen”, 2012-10-30 

http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/ (2014-12-29). 
42

 Snickars, s. 170. 

http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/


  
 

 14 

i 1972 års ändring lades det till två fonder, där H-fonden bildades för förhandsstöd till 

svenska långfilmer. Tidigare fick filmer endast kvalitetsbidrag efter att filmen visats på 

biografer. Detta resulterade i en riskfylld investering i filmproduktionen, men med det 

ekonomiska förhandsstödet kunde filmer beviljas support redan vid en 

förhandsgranskning. Denna förändring förbättrade även SFIs möjligheter till att 

producera film. Inte förrän år 1982, nästan tjugo år efter filmreformen skapades, 

utvidgades SFIs ansvarsområde till att även sprida och visa värdefull film samt följa den 

tekniska utvecklingen vad gäller produktion och visning av film.
43

 Vad som här menas 

med värdefull film kan vara en koppling till kvalitetsfilm.  

Som konstaterat tidigare är det nödvändigt för en film att ta sig förbi stegen i 

filmindustrins försörjningskedja för att nå marknaden. Innan de digitala 

visningsfönstren blev tillgängliga kunde det vara problematiskt för filmer att visas på 

biografer utan att först ha fått gensvar hos SFI. Slutsatsen av detta blev att SFI erhöll en 

betydande maktpotential när det kom till filmers öde. Det här systemet går att jämföra 

med flera industrier, som till exempel musikbranschen där de stora bolagen förutser 

framgångarna.  

I SFIs verksamhetsberättelse från 2013 står det att deras regeringsuppdrag består 

av att genomföra filmpolitiken i Sverige med målsättningen att stärka filmen i alla led. 

SFIs fyra huvuduppdrag är att stödja produktion och utveckling av värdefull svensk 

film, stödja distribution och visning av värdefull film i olika visningsfönster i hela 

landet, och att bevara, utveckla, tillgängliggöra det svenska filmarvet, samt att samverka 

internationellt och stärka export och visning av svensk film utomlands.
44

 Även här 

använder SFI termen värdefull film vilket möjligtvis kan avse kvalitetsfilm. En av SFIs 

långsiktiga visioner är att alla ska ha tillgång till kunskap om film och ett kvalitativt 

filmutbud.
45

 

Scheins avsikt med filmreformen var att kvalitetsfilmer skulle gå runt ekonomiskt 

genom sina egna utgifter och vinster samt spridas internationellt. Över 50 år senare kan 

vi idag konstatera att de svenska filmer som producerades med hjälp av filmreformen 

                                                 
43

 Regeringsproposition, Om vissa filmfrågor m.m. 1981/82:111, Stockholm, beslutad 
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44
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(2014-12-29). 
45
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inte fullt ut avlönade sig själva. Dock kan vi enkelt fastställa att begreppet gjort ett 

avtryck som sitter kvar i filmbranschen och politiken än idag.
46

 

 

 

3.3 Auteuren som varumärke 

Att en film är skapad av en auteur kan ses som ett kännetecken inom kvalitetsfilm. I 

Frankrike under efterkrigstiden skrev Alexandre Astruc artikeln Du Stylo à la caméra et 

de la caméra au stylo (1948).
47

 Astrucs artikeltitel kan översättas till svenska som 

”kamerapennan”. Så som en författare använder sin penna kan en filmregissör använda 

kameran för att uttrycka personligt skapande. När Truffaut skrev artikeln La politique 

des auteurs år 1955, och därmed skapade auteurpolitiken, tog han inspiration från 

Astrucs kamerapenna. Sedan dess existerar en idé om att regissören är en films 

upphovsman.  

Enligt den amerikanska filmkritikern Andrew Sarris krävs tre förutsättningar för 

att en regissör ska benämnas som auteur. Dessa tre förutsättningar beskriver han med 

hjälp av tre cirklar; den yttre cirkeln innefattar regissörens val av hantverk/teknik, 

mittcirkeln består av regissörens personliga stil (exempelvis val av mise-en-scène) och 

den innersta cirkeln står för regissörens ”inre mening” med filmen/filmskapande (till 

exempel filmens tematik och budskap).
48

 Så förutom att ha personlig prägel på sina 

filmer måste således en regissör även kunna relatera till arbetet som tekniker och 

scenograf. För att bedöma dessa förutsättningar krävs självfallet att en regissör måste ha 

producerat ett antal filmer innan en sådan bedömning kan ske. Skulle en regissör inte 

fullgöra alla tre förutsättningar benämner Sarris dem metteur-en-scène, vilket skulle 

kunna översättas till svenska som ”nästan auteur”.
49 

Det faktum att en auteur producerat en film ger publiken en uppfattning om hur 

filmen kommer vara, vilket blir en betydande faktor i deras val av film. Det är vanligt 

att auteurens namn framställs som ett varumärke för filmen.
50

 Ett exempel på en 
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betydande svensk auteur som erhållit kvalitetsbidrag från SFI var Ingmar Bergman när 

han år 1970 fick förhandsstöd till Viskningar och rop (Ingmar Bergman, 1972). Trots att 

förhandsstöd ännu inte gavs ut då fick Bergman en halv miljon SEK i 

förhandsfinansiering. Några andra regissörer som bedöms som auteurer är italienska 

Michelangelo Antonioni, tyska Wim Wenders och franska François Truffaut.
51

  

Under 1920-talet så uppmärksammades film mer och mer i svensk media som 

sakta påbörjade en kanonbildning. Redan då anades en fördelning bland vilka filmer 

som var konst och vilka som inte var det.
52

 Senare under 1940-1950, samtidigt som 

auteurteorin börjar etableras, så sker avstampet för den svenska konstfilmen i samband 

med Ingmar Bergmans Fängelse (1949) och Hasse Ekmans Flickan från tredje raden 

(1949).
53

  Auteurteorin kopplas samman med Bergman som regisserade sin första film 

efter eget manus och Ekmans underhållningsfilm sågs dess som motpol. Fördelningen 

mellan dessa kom sen att tolkas som en symbolisk uppdelning inom svensk film; 

konstfilm och populärfilm.
54

 Majoriteten av historiska och nutida filmauteurer är män. 

Genom historien kan vi även se att auteurers verk har framhållits som representativa för 

sitt land och sin nation.
55

 Naturligtvis kan filmer bedömas tillhöra en annan nation än 

regissörens, som till exempel filmen Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009) 

som bygger på en svensk författares bok, är inspelad i Sverige på svenska och har 

svenska skådespelare, men regissören är från Danmark. 

Även i Sverige där manliga auteurer dominerar ses auteuren som ett kännetecken 

på kvalitetsfilm.
56

 Nya marknadsföringsmetoder och förutsättningar för den svenska 

kvalitetsfilmen kan ses som aktuellt för den gamla ordningen som har dominerats av 

män och av en slags nationalistisk anda. Dessa nya förutsättningar för marknadsföring 

av kvalitetsfilm är en slags frigörelse från de gamla metoderna, som kanske leder till en 

mer ostadig filmmarknad (särskilt för dem inom fältet) men som också kan leda till en 

mer jämställd och mångfacetterad sådan. 
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3.4 Kvalitetsfilm i förhållande till europeisk konstfilm 

Inledningsvis måste det klargöras att begreppet europeisk film är problematiskt att ge en 

klar definition av, men i ett försök att reda ut begreppet kan man påträffa flera 

anknytningar till kvalitetsfilm. Filmteoretikern Thomas Elsaesser påstår i sin bok 

European Cinema: Face to face with Hollywood (2005) att begreppet europeisk film 

inte ens existerar.
57

 Dock existerar en föreställd uppfattning om vad en syftar till på när 

det pratas om europeisk- och kvalitetsfilm. Det förekommer inga officiella kriterier för 

vad filmerna måste åstadkomma, men man skulle kunna föreslå flera inofficiella 

kriterier som generellt bör påträffas inom europeisk film. Flera av dessa kan jämställas 

med kvalitetsfilm som till exempel att erhålla en auteur som filmskapare. 

