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1 INTRODUKTION 

 

Mitt intresse för nordiska filmer härstammar från barndomen. Jag har nämligen vuxit upp i 

Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors. Det produceras väldigt mycket olika genrefilmer och TV-

serier i Norden, som även varit framgångsrika internationellt; t.ex. TV-serien Bron (2011-2018), 

filmerna och TV-serierna i Millennium Trilogin (2009) och dogmafilmen Festen (1999). Då jag skrev 

på min kvalitativa analys till detta examensarbete, arrangerades Oscarsgalan i USA (26 april 2021). 

Den danska filmen Druk (2020) vann bästa utländska film och regissör Thomas Vinterberg var också 

nominerad i kategorin bästa regi. Dagen efter Oscarsgalan kom det ett inlägg på Filmatic-kanalen på 

Instagram att Leonardo DiCaprios och Jennifer Davissons produktionsbolag Appian Way Productions 

och Makeready Studios har köpt rättigheter till Druk (2020). De kommer att producera en Hollywood-

version av filmen, det vill säga bearbeta innehållet till en filmadaption av en annan (original)film.  

Denna kvalitativa forskning kommer att fokusera på den finska filmadaption Luokkakokous (2015) 

och den danska originalversionen Klassefesten (2011). Luokkakokous var en av de första 

filmadaptionerna i Finland där man bearbetade innehållet från en annan (utländsk) film och anpassade 

innehållet för en finsk publik. Före 2015 hade man främst adapterat TV-format som Salatut elämät 

(1999-) och adaptioner från böcker till film existerade också, som t.ex.  Okänd soldat (1955,1985 & 

2017). Det är anmärkningsvärt att efter Luokkakokous (2015) började man producera allt fler 

filmadaptioner av andra nordiska filmer som t.ex. danska filmen Swinger (2016) till finskaversionen 

Swingers (2018) och svenska filmen Tomten är far till alla barnen (1999) till finskaversionen 

Täydellinen Joulu (2019). 

Varför just Klassefesten och Luokkakokous? Delvis för att båda filmerna är från 2010-talet och hur 

den finska adaptionen är lokaliserad för den finska marknaden. Hur mycket kan ändra på berättelsen 

från originalmanuset? Hur representationen av finska kulturen kommer fram i de utvalda scenerna? 

Annan orsak är att jag pratar både danska och finska, och jag anser att jag får mera ut av filmerna då 

jag inte är beroende av översättningen. Jag kan i stället fokusera på vad som händer i bild och vad 

som sägs i dialogen. Jag kommer använda den finska adaptionsfilmen Luokkakokous som en 

huvudstudie och danska filmen Klassefesten som sidostudie. Även om jag tar upp exemplen på danska 

kulturen blev nyfiken på den finska adapterade versionen som jag nu såg för första gången. Jag måste 

erkänna att då när jag såg originalversionen var det den enda version som jag ville se. Jag hade kanske 

en sådan inställning att inte vilja se på en ”kopierad” version. Men sedan kom jag at tänka på att jag 
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har sett olika versioner av teaterföreställningar så varför måste jag ha en negativ inställning för olika 

versioner av filmer? Jag misstänker att jag inte är den enda som tänker (tänkte) så.  

Mitt intresse ligger i hur den danska och finska kulturen är representerad i de scener som jag har valt 

att studera närmare och hur de skiljer sig från varandra. Samtidigt försöker jag väcka nyfikenheten 

hos läsaren och sporra till att se på nordiska filmer och deras adaptioner. 

 

1.1 Relevans  

 

Det audiovisuella fältet har utvecklat sig snabbt under de senaste tio åren på grund av digitaliseringen. 

Nu är det enklare för tittaren att se på filmer från andra sidan av världen genom t.ex. sociala medier 

med applikationer och så kallade ”Smart-TVn” som är uppkopplade till Internet. Från det linjära TV-

tittandet har man övergått till att allt mera använda sig av medieplattformer, som bl.a. Netflix, HBO 

och Amazon Prime, där man kan se filmer och TV-serier när man vill (eng. VOD, video on demand). 