Begreppet ”kvalitet” har även förekommit i andra länders diskurs kring 

filmkultur. Under den nya franska vågen på 1950-talet attackerade Truffaut det han 

betitlade ”kvalitetstraditionen” (tradition de qualité). Vilket bestod av oinspirerande och 

fantasilösa studiofilmer av trötta, äldre regissörer.
58

 I Storbritannien brukade brittiska 

filmkritiker kvalitetsbegreppet för att beteckna filmer med ”autencitet”. ”uppriktighet” 

och ”sanning”. De så kallade ”kvalitetskritikerna” hade som anspråk att höja nivån på 

landets filmproduktion, samt påverka publiken att bli mer kritiska åskådare.
59

 

 Först redogörs europeisk film genom att beskriva Europa. Europa kan skildras 

och avgränsas utifrån diverse aspekter, exempelvis geografiskt, kulturellt och politiskt. 

Samtliga faktorer förändras ständigt, vilket gör det ännu besvärligare att utmärka 

europeisk film. Att konstatera att Europas stater innefattar en gemensam 

filmhistoriebeskrivning blir en överdriven generalisering. Västeuropeisk film observeras 

i större omfattning än central- och östeuropeisk film. Detta resulterar i att man historiskt 

summerat europeisk film ur ett västeuropeiskt perspektiv. Alla europeiska länder har 

därutöver varierande ekonomiska förutsättningar för att producera och distribuera film. 

De exceptionellt framstående filmverken som lyckas få stor spridning har ansetts vara 

representativa för europeisk film. Detta har frambringat kanonbildning genom den 

europeiska filmhistorien. 

                                                 
57

 Elsaesser, s. 13. 
58

 Sean Martin, New Waves in Cinema, Harpenden: Kamera 2013. s. 36. 
59

 Melanie Bell, Quality, Cinema and the 'Superior Woman' Persona: understanding 

women's film criticism in post-war Britain (1945-59), Taylor & Francis Online, 

Women's History Review Vol. 19 2010. 

(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09612025.2010.509150#tabModule)  



  
 

 18 

Den europeiska filmhistorien som institution etablerades först i Frankrike som 

definierades med hjälp av de franska filmbolagen Pathé och Gaumont.
60

 Filmbolaget 

Pathé grundades 1899 och var fram till första världskriget ett av de största filmbolagen i 

världen.
61

 Sett till filmhistoriens långa tidsaxel varade detta endast under en kort period. 

Under år 1914 var 90 % av filmerna som visades i världen franska, men redan år 1928 

var 85 % amerikanska.
62

 Frankrike gjorde sitt bästa för att hålla Amerikas filmindustri 

och import på avstånd, vilket även inspirerade resterande länder i Europa att göra 

detsamma. Detta kan vi se likheter med än idag när kvalitetsfilmer distribueras som 

alternativ till Hollywoods blockbusters. Genom att välja att producera kvalitetsfilm har 

de större chans att visas och spridas hos aktörer som väljer bort blockbusters när andra 

alternativ finns till hands.  

Det har förelegat en generell uppfattning om att den amerikanska filmen 

producerats i standardiserad och ekonomisk agenda medan den europeiska filmen (och 

kvalitetsfilmen) skapats i kontrast som självständigt konstuttryck.
63

 Detta har inneburit 

att man exkluderat populärfilm i europeisk films kanonbildning.  

För att filmer skulle ha en chans att existera och få ta plats i Hollywoods väl 

integrerande försörjningskedja var de praktiskt taget tvungna att framhäva sina 

nationella och kulturella värderingar och arv.
64

 Idag håller den nationella filmens 

gränser på att suddas ut. En hel del har påverkat filmindustrin och kvalitetsfilmen sedan 

begreppet etablerades i Sverige. Staten har som sagt ofta fungerat som en fadersgestalt 

för den nationella filmen, och framförallt kvalitetsfilmen. Historiskt sett skulle man 

kunna se staten som en beskyddare av det man uppfattat som svenska värden och den 

svenska kvalitetsfilmen, men i och med dagens globaliserade och transnationella 

filmvärld har staten fått backa när marknadsföringen kommer in som en ny tillgång. 
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4 Tre marknadsföringskanaler av kvalitetsfilm 

 

4.1 Marketing management  

Med marketing management menas marknadsföringsledning/marknadsföringsansvar 

utifrån distributionsbolag. Då det inte existerar någon svensk motsvarighet används 

dock ordet marknadsföring som alternativ.  

Som konstaterat är effektiv marknadsföring i Europa nödvändig för att filmer som 

inte är producerade i USA ska konsumeras. EAO (European Audiovisual Observatory) 

konstaterade år 2010 att 21 av 40 stora distributionsbolag i Europa var nordamerikanska 

dotterbolag.
65

 Marknadsförare av dessa filmer måste utveckla produktiva 

marknadsföringsstrategier för att filmerna ska distribueras och konsumeras av den 

allmänna publiken.
66

 Det existerar aktörer inom filmfältet som hävdar att 

marknadsföring av filmer inte är nödvändig med argumentet att film är konst och inte 

en produkt som måste säljas in för att konsumeras.
67

 Problemet med det argumentet är 

att man förbiser viktiga element i filmskapandet som gör att filmer faktiskt är en 

beståndsdel inom produktionsindustri. Det existerar ett ständigt ökande utbud av 

fritidsnöjen och att konsumera film är ett bland dem. Filmer tävlar alltså inte endast 

bland andra filmer utan bland flera aktiviteter som kräver betalning av sina 

konsumenter.
68

  

Flera biografkedjor runt om i världen har behövt förändra sina visningar för att 

locka publik, exempelvis i Sverige sänder Folkets Hus och Parker live-opera och balett 

från bland annat Metropolitan Opera i New York. Sedan har även SF bio varit i behov 

av ändra sina visningar genom att skapa småbarnsvänliga bioskärmar med mjukare ljud 

och pauser i filmen för att omhänderta om barns behov.
69

 

Alla filmer produceras med syfte att nå ut till en betalande publik, vare sig det 

handlar om en kvalitetsfilm, utbildningsfilm eller blockbusters så måste filmen först 
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finansieras och sedan konsumeras av en publik. Likt en produkt måste en film gå 

igenom granskning och utveckling för att sedan nå en specifik marknad.
70

  

Marknadsföring av kulturella och kreativa industrier skiljer sig självfallet från 

andra marknadsföringsstrategier. Generellt inom andra fält sätts konsumenten i centrum 

då varan produceras enbart för den utvalda gruppen. Men även om filmer inte 

produceras för att ge publiken exakt det de vill ha så görs de för att bli konsumerade, 

vilket gör att film blir en del av en industri där företag är angelägna om att gå med vinst. 

Som marketing manager Sanna Stylin exempelvis konstaterar ska en poster/trailer inte 

göra filmen rättvisa utan har som huvudsyfte att locka så många som möjligt att 

konsumera filmen.
71

  

Det är ett avgörande steg i en films försörjningskedja där den ska distribueras och 

marknadsföras. Efter att en film köpts upp av ett distributionsbolag har de ett 

uppstartsmöte där de utarbetar en skiss och diskuterar filmens potential, vilken 

målgrupp de tror den har och så vidare. Enligt Stylin kan detta äga rum allt från två till 

sex månader innan premiären.
72

 På uppstartsmötet kan det bland annat diskuteras vilka 

element i filmen som har starkast marknadsföringspotential, filmens målgrupp och om 

den har förutsättning att nå utanför denna, när optimala premiärdatumet är och filmens 

marknadsföringsbudget.
73

 Men detta planeringsupplägg skiftar säkerligen från olika 

distributionsbolag och framför allt är det beroende på när filmen blivit uppköpt.  