De audiovisuella biblioteken på diverse plattformar producerar och publicerar nytt material med 

ökande hastighet. Detta har lett till att plattformarna måste fyllas med allt mera audiovisuellt material, 

förnyade sätt att berätta och allt fler genren är välkomna då efterfrågan av varierande innehåll är stor.  

Under 2010-talet blev det allt trendigare i Finland att adaptera andra nordiska filmer till finskspråkiga 

versioner, det vill säga att man producerade filmadaptioner och lokaliserade versioner (eng. remakes) 

av filmer. I Skandinavien (Norge, Danmark, Sverige) har filmadaptioner gjorts från och med 1960-

talet. Den danska filmserien Olsen Banden (1968) som består av 14 filmer är ett bra exempel. De 

danska filmerna slog inte igenom i andra länder som sådana, men här lyckades lokaliseringen av 

själva filmkonceptet i övriga Skandinavien. I Norge producerades 14 norska versioner av den danska 

ursprungsserien med namnet Olsenbanden (1968-1999) och i Sverige producerades tio svenska 

versioner som Jönssonligan (1981-2020), samt fyra filmer med namnet Lilla-Jönssonligan (1996-

2006).  

Luokkakokous (2015) var den andra finska filmadaptionen sedan 1950-talet1 som producerades i 

Finland, det vill säga en film som är från ett annat land och produceras om till en ny version för en 

lokal publik. När det gäller Luokkakokous adapteras en original dansk film till en finsk version med 

 
1 Amor Hoi! (1950) Regi av Hannu Leminen, Adapterad från svenska filmen Lärarinna på vift (1941) av Börje Larsson 
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samma berättelse. Sedan dess har det gjorts andra finska versioner av andra nordiska filmer, som t.ex. 

de tidigare nämnda Swingers (2018) och Täydellinen Joulu (2019).   

Många av originalfilmerna är främst skapade för en inhemsk publik, och då man adapterar och 

lokaliserar en version är funktionen den samma – man försöker nå den inhemska publiken, men nu i 

ett annat land. Hur skiljer sig då originalversionen från adaptionen på t.ex. ett kulturellt plan? Att 

studera t.ex. vilka kulturella budskap kommer fram i originalversioner som Klassefesten och som inte 

kommer fram i adaptionen, känns relevant i en medievärld där adaptioner verkar bli allt vanligare.  

 

1.2 Syfte och Mål 

 

Syftet med denna studie är att undersöka den lokaliserade versionen Luokkakokous och hur processen 

av lokaliseringen gick till. Hur mycket var filmskaparna tvungna att hålla sig till originalmanus? Var 

det något kulturellt stereotypiskt i Klassefesten  som de finska filmskaparna inte fick med eller 

förstod. Den danska originalfilmen Klassefesten fungerar som stöd och jämförelseobjekt där jag 

studerar de viktigaste kulturella skillnader och stereotypierna som har uppstått då den danska filmen 

Klassefesten har lokaliserats för den finska publiken i filmen Luokkakokous.  

Genom att analysera utvalda scener där kulturella skillnader verkar komma fram, och genom att 

intervjua producenten för filmen Luokkakokous, är målet också att beskriva vilka förändringar som 

gjordes t.ex. manuskriptet och rollsättningen (casting). Jag kommer alltså att lyfta fram de faktorer 

som ansågs viktiga i adaptionen av Klassefesten ur ett kulturellt perspektiv.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

I detta examensarbete ställer jag följande forskningsfrågor: 

• Hur är den finska filmen Luokkakokous (2015) lokaliserad och adapterad från originalfilmen 

Klassefesten (2011)? 

• Vilka stereotypiska budskap representeras i filmerna? 
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2 BAKGRUND & URVAL 

 

I detta kapitel kommer jag beskriva filmerna Klassefesten och Luokkakokous. Informationen baserar 

sig på fakta som jag hittat på hemsidorna Nordiskfilm.com, Elonet.fi, Dfi.dk (Det Danske filminstutet), 

Solarfilms.com och Elokuvauutiset.fi. Källorna är främst på danska, finska eller engelska. Jag har 

själv översatt informationen, men jag kommer inte att modifiera informationen så att den skulle ge 

en bra eller en dålig bild av filmerna. Jag kommer inte heller att berätta vad jag anser om filmerna, 

då min subjektiva åsikt inte har någon relevans i detta examensarbete.  