Hur pass mycket filmer marknadsförs är främst beroende på hur stor dess budget 

är. En viss film kanske inte har stor konsumeringspotential, vilket gör att filmen inte får 

lika stor marknadsföringsbudget. En films lanseringsbudget utgår ifrån estimerat antal 

visningar man förutser att filmen kommer ha. Stylin verifierar att ingen beslutar 

självständigt hur mycket olika filmer bör marknadsföras, utan det fastställs genom en 

kalkyl.
74

 När det gäller annonsering tar man hjälp av statistik och rapporter samt tidigare 

erfarenheter. Här har marknadsföringsansvariga på distributionsbolagen fattat de flesta 

besluten med stöd av distributionschefen. 

Generellt är det vissa saker som avgör/påverkar mest vilken film folk väljer att se. 

Stylin föreslår att det exempelvis kan vara rekommendationer från vänner och familj, 

trailer på internet, TV och biograferna, recensioner i tidningar och annonser på 

                                                 
70

 Ibid. 
71

 Skriftlig mailintervju med marketing manager Sanna Stylin, Bilaga A, (2014-12-12). 
72

 Stylin, Bilaga A. 
73

 Pham & Watson, s. 89. 
74

 Stylin, Bilaga A. 



  
 

 21 

internet.
75

 Dessvärre är kommunikationen mellan kvalitetsfilmsdistributörer och 

biografkedjan SF bio begränsad.
76

 Distributörerna har ingen förmåga att besluta över 

vilka filmer som visas på biograferna. Enligt Stylin är distributionsbolagen utelämnade 

till biograferna då de är en underleverantör. Eftersom de inte äger slutkonsumentsteget 

får de endast tillbaka en begränsad konsumentinformation från biograferna, alltså vilka 

som köpt biljetter och sett deras filmer.
77

 SF bios varumärke Smultronstället har sedan 

2007 satsat på vad de kallar kvalitetsfilm. Dock skiljer sig deras syn på kvalitetsfilm 

från distributörer och andra aktörer på filmfältet. I Anders Marklunds artikel 

Arthousefilm på mainstream-biografer? SF bios Smultronstället kommer han fram till 

att SFs perspektiv på kvalitetsfilm är ”en mainstream liknande version av konstfilmen”. 

Majoriteten filmer som visas under SF bios varumärke Smultronstället består av olika 

auteurfilmer och adaptionsfilmer, som ändå förväntas ha stor framgång och som 

knappast kan jämföras med den underrepresenterande kvalitetsfilmen.
78

 

 

 

4.2 Public relations (PR) 

PR är förkortning av public relations och innefattar arbete som kontakt mellan ett 

bolag/företag och olika målgrupper. Dessa målgrupper kan bestå av kunder som 

bolag/företag vill ha kontakt med, men i det här fallet gäller det media och redaktionella 

målgrupper. När jag skriver om PR utgår jag ifrån arbete för distributionsbolag i 

marknadsföringssyfte att få så stor publicitet i media som möjligt. PR gäller endast 

marknadsföring på plattformar som inte är i behov av distributionsbolagens ekonomiska 

budget. Exempel på dessa plattformar är tidningar, tv, radio och bloggar. På dessa skrivs 

bland annat recensioner, intervjuer och om kommande premiärer. En films PR-arbete 

planeras långt innan själva marknadsföringen av filmen. Enligt PR-konsulten Sofia 

Dahlén så produceras till exempel marknadsföringsmaterialen trailers och posters upp 

till några månader innan premiären.
79

  

Det är den PR-ansvarigas uppgift är att se till att information om filmen kommer 

fram till media och redaktioner. Enligt Dahlén är det av stor betydelse att veta exakt när 
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information ska sändas.
80

 Hon noterar att majoriteten filmer köps upp på festivaler och 

det händer att de har premiär på svenska biografer tätt inpå.
81

 Det gör det svårt att 

kontakta till exempel tidningsmagasin som kan ligga flera månader i förväg med 

planering. Dahlén poängterar att tidningsmagasin med pressläggning kan skickas till 

tryck allt ifrån några veckor upp till tre månader.
82

 Ifall en film lanseras snabbt efter 

inköp föreslår Dahlén att det kan vara aktuellt att endast marknadsföra via sociala 

medier och dagspress.
83

 

Om det gäller svenska filmer är det vanligt att ha kontakt med produktionsbolaget 

redan under filmens inspelning. Tillsammans med filmens medarbetare kan man lägga 

upp en plan för hur filmen ska kommuniceras innan den har premiär.
84

 Dahlén 

förespråkar att det är viktigt att ha nära kontakt med filmarbetarna för att maximera 

svenska filmers framgång.
85

  

Då filmer lanseras ofta blir det ett stort urval för redaktioner att välja mellan. 

Vanligtvis har de endast utrymme att uppmärksamma en eller ett fåtal filmer. Dahlén 

anser att det är angeläget att den som arbetar med PR har ett stort yrkesmässigt nätverk 

och en god kontakt med de personer som ansvarar för filmurvalet.
86

 För att 

informationen ska prioriteras måste den PR-ansvariga ha ständig kontakt med media 

och redaktioner.  

Enligt marknad- och kommunikationsansvarig för Stockholm Filmfestival 2014 

Jonna Cornell har det skett en stor förändring för filmbranschen i press och media 

jämfört med för bara några år sedan.
87

 Det totala utrymmet för recensioner, intervjuer 

och reportage som rör film har minskat. Dahlén intygar förändringen i och med att 

morgontidningarna förr recenserade alla biopremiärer, men nu sker ett urval.
88

 I och 

med att all film får mindre utrymme i media får kvalitetsfilmer kämpa extra mycket. 

Cornell konstaterar att det på bara några år skett en stor omställning inom media som 

resulterat i att man måste finna nya marknadsföringskanaler vilket är ännu svårare för 
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smalare filmer.
89

 Sociala medier och bloggar är exempel på nya växande 

marknadsföringskanaler. Exempelvis skapas Facebook-sidor åt svenska filmer. Sociala 

medier kan uppdateras av filmens medarbetare samt distributionsbolagets 

marknadsföringsansvarige, men det är den PR-ansvarigas arbetsuppgift att se till att all 

media kring filmen uppdateras. Från Stylins ställning är Facebook i nuläget väldigt 

starkt ur ett marknadsföringsperspektiv, men att använda sig av YouTube är ännu 

effektivare.
90

 Flera svenska distributionsbolag har egna Facebook- och YouTube-sidor 

samt Instagram-konton. 

Ett annat marknadsföringsmedium som nämndes tidigare är bloggar. Dahlén 

nämner att till skillnad från redaktionell media kan bloggare dock ses som oberäkneliga 

då journalister har en annan etik.
91

 Från Dahléns erfarenheter skulle journalister till 

exempel dra sig för att förkasta en debutant och skriva olämpligt om en film.
92

 Vissa 

som skriver på nätet skriver som privatpersoner vilket kan göra det riskabelt för filmers 

mottagande. 

Dahlén anser att alla redaktioner vill få kontakt med kända filmstjärnor, men 

kvalitetsfilmer innehåller generellt flera rising stars vilket gör att redaktionell media 

eventuellt inte är medvetna om hur stora de kan bli.
93

 I de fall då redaktionerna inte är 

lika insatta i film blir det den PR-ansvarigas uppgift att försöka övertala dem om varför 

de bör skriva om filmen. Dahlén menar på att det är en fördel om de som arbetar med 

redaktionell media har kunskap om film, då någon som arbetar med film kan förstå 

filmens potential och värde lättare.
94

 För att övertala exempelvis allmänna 

nöjesjournalister som inte har just film som specifikt bevakningsområde är det enklare 

att nämna kändisar än att intressera dem med en historia. En vanlig uppfattning inom 

media är exempelvis att en film som har premiär via en VoD-plattform är sämre än en 

film som har premiär på biografer. Den svenska filmtidskriften FLM är 

uppmärksammade på detta och ser på filmens distribution/visning ur ett jämställt 

perspektiv. Dahlén bestryker att de inte dömer efter filmvisningens plattform.
95
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4.3 Filmfestival 

Precis som med konstfilmen så är festivaler och filmgalor en oerhört viktig plattform för 

kvalitetsfilmens distribution och framgång.
96

 De så kallade A-festivalerna, Venedigs 

filmfestival (1932), Cannes filmfestival (1946) och Berlins filmfestival (1951), ses 

fortfarande som betydelsefulla centra för film som producerats utanför Hollywood. Men 

idag möter icke amerikanska filmer flera svårigheter när det kommer till distribution 

och visning. Dels så produceras ett större antal independent filmer i USA numera och 

den amerikanska Sundance filmfestival har sedan början på 1980-talet blivit ett stort 

forum för filmer som inte producerats i Hollywood.
97

 Filmfestivaler kan ses som centra 

i ett globalt "nätverk" som är på samma gång kompletterande och konkurrerande till 

Hollywoodsystemet.
98

 Chansen för kvalitetsfilmer att få uppmärksamhet var möjligtvis 

större förr, men filmfestivalen är ändå ett stort forum där kvalitetsfilmen får möjlighet 

att ta stor plats. Denna alternativa arena som bildas av filmfestivaler över hela Europa 

kan ses som en motståndskraft som medverkar till balanseringen av det europeiska 

filmlandskapets mångfald.
99

 Men filmfestivaler är inte enbart en visningsplattform för 

filmer i diverse länder, utan bidrar även som en politisk kraft för nationers industri och 

kulturella värde. 

SFI ger stöd till ett begränsat antal profilerade filmfestivaler som värderats vara av 

nationellt intresse. Syftet är att utvidga utbudet av kvalitetsfilm för publiken i 

Sverige.
100

 De senaste decennierna har allt fler tematiska filmfestivaler startat där man 

väljer att visa en specifik genre eller typ av film. Exempel på tematiska filmfestivaler 

som erhållit stöd från SFI är Fantastisk Filmfestival (FFF) i Lund och Malmö Arab 

Filmfestival (MAFF). FFF som hålls i Lund har döpts efter det franska begreppet 

Cinéma Fantastique. Festivalen visar film som utmanar verklighetens gränser med hjälp 

av fantasins magiska kraft, som exempelvis skräck, science fiction och fantasy.
101

 Den 

yngre filmfestivalen MAFF hölls i år för fjärde året i rad och visar endast arabiska 
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filmer. Festivalens huvudsyfte är att skapa en förståelse och ett kulturellt utbyte mellan 

de arabiska och de västerländska kulturerna.
102

 

Den filmfestival jag valt att använda mig av är Stockholms filmfestival då det är 

en svensk och publik filmfestival som arbetar med kvalitetsfilm.
103

 Festivalen 

grundades 1990 av filmentusiasterna Ignas Scheynius och Kim Klein tillsammans med 

nuvarande chefen Git Scheynius. Med ett fåtal professionella ifrån filmbranschen samt 

200 volontärer verkställdes en fyra dagar lång filmfestival i Stockholm. Festivalen 

inleddes på huvudbiografen Astoria med David Lynchs Wild at Heart (1990) som 

öppningsfilm.
104

  

Festivalen gör ett noggrant urval med att utse kvalitetsfilm från hela världen för 

att sedan ge besökarna möjlighet att se film som aldrig annars hade visats på de stora 

biograferna i Sverige. Cornell intygar att alla filmer som visas under Stockholms 

filmfestival är nya filmer.
105

 Festivalen är berömd för att lyfta oetablerade filmskapare. 

För att tävla i festivalen får endast filmskapare som gjort högst två filmer medverka. 

Stockholms filmfestival blev Skandinaviens första filmfestival att auktoriseras av 

FIAPF (Federation of Film Producers Associations). De blev även den första festivalen 

med en internationell kritikerjury från FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse 

Cinématographique).
106

 Redan året därpå hade festivalen förlängts från fyra till tio dagar 

och utökat från 45 till cirka 100 filmvisningar.
107

 

På Stockholms filmfestivals hemsida står det att deras målsättning är att ”bredda 

det svenska filmutbudet med nyskapande film av hög kvalitet”.
108

 Även om det precisa 

begreppet kvalitetsfilm inte används så är hög kvalitet av stor vikt. Cornell säger att 

anledningen till att begreppet inte används i festivalens marknadsföring är inte för att de 

lägger någon specifik värdeläggning i begreppet, utan beror snarare på att det är ett 
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problematiskt ord i marknadsföringssyfte.
109

 Hon menar att de istället väljer att lyfta 

filmer med hjälp av kortare ord som inte är lika svårlästa.
110

 Enligt Cornell är hemsidan 

betydelsefull för Stockholms filmfestival då det säljs många biljetter och medlemskort 

där.
111

 Även sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter och YouTube är 

betydelsefulla. Allt rörligt material som relateras till festivalen läggs ut på YouTube.
112

 

Cornell affirmerar att Twitter inte används lika frekvent av den svenska publiken så 

därför används festivalens twitterkonto för att nå ut till en internationell publik med 

uppdateringar på engelska.
113

 För att marknadsföra aktiviteter under festivalen, och även 

medlemsvisningar som sker under hela året, uppdateras kontona på Instagram och 

Facebook kontinuerligt. Självfallet som mest under själva festivaldagarna. Dessa sociala 

medier skiljer sig ifrån varandra. Att dela eller länka till något på Facebook skapar en 

dialog med publiken. Cornell talar för att det är viktigt för festivalen med 

kommunikation mellan dem och besökarna.
114

 Till exempel kan man skicka anonyma 

frågor på Facebook till skillnad från Instagram där alla kommentarer syns offentligt.  

Istället för att marknadsföra och lyfta specifika filmer försöker man marknadsföra 

hela programmet genom att föreslå olika sektioner.
115

 Cornell beskriver dessa sektioner 

som olika paket där festivalen hjälper publiken hitta filmerna de vill se.
116

 Dessa olika 

sektioner i programmet bör ses som rekommendationer. Ytterligare marknadsföring får 

filmerna när inbjudna regissörer kommer till festivalen för att göra PR för sina filmer. 

 

 

5 Sammanfattning och slutsats 

Jag har undersökt kvalitetsfilmsbegreppet och analyserat det utifrån olika kontexter. Till 

att börja med placerade jag kvalitetsfilmen i en aktuell marknadsföringskontext genom 

att beskriva den som en del av en produktionsindustri. Med stöd av sociologiska teorier 

undersökte jag sedan begreppet med dess olika aktörer och kvalitetskriterier. För att 
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ytterligare ringa in begreppet satte jag kvalitetsfilmen i relation till den europeiska 

konstfilmshistorien och beskrev även auteurens angelägenhet i dem båda. Sedan riktade 

jag in mig på den svenska filmhistorien med kvalitetsfilmens säregna bakgrund och 

grundandet av SFI. Därpå riktades fokus på marknadsföringskanalerna och deras 

betydelse för kvalitetsfilmen. 