 

2.1 Originalfilmen KLASSEFESTEN 

 

Originalfilmen Klassefesten (2011) - med den internationella titeln The Reunion - är regisserad av 

Nils Nørløv Hansen. Manuskriptet är skrivet av Claudia Boderke och Lars Mering, och filmen är 

producerad av Tomas Radoor och René Ezra. Medverkande: Nicolaj Kopernikus, Troels Lyby, 

Anders W. Berthelsen och Therese Glahn. Produktionsbolaget är Nordisk Film. 

Det Danske filminstitut beskriver synopsis för filmen på följande sätt (egen översättning): tre gamla 

gymnasiekompisar Niels, Andreas och Thomas är inbjudna till ett 25-årsjubileum för de som tog 

studenten tillsammans. Då Niels och Andreas tvekar ifall de ska delta i festen, har Thomas andra 

tankar. Han har arrangerat en helgresa med sprit, damer och festande. Frågan är om de kommer att 

överleva Köpenhamns nattliv eller om de överhuvudtaget kommer att hinna till i klassfesten. 

Skådespelarna Troels Lyby, Nicolaj Kopernikus och Anders W. Berthelsen har rollerna som 

medelålders män som upptäcker att de inte längre är 18 år. I stället har de läsglasögon, blivit besvikna 

på kärleken och har gamla skelett i skåpet. Klassefesten är en komedi om gamla vänner som måste 

erkänna, förr eller senare, att det är dags att växa upp (Klassefesten, 2011). 

Filmen var framgångsrik bland biobesökarna, och lyckades nå över 500 000 sålda biljetter i Danmark 

(500.000 har sett Klassefesten, 2012). Dessutom har filmrättigheterna för att producera en adaption 

av berättelsen sålts till 6 olika länder: Finland, Estland, Nederländerna, Norge, Litauen och Tyskland. 

Detta gör filmserien till en framgångsrik kulturell exportvara:  

”Ikke siden ”Olsen-Banden” har vi hos Nordisk Film produceret en international kulturel eksportsucces 

på samme niveau som ”Klassefesten” – Thomas Randoor (”Klassefesten” skal remakes i Tyskland, 

2017). 

 

https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/person/niels-norlov-hansen-0
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2.2 Adaptionen LUOKKAKOKOUS 

 

Adaptionen Luokkakokous (2015) är regisserad av Taneli Mustonen. Det adapterade manuskriptet är 

skrivet av Taneli Mustonen och filmen är producerad av Jesse Fryckman och Oskari Huttu (som jag 

har intervjuat för detta examensarbete). Huvudkäräktärerna spelas av Aku Hirviniemi, Jaajo 

Linnanmaa och Sami Hedberg. Produktionsbolaget är Solar films Inc. 

Luokkakokous (2015) är en berättelse om tre män som reser tillbaka till sin hemort för att delta i 

högstadiets klassfest. Männen reser iväg med ett öppet sinne för att kunna ladda upp batterierna långt 

borta från de vardagliga familjeproblemen och sina respektive förhållanden. Målet med helgen är att 

känna friheten och festa hela veckoslutet. Men det som var enkelt förr är inte enkelt mera. Då man är 

nästan i medelåldern är allt annorlunda (Luokkakokous, 2015).  

Som originalversion var även Luokkakokous framgångsrik bland biobesökare med 505 430 sålda 

biljetter (Suomen katsotuimmat elokuvat vuonna 2015, 2015). Filmen blev också valt till publikens 

favoritfilm på Jussigalan2 2016 (Luokkakokous, 2015). 

 

2.3 De utvalda scenerna 

 

Bastuscenen 

Händelsekedjan i bastuscenen går ut på, kort förklarat, att de tre huvudkaraktärerna har ankommit till 

deras hotell, och innan festandet börjar tar de en sväng på gymmet och därefter till bastun. Dialogen 

i båda filmerna handlar om samma ämne, det vill säga om karaktären Thomas/Tuomas borde testa 

spermakvaliteten för att få veta om han kan få barn. De tre männen bestämmer sig för att alla tre ska 

gå och testa sig tillsammans. Då de ska avlägsna sig från bastun har karaktären Nils/Niklas testiklar 

råkat fastna mellan bastulaven.  