Efter att ha undersökt och utgått ifrån distributionsbolaget NonStop Entertainment 

och Stockholms filmfestival så har jag kommit fram till att det vore bättre för min studie 

ifall jag valt distributionsbolaget TriArt Film och Göteborgs Internationella Filmfestival 

som studieobjekt istället. Eftersom TriArt Film har en tydligare koppling till ämnet med 

ett klart mål att bli det dominerande distributionsbolaget inom kvalitetsfilm i Sverige, så 

hade de varit ett mer passande val att analysera utifrån. Av liknande anledning skulle 

även GIFF varit ett mer lämpat val då de är en mycket större och omfattande 

filmfestival än Stockholms filmfestival. 

Det jag finner mest intressant med de båda är att de inser vikten av den digitala 

filmtjänsten (VoD) som nu börjar bli nödvändig för kvalitetsfilmens överlevnad. TriArt 

Films hemsida är modern och konsumentvänligt utformad för att man enkelt ska kunna 

välja ut en film och streama den direkt. Som konsument skapar man ett konto på deras 

hemsida och betalar sedan en avgift (39 SEK) mot att få tillgång till en film under 48 

timmar. I nuläget erbjuder de cirka 350 filmer.
117

 Sedan hösten 2014 erbjuder GIFF 

cirka 100 året filmer från deras digitala filmkanal Draken Film. Istället för att betala en 

avgift per film så erbjuder Draken Film tillgång till alla deras filmer mot en 

månadsavgift (99 SEK).
118

 Min uppfattning är att allmänheten (och media, som Dahlén 

påpekade) sakta omfamnar den förändring som nu sker på filmmarknaden med VoD-

tjänsten. För att privatpersoner ska välja att betala för att konsumera film istället för att 

illegalt ladda hem filmer gratis krävs det att tjänsterna är lättanvändliga samt innehar en 

stor katalog med filmer. De svenska distributionsbolagen, samt GIFF, börjar nu tänka 

långsiktigt hur de ska bredda utbudet visningsfönster och det ska bli spännande att följa 

utvecklingen. 

Som snart nyexaminerad filmstudent är jag van vid att se filmkulturen ur vad 

Bourdieu kallade den kulturella logiken, men ur ett personligt perspektiv har jag även 

intresserat mig för den ekonomiska logiken. Så när jag undersökte begreppet ur ett 

vinstdrivande marknadsföringsperspektiv upptäckte jag hur mycket kvalitetsfilmen 
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ständigt fått kämpa för sin överlevnad och gör än idag. Men varför är det så 

problematiskt för dessa filmer att nå ut till publiken? Möjligtvis till viss del för att 

begreppet är svårdefinierat. Två av tre intervjupersoner kände att de inte ville/kunde 

svara på hur de själva beskriver/definierar kvalitetsfilm.
119

 

Jenny Lantz betonade redan i introduktionen till boken Om kvalitet: synen på 

kvalitetsbegreppet inom filmbranschen att begreppet kvalitet är en social konstruktion 

och att vi tillsammans fyller begreppet med mening.
120

 Då det är socialt konstruerat 

innebär det alltså att begreppet är i ständig förändring. Vad som ansågs vara 

kvalitetsfilm för 50, 30, 10 år sedan har en ny betydelse idag. Exempelvis fann jag det 

intressant att SFI använder sig av termen värdefull film i bland annat sin 

verksamhetsberättelse från 2013. Vad är värdefull film och vilken film är inte värdefull? 

I svaren som jag erhöll hos mina tre intervjuer såg jag också tecken på 

osäkerheten kring begreppet och dess avsaknad inom marknadsföringen. Att 

intervjupersonerna var kvinnor var inget jag på förhand avsåg men kom att 

uppmärksamma då det noteras i Om kvalitet: synen på kvalitetsbegreppet inom 

filmbranschen att de intervjupersoner som inte ville definiera kvalitet endast var 

kvinnor.
121

 På grund av att män dominerar det svenska filmfältet saknar ofta kvinnor 

tolkningsföreträde, men jag förmodar att detta inte är orsaken i det här fallet. Jag anser 

snarare att personer som arbetar med marknadsföring präglas av Bourdieus ekonomiska 

logik mer än den kulturella. Precis som mina intervjupersoner så anser jag att det är 

fördelaktigt att inneha stort socialt kapital vid marknadsföringsarbete, men jag hävdar 

att den kulturella logiken bör vara den mest centrala när man utgår ifrån filmfältet. För 

förståelse krävs kunskap. 

Efter att ha studerat filmvetenskap och forskat om kvalitetsfilmsbegreppet kan jag 

påstå att jag har kunskap, men jag ställer mig fortfarande frågan: Vad innebär begreppet 

kvalitetsfilm? Som konstaterat är begreppet en social konstruktion som vi gemensamt 

skapar. Så om jag har kunskapen och är en del av konstruktionen, förstår jag vad 

kvalitetsfilm är? För mig är kvalitet unikt och frigörande. Om vi säger att film är kaffe, 

så är kvalitetsfilm inte upptäckten av kaffebönorna, utan insikten av att bönorna kan 

användas och gynnas för att skapa sällsamma kapaciteter. 
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 I 

Bilagor 

Bilaga A - Skriftlig intervju med marketing manager Sanna Stylin 
 

Intervjupersonens namn: Sanna Stylin. 

Datum: 2014-12-12. 

Plats: Stockholm. 

Yrkesbefattning: Marketing manager. 

Företag: NonStop Entertainment. 

 

L: Har du gått någon utbildning inom ditt nuvarande yrke? I så fall, vad? 

S: Jag har läst business administration och engelska på universitetet.  

 

L: Vad har du för arbetslivserfarenhet sen tidigare? Beskriv dina tidigare arbeten. 

S: Jag har jobbat i London på Universal Pictures Home Entertainment UK, Viasat 

Broadcasting samt Universal Pictures Nordic, har även jobbat på mediebyrån Bizkit AB 

som printplanerare. För mer info se min Linkedinprofil.  

 

L: Hur fick du det här jobbet? 

S: Jag sökte det men hade dock jobbat på företaget tidigare men i en annan roll, så mer 

med inköp och avtalsförhandlingar.  

 

L: Anser du att du har ett stort socialt nätverk? Är det av stor betydelse att man har ett 

stort socialt nätverk? 

S: Relativt stort socialt nätverk har jag nog. Det är nog delvis genom min sambo också. 

Han har jobbat i branschen längre än mig så det är klart att det spiller över. Nybliven 

småbarnsmorsa som jag är skulle jag nog säga att jag kanske för tillfället är dålig på att 

gå på mingel och såna events. Däremot har jag ju också genom detta jobb väldigt många 

kontaktytor som ju i dagliga jobbet blir ens nätverk också. Frilansare, reklambyrå 

kontakter, mediesäljare och så vidare. 

 

L: Har du något personalansvar? 

S: Nej, men budgetansvar och till viss del projektledaransvar.  

 

L: Hur gör du för att säkerställa att marknadsföringen nått fram? 
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S: Jag samlar statistik i den mån det går, främst då den digitala annonseringen för det är 

ju den som är lättast att mäta. Uppföljningar/mätningar på kampanjer är också en 

kostnadsfråga. Det är dyrt att anlita företag som gör undersökningar åt en. Sen äger vi ju 

inte slutkonsument steget eftersom vi är som en underleverantör till biograferna så vi är 

ju i stor grad utlämnade till den information dom är villiga att dela med oss när det 

gäller vem som köpt biljetter till våra filmer. Ett mått på om marknadsföringen nått fram 

är ju så klart att en film sålt många biljetter, (resulterat i många uthyrningar för VOD), 

men det är ju så många andra aspekter som påverkar om just en film går bra eller inte, 

allt från konkurrens just den helgen från andra filmer, om den fått bra recensioner, 

utrymme i form av visningstider och vilja att satsa från biografkedjan har otroligt stor 

betydelse.  

 

L: Hur skulle du beskriva din yrkesmässiga position på filmfestivaler? 

S: Jag åker nästan inte på festivaler alls. Jag är inte så delaktig i inköpsprocessen utan 

min främsta uppgift är ju att marknadsföra det vi redan köpt in. Även om jag så klart får 

tycka till inför inköp också.  

 

L: Hur ser marknadsföringsprocessen ut för en film? Beskriv gärna en konkret situation. 

S: Jag vet inte hur jag ska besvara denna frågan, vad menar du med konkret situation?  

 

L: När påbörjas marknadsföringsprocessen i relation till premiären?  

S: Egentligen när vi sätter oss ner och har ett så kallat uppstartsmöte, då vi diskuterar 

filmens potential, vilken målgrupp vi tror den har och så vidare. Det kan vara allt från 2-

6 månader innan premiären. Då gör vi en skiss, vad vi tänker göra för filmen.   

 

L: Marknadsförs olika filmer olika mycket? Vem beslutar det i så fall? 

S: De marknadsför olika mycket beroende på budget främst skulle jag säga. En viss film 

tänker vi kanske inte har så jättestor potential så då kan vi så klart inte lägga hur mycket 

pengar som helst på att marknadsföra den. Det skulle inte vara försvarbart. En films 

lanseringsbudget utgår från estimerat antal besök vi tänker att filmen kommer göra. 

Alltså ingen beslutar egentligen det utan det avgörs genom en kalkyl.  

 

L: Har du egna ”mallar” för olika genres? 
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S: Vad menar du med mallar? Om du syftar på marknadsaktiviteter så nja. Vad vi gör 

avgörs ju mest av budget inte så mycket av genre. Det finns inga undersökningar som 

visar att en komedi ska man göra så här för ett drama det här. Däremot så kanske det är 

lite olika målgrupper som kan tänkas befinna sig i olika mediekanaler så på så sätt så 

blir det kanske lite olika. Generellt så är det ju vissa saker som avgör/påverkar mest 

vilken film folk väljer att se, det är rekommendationer från vänner och familj, trailer på 

internet, trailer på biograferna, recensioner i tidningarna, annonser på internet och så 

vidare. Kommer inte exakt ihåg vilken ordning dom kommer.  

 

L: Hur går du tillväga när du fattar ett marknadsföringsbeslut? Tar du till hjälp utifrån? 

Från kollegor? Beslutar du det mesta självständigt? 

S: Jag ansvarar ju även för allt det kreativa materialet så som filmposter och trailer. Där 

tar jag så klart input från övriga i teamet och distributionschefen har slutgiltiga sign off. 

När det gäller annonsering tar jag hjälp från statistik, rapporter och så vidare, samt 

tidigare erfarenheter. Där få så klart dist. chefen tyckta till ifrågasätta men jag brukar 

fatta de mesta beslut själv. Det är så mycket detaljer som är onödigt att flera sitter med.  

 

L: Vilka filmer kan ni söka bidrag till? 

S: Svenska filmer kan vi söka enskilt dist. stöd för, sen håller dom på att göra om 

årstödet som man kan söka som distributör så vet inte hur det kommer se ut. För 

utländska filmer kan man ju även hitta andra stöd att söka. Vi fick ett tyskt stöd för en 

tysk film vi hade nu nyligen, Marias Väg.   

 

L: Använder du dig av sociala medier? Är det ditt huvudansvar? Har du någon tydlig 

strategi med dessa? 

S: Vi annonserar genom sociala medier. Vi har även en Facebooksida och Instagram. 

Det redaktionella ansvaret är tyvärr lite flytande, så alla i teamet bidrar med inlägg. Inte 

det ultimata kanske. Jag skulle gärna engagera mig lite mer men vi har i nuläget så 

många andra stora saker som måste tas tag i och som är mer betydande för NonStops 

fortsatta framgång än just våra sociala medie-konton så det får vara för nu. Strategin i 

nuläget är att använda främst Facebooksidan för annonsering för våra kommande 

filmlanseringar.  

 

L: Vilket socialt medium anser du är viktigast och varför? 
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S: Facebook är i nuläget starkast ur ett marknadsföringsperspektiv, så tillvida du inte 

räknar in YouTube i sociala medier? Gör du det? I så fall är det starkast.  

 

L: Hur arbetar du med konventionella markandsföringsmedel? Har du någon makt över 

dessa, som till exempel posters och trailers? 

S: Se tidigare svar. Jag har väl egentligen inte mer makt än nån annan. Min största 

uppgift blir att styra projekten (posters och trailers) framåt, sen som marknadsförare står 

jag möjligen för den kanske lite mer kommersiella aspekten. En poster/trailer ska inte 

göra filmen rättvisa utan ska ju sälja in filmen.  

 

Frågor ställda med uteblivna svar: 

L: Vad är kvalitetsfilm enligt dig? 

L: Använder du dig av kvalitetsfilmsbegreppet i marknadsföringen?  

L: Tror du din uppfattning av kvalitetsfilm skiljer sig från NonStops uppfattning? 

L: Hur anser du att NonStop Entertainment har breddat begreppet? 

L: Hur sätts gränser för kvalitetsfilm? Svårt med komedi, till exempel filmen Magic 

Mike?  

L: Vad skiljer sig er marknadsföring av kvalitetsfilm från andra distributionsbolag? 

L: Har du någon tanke om hur marknadsföringen av kvalitetsfilm kan förbättras i 

Sverige? 

 

Mail skrivet av Stylin där hon motiverar sina uteblivna svar: 

”När det gäller kvalitetsfilmsfrågorna så var det några bland annat hur NonStop har 

breddat, som jag inte känner att jag kan svara på då jag inte jobbat här tillräckligt länge. 

Jag känner mig även osäker på vad jag faktiskt får säga. En del av dessa frågor går ju in 

på strategiska företagsbeslut. Jag tycker även att det är problematiskt att lyfta 

kvalitetsfilm och marknadsföringen av den från sitt sammanhang som ju är distribution. 

Det känns som det är distribution av kvalitetsfilm som många av frågorna egentligen 

gäller inte marknadsföring som ju bara en liten del.” 
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Bilaga B - Muntlig intervju med PR-konsult Sofia Dahlén 

 

Intervjupersonens namn: Sofia Dahlén. 

Intervjuare: Lianna Hallsenius. 

Datum: 2012-11-27. 

Plats: Stockholm. 

Yrkesbefattning: Jobbar frilans som PR-konsult, bland uppdragen finns det som 

pressansvarig på NonStop Entertainment. Kan även tas in ytterligare PR-konsulter till 

vissa projekt. 

 

L: Har du någon utbildning inom ditt nuvarande yrke? I så fall, vad?  

S: Jag har ingen examen. Jag har läst lite mediakommunikationsvetenskap, 

filmvetenskap och etnologi. Läste en kurs i filmvetenskap vid namn ”Film och flärd” 

som var en kombinationskurs med film och mode på Stockholms universitet.  

 

L: Vad har du för arbetslivserfarenhet sen tidigare?  

S: Jag frilansade innan som PR-konsult, journalist/skribent och var konsult på tv4s 

pressavdelning. 