Händelserna efter denna sekvens skiljer sig i de två filmerna. I den danska versionen försöker Nils 

vara diskret då han funderar på lösningar hur han ska få hjälp. De två andra karaktärerna, Thomas 

och Andreas, ser på situationen en stund, tills Thomas ber receptionisten om en kofot. Bilden klipps 

till hotellrummet där Nils håller en ispåse över sina genitala områden.  

 
2 Jussigalan: Det finska filmpriset som utdelas årligen för bästa presentationer bland inhemska filmer. 
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I den finska versionen då Niklas sitter fast, springer Tuomas och Antti efter hjälp - men blir på den 

vägen. Niklas blir tvungen att stanna i bastun. Plötsligt kommer två ryska män in som börjar ösa 

vatten på bastuugnen. Scenen avslutas med att självaste Sauna-Timo3 kommer in i bastun och kastar 

ännu mera vatten på bastuugnen. Sedan klipps det till hotellrummet där Niklas håller en ispåse över 

sina genitala områden (som i originalfilmen).  

I båda filmerna sker bastuscenen omkring ca. 30 min in i filmen, det vill säga i början av resan till 

klassfesten då de tre vänner har anlänt till deras första destination inför helgen. 

 

Bageriscenen 

Andra scenen som jag har valt för min analys är bageriscenen, speciellt det som händer utanför 

bageriet. I scenen är karaktärerna Nils och Thomas (Klassefesten) och Niklas och Tuomas 

(Luokkakokous) i bageriet för att handla ”morgonbröd”. Dialogen i filmerna är likadana, om samma 

ämne. Medan det som händer i slutet av scenen utanför bageriet (exteriören) är annorlunda. I 

Klassefesten står en ung man och kissar på bageriets vägg och detta får Nils att uttrycka sin frustration. 

I Luokkakokous, då Niklas och Tuomas kommer ut, står två unga män och kissar på bageriväggen, 

men huvudkaraktärerna verkar inte bry sig och konfronterar inte de unga männen.  

Scenen förekommer strax efter tio minuter in i filmen. Det är en presentation av huvudkaraktärernas 

vänskap Nils / Niklas och Thomas / Tuomas och de diskurar om den tredje huvudkaraktären 

Andreas / Antti, som nämns för första gången under denna scen.  

 

2.4 Definitioner 

 

Adaption och ”remake”  

På websidan för Svenska Akademiens ordböcker förklaras ”adaption” som ”att anpassa till givna 

omständigheter” och som ”någon adapterar något till något”. Som exempel nämns ”pjäsen har 

adapterats för en ung publik” (Adaption, 2021). Att ett verk adapteras betyder en förflyttning från ett 

medium till ett annat medium, eller inom samma medium. Det kan vara t.ex. en roman som adapteras 

till en film eller en teaterpjäs (Sagan om ringen, 2001), en teaterpjäs som adapteras till film (Romeo 

+ Juliet,1996) eller en film som blir en teaterpjäs (Monty Python and the Holy Grail, 1975). TV-

 
3 Sauna-Timo: Finsk medieperson som blev känd för att deltagit i bastu VM 2010. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000271430.html 
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serier adapteras till film (Breaking Bad, 2008-2013) till (El Camino: Breaking Bad, 2019). Film kan 

också omarbetas till en TV-serie (Star wars, 1977 adapteras till The Mandalorian, 2019-). Det kan 

till och med förekomma adaption från film till litteraturverk, vilket är sällsynt (Piano,1991).  

Engelska ordet ”remake” syftar på en kulturell produktion inom samma medium (som film till film), 

men i vissa språk används inte det engelska ordet och man använder ordet adaption i stället (Media 

Cross Boarders, 2016).  