 

L: Hur fick du det här jobbet?  

S: Jag hörde om jobbet från förra presschefen på NonStop Entertainment via en 

gemensam kontakt. En jobbannons från NonStop Entertainment låg ute och jag sökte 

tjänsten. 

 

L: Anser du att du har ett stort socialt nätverk? Är det av stor betydelse att man har ett 

stort socialt nätverk för att marknadsföra filmen?  

S: Ja. Det är en nödvändighet att ha ett stort yrkesnätverk med god kontakt med 

journalister. Stort privat nätverk underlättar och kan ses som en fördel, men inte som en 

nödvändighet. 

 

L: Har du något personalansvar? 

S: Nej, jag har inget personalansvar. Jag har en egen byrå och har haft assistenter på 

vissa projekt, men ingen anställd. 
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L: Hur gör du för att säkerställa att marknadsföringen nått fram? 

S: Jag arbetar inte med marknadsföring, utan PR. Alltså ingen köpt annonsering, endast 

redaktionell kontakt. Jag riktar journalisters uppmärksamhet mot filmerna. Jag ser till att 

mitt jobb kommit fram eftersom jag har konstant kontakt med journalister. Mitt jobb är 

att ge journalister det som de vill ha: till exempel tillgång till stjärnor. Jag styr upp 

intervjuer. Jag fungerar som kontaktperson mellan media och 

filmskapare/filmmedarbetare. 

 

L: Hur skulle du beskriva din yrkesmässiga position på filmfestivaler?  

S: Jag jobbar gentemot den press och media som är på plats och träffar de säljbolag som 

NonStop Entertainment köpt filmerna av. Säljbolagen har sedan kontakt med de 

personer som jag för vidare till pressen, till exempel regissör och skådespelare. Jag 

fungerar som kontakt mellan svensk press och de gäster som medverkat i 

filmproduktionen som befinner sig på festivalen och ser till att de får så mycket 

utrymme i svensk press som möjligt. 

 

L: Hur ser processen ut när ni väljer ut filmer att distribuera?  

S: De flesta filmer väljs ut på filmfestivaler, till exempel Cannes och Toronto. Två 

inköpsansvariga ser film som inte är köpt i Sverige (Skandinavien och Baltikum) som 

sedan köps upp och distribueras. 

 

L: Hur arbetar du med EPK (elektroniska press kits)? 

S: Jag arbetar främst med rörligt material, det vill säga olika filmklipp, som jag sedan 

skickar till tv-kanaler. Jag väljer ut klipp från filmer som sedan visas på svenska tv-

kanaler. Filmskaparna och distributören vill i viss mån ha kontroll över det budskap 

som ges om filmen på förhand, så jag väljer ut det material som jag anser stämma bra 

överens med filmens budskap. Cirka fem scener blir EPK. 

 

L: När påbörjas marknadsföringsprocessen i relation till premiären? 

S: Man brukar dela in i long lead press och short lead press. Long lead press innebär till 

exempel magasin med pressläggning som skickas till tryck allt från tre månader fram till 

några veckor. Det beror bland annat på när filmen köps upp. Ju tyngre namn att ge, 

desto mer vill folk skriva om det. Jag jobbar oftare med ”rising stars” vilket gör att 

media innan inte vet hur stora de kommer bli. Mitt jobb blir att försöka övertyga dem. 
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Pressarbetning sker långt innan marknadsföringen med t.ex. trailers och posters som 

bara sker någon månad innan. Då flesta filmer köps upp på festivaler och det händer att 

de släpps de ganska tätt inpå, vilket gör att det blir svårt att kontakta till exempel 

magasin som kan ligga flera månader i förväg med planering. Men jag arbetar även till 

exempel med svenska filmer under produktion genom att ha läst manuset eller har 

kontakt med till exempel producenter genom att lägga upp en plan för hur den ska 

kommuniceras närmsta året innan den har premiär. Det är viktigt med svenska projekt 

där man har nära kontakt. Men Magic Mike är ett exempel på en film som vi köpte och 

lanserade på en månad vilket gick jättebra via sociala medier och dagspress. 

 

L: Finns det ”mallar” för olika genres?  

S: Nej, men jag har olika kontaktlistor. En temamässig grundbas med olika kontakter. 

Beroende på om filmen har till exempel politiskt eller socialistiskt budskap eller 

kommer ifrån ett specifikt land.  

 

L: Söker ni bidrag från staten då ni även distribuerar svensk film? 

S: Ja. Både till svenska och internationella filmer. Bland annat stöd från SFI och flera 

olika kulturstöd. Men de är inte applicerbara på alla typer av filmer. Systemet har 

ändrats flera gånger, ibland filmbaserat, ibland årsbaserat. Beroende på vem man söker 

ifrån, till exempel Postkod Lotteriet kan man söka projektbaserat. 

 

L: Använder du dig av sociala medier? 

S: Allt det där är uppluckrat. Mitt Facebook-konto är inte ett privat konto eftersom det 

är det jag använder för att bjuda in folk till event, lägga ut länkar m.m. Jag är ibland 

även med att lägga fram strategi för bolag och specifika filmer, så många svenska filmer 

får kanske en egen Facebook-sida. Detta sköts inte alltid enbart av mig, utan även 

markandsföringsansvarig och personer som arbetat under produktionen. Jag använder 

mitt privata twitterkonto lite löst. Sen har även NonStop Entertainment ett Twitter-

konto, men det är inget jag har ansvar för däremot kan jag skriva något ibland. Vi 

samarbetar mycket. Mitt ansvar är att lägga upp allt som har med media att göra, så om 

det skrivits om en film så kan jag lägga ut det på Facebook medan om filmen till 

exempel kommit ut på DVD så är det en annan persons ansvar att komma ut med den 

informationen.  
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L: Hur använder du de konventionella, visuella marknadsföringsmedlen? 

S: Jag väljer ut citat och omdömen från media som ska sättas på affischerna. Citaten 

sätts på beroende på när det skrivits recensioner om filmen. Vilket gör att det blir 

mycket att göra kring premiären då alla recensioner ska samlas in. Postern är utan citat 

oftast.  

 

L: Vad är kvalitetsfilm enligt dig?  

S: Filmer med starka berättelser, bra skådespeleri. Det handlar inte om perfektion, utan 

mer om visioner. 

 

L: Hur anser du att NonStop Entertainment har breddat begreppet?  

S: NonStop är duktiga på att hitta den typen av filmer som har de starka begrepp som 

man kopplar till kvalitetsfilm och de kännetecken, samtidigt som de kan vara 

kommersiellt gångbara.  

  

L: Hur sätts gränser för kvalitetsfilm? Svårt med komedi, till exempel Magic Mike?  

S: Med Magic Mike så har den dels en erkänd regissör. Dels har den starka 

skådespelarinsatser. Den kan tilltala någon som bara vill bli underhållen, men har även 

flera kvaliteter. Till exempel fantastiska rollpresentationer. Det handlar att se var filmer 

kommer ifrån och de hur saker är gjorda.  

 

L: Hur ser processen från distribution till visning ut? 

S: Det finns ansvariga på distributionsbolagen som arbetar med biobokning och har 

samtal med biografägare. De hittar ett samarbete om vad filmen borde ha för premiär. 

Ingen arbetar enbart med detta, men bland annat. 

 

L: På vilket sätt tycker du att NonStop Entertainment skiljer sin filmdistribution från 

andras, i så fall på vilket sätt?  

S: De är vågade, innovativa, orädda för att testa nya idéer. Till exempel när det gäller 

nya digitala distributionsplattformar. Väldigt progressivt. 

 

L: Har du någon tanke om hur filmdistribution och marknadsföringen av film kan 

förbättras i Sverige? 
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S: Jag tror att det är en stor utmaning just nu. I mitt jobb är en av mina största 

utmaningar att det snart inte finns några redaktioner kvar. Det känns som varje månad 

kapas tiotal tjänster. Ingen har råd att bevaka de filmer jag jobbar med. Utan att sätta på 

sig offerkoftan, men det gynnar bara stora titlar. Filmerna jag jobbar med har inte alltid 

så stora namn, men är jävligt bra filmer. Då är det lättare om den jag pratar med har ett 

grundintresse för film. Om jag ska prata med en nöjesjournalist som inte har just film 

som specifikt bevakningsområde så är det klart enklare om jag kan nämna kändisar än 

att locka med en historia. Medan någon som arbetar med enbart film kan se andra 

vinklar lättare. Till exempel är en film som har premiär via en VoD-plattform inte sämre 

än en film som har premiär på bio. FLM är uppmärksammade på detta och ser på 

filmens distribution/visning ur samma perspektiv. De dömer inte efter visningens 

plattform. 

 

L: Hur gör du då för att nå folk som vet vad film handlar om? Är det till exempel 

bloggare? 

S: Ja, det gör jag men det är svårt då bloggare är så oberäknade. Journalister har en 

annan etik. De skulle till exempel sällan råsåga en debutant och vara elaka. Vissa som 

skriver på nätet skriver som privatpersoner vilket gör det lite riskabelt eftersom det är 

svårare att förutse. 
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Bilaga C - Muntlig telefonintervju med marknad- och 
kommunikationsansvarig för Stockholms filmfestival 2014 Jonna 
Cornell 

 

Intervjupersonens namn: Jonna Cornell. 

Intervjuare: Lianna Hallsenius. 

Datum: 2014-12-17. 

Plats: Stockholm/Växjö. 

Yrkesbefattning: Marknad- och kommunikationsansvarig för Stockholms filmfestival 

2014. 

 

L: Hur beskriver du kvalitetsfilm? 

J: Jag kan inte ge någon definition. Det är inte jag som väljer inte ut filmerna så jag 

känner inte att jag kan ge det någon beskrivning. 

 

L: Anser du att Stockholms filmfestival endast visar kvalitetsfilmer?  

J: Ja, vi gör ett noggrant urval bland filmer för att få fram kvalitetsfilmer. 

 

L: Hur använder du dig av kvalitetsfilmsbegreppet i marknadsföringen? 

J: Eftersom kvalitetsfilm är ett svårjobbat ord så jobbar vi inte jättemycket med det. Det 

är inget bra ord i marknadsföringssyfte. Det finns andra sätt att lyfta filmer. Det är ett 

långt ord som är svårläst. Det skulle kunna användas i text, men inte på affisch. Där 

behövs ett kortare ord. Något man ser direkt.  

 

L: Det har inget att göra med att det skulle kunna koppas till finkultur? 

J: Nej, det är inte så att vi väljer bort det för att vi lägger någon värdering i det, i så fall 

ser jag ordet som positivt.  

 

L: Vad är inte en kvalitetsfilm?  

J: Svårt att säga där också. 

 

L: Vad skiljer sig er marknadsföring av kvalitetsfilm från andra festivaler i Sverige? 

J: Svårt att svara på. Jag ser vad andra gör, men gör ingen analys och jämför med andra. 

Alla festivaler har så olika inriktningar.  

 



  
 

 XI 

L: Hur skiljer sig till exempel GIFF (Göteborgs internationella filmfestival) från er, då 

ni båda visar kvalitetsfilm på era festivaler? 

J: Till exempel så visar GIFF all svensk film som gått på bio under året. Vi gör ett annat 

urval. Alla filmer vi visar är nya. Av de ca 200 filmer vi visar brukar cirka 4-5 vara 

svenska. I år visade vi 5 stycken av 201. 

 

L: Hur tror du marknadsföringen av kvalitetsfilm kan förbättras i Sverige? 

J: Jättesvårt att svara på.  

 

L: En annan jag intervjuat anser att det är svårare och svårare att få publicitet i press, 

håller du med om det? 

J: Ja, i och med att det har skett en stor förändring i hur medielandskapet ser ut jämfört 

med för bara några år sedan. Det gör att man måste hitta nya kanaler, vilket är svårare 

för smalare filmer.  

 

L: Är internet en sådan kanal?  

J: Ja, vi säljer mycket biljetter och medlemskort via nätet. Hemsidan är extremt viktig 

för oss och den finns i både en svensk och en engelsk version. 

Vi använder också sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. Allt 

rörligt material lägger vi ut på YouTube. Twitter är den kanal vi valt att kommunicera 

på engelska i, på Facebook och Instagram kommunicerar vi framförallt på svenska. 

Facebook, Instagram och Twitter uppdaterar vi kontinuerligt, såklart mest under själva 

festivalen. Vi har medlemsvisningar under året som vi marknadsför via dessa medier. 

Instagram och Facebook är dock helt olika kanaler. Facebook ger större möjligheter till 

att länka till längre texter och medlemmarna har möjlighet att skicka in frågor som 

meddelanden som inte syns för alla. Vi får in en stor del av alla frågor kring biljettköp 

och program via Facebook. På Instagram blir dialogen mer kommentarer kring 

bilden/filmen vi lagt ut. 

 

L: Vem beslutar vilka filmer som marknadsförs extra mycket? Hur beslutas detta? 

J: Vi försöker marknadsföra hela programmet, sektioner och vissa filmer. Vi visade 201 

filmer i år, så det är svårt att marknadsföra alla. Vi marknadsför filmer i olika paket 

istället. För att hjälpa folk med att hitta det de vill se. Programmet är indelat i sektioner 

och utöver det skapar vi paket för att hjälpa publiken att hitta i programmet. Sen får vi 
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ju besök av regissörer som gör att vissa filmer lyfts, eftersom de är här för att göra PR 

för sin film. 

 

L: Hur gör du för att säkerställa att marknadsföringen nått fram? 

J: Vi går ut väldigt brett och i flera kanaler; utomhus, annonsering i både print och på 

nätet. Via nyhetsbrev, samarbetspartners, utskick och på en mängd andra ställen.  

 

L: Hur ser ditt arbete ut under festivaldagarna? 

J: Jag fungerar som arbetsledare. Är väldigt rörlig och ständigt på telefon. Jag rör mig 

mellan alla festivalens biografer, försäljningsställen och andra lokaler samt kontoret och 

festivalhotellet.  

 

L: När påbörjas marknadsföringsprocessen för festivalen och hur ser den ut fram till 

festivalpremiären? 

J: Vi har verksamhet under hela året, så vi håller på hela tiden. Medlemskorten gäller 

från augusti-augusti så vi startar årets försäljning på sommaren. 

 

L: Vad anser du om att ha ett stort socialt nätverk? Är det av stor betydelse i ditt yrke att 

man har ett stort socialt nätverk? 

J: Ja, det kan vara viktigt. Men man lär snabbt känna andra i branschen. Vilket gör att 

man utvecklar ett yrkesmässigt nätverk.  

 

L: Vad har du för personalansvar? 

J: Under hela året arbetar jag som marknadschef, sen har vi en 

marknadsföringskoordinator också. Sedan har vi projektanställda på 3 månader. Totalt 

50 personer blir projektanställda. 

 

L: Har du någon makt över posters och trailers? 

J: Ja, jag är med och tar fram festivalens kampanjaffisch samt allt annat grafiskt vi tar 

fram kring festivalen. Under festivalen producerar vi Festival-tv, med trailers, intervjuer 

med besökande regissörer med mera. 

 