 

Lokalisering 

I boken Media Cross Boarders definieras ordet lokalisering på följande sätt: 

” The multifaceted process of adapting a product to the requirements and preferences of a different 

market and target audience. Localization can refer to many different product levels and aspects and 

varies in degree.” (2016, Media Cross Boarders)  

Med lokalisering menas alltså att man adapterar en produkt från ett marknadsområde till en lokal 

målgrupp. Det kan vara t.ex. en matprodukt från ett land till ett annat (tofu), en hushållsapparat 

(Nespresso kaffekokare) eller en film som t.ex. Luokkakokous. Observera att en lokalisering sker inte 

bara inom en näringsgren, fenomenet är brett och förekommer alltså inom många olika yrkesområden. 

 

Hyggekulturen (Danmark) 

 

Ordet ”hygge” översätt till svenskans ”mys”, men fenomenet hygge har en större betydelse än mys. 

Det är både mys och atmosfären som den skapar. Antigen är man ensam hemma och myser med t.ex. 

ett tänt ljus och avkopplande musik. Som Lone Grøn skriver kan hygge förbinds med människor, 

situationer och saker. Det är situationen som skapar känslan av hygge (Grøn, 2016) och hygge kan 

vara t.ex. att man umgås tillsammans med familjer och vänner. I grund och botten handlar det om att 

man njuter av stunden som man befinner sig i. Som Lone säger är gemenskapen med andra som är 

betydelsefull, att man går in i situationen och man tar en del av något större (än bara sig själv). (Grøn, 

2016). Det kan handla om att t.ex. lyssna på musik som väcker goda känslor i en. Det gäller att 

uppskatta de små sakerna i livet, skapa tid och utrymme, och njuta av stunden.  
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Sisukulturen (Finland)  

 

Sisu är ett begrepp som är del av den finska kulturidentiteten. Med sisun har man definierat finskhet 

via litteratur och genom det finska språket (Helminen, 2020) som i Väinö Linnas litteratur (Täällä 

Pohjantähden alla - Trilogin, 1959,1960 & 1962). Sisun tas upp ofta då en finländare vinner i något 

mästarskap inom idrott, eller är framgångsrik inom ett annat yrkesområde (Helminen,2020). Man kan 

säga att hen kämpade igenom loppet tack vare sisun, och sisun förknippas ofta till att inte ge upp. 

Emilia Lahti skriver i sin artikel att sisun betyder styrka, envishet och uthållighet. Orden är många 

för att beskriva finsk sisu (Skoglund, 2020). Den känns som en andlig kraft som får oss finländare att 

kämpa vidare och vi klarar oss igenom tuffa situationer även det finns hinder att kliva över.  

 

3 METOD 

 

För att få svar på min forskningsfråga kommer jag att använda mig av kvalitativa metoder som 

huvudmetod en jämförande fallstudie, som stöds av en semistrukturerad intervju och kvalitativ 

innehållsanalys. Jag kommer alltså att använda mig av olika metoder för att analysera data. Data som 

samlats in i detta examensarbete består av litteraturstudier och källor på nätet, närstudier och analys 

av filmerna, samt intervju av producent för adaptionen Luokkakokous. 

En kvalitativ forskning fokuserar på text eller bildbaserade källor istället för på numror och mål. 

Forskningen strävar till att nå en djupare analys av ett specifikt objekt eller en process (Maxwell, 

2013). För att hålla sig till relevans, underlättar det att behålla sin kvalitativa analys inom något 

specifikt tema eller kategori (Bergin. T, 2018). Tiffany menar att man borde behålla sig i samma 

teman som man har i andra metoder.  

 

3.1 Fallstudier  

 

Bill Gillham definierar i Case study Research Methods, vad en fallstudie är på följande sätt:  

A Case study is one which investigate the above to answer a specific research question […] and which 

seeks a range of different kinds of evidence, evidence which is there in the case setting, and which has to 

be abstracted and collated to get the best possible answers to the research questions. (Gillham. B, 2010)  
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En fallstudie är en forskningsmetod vars syfte är att ge djupgående och detaljerad information om det 

man undersöker, t.ex. ett fenomen, en händelse eller en person. Oftast fokuserar man på ett enda eller 

några fåtal fall som undersöks djupare (Merriam. S,1994).  

 

3.2 Semistrukturerad intervju 

 

En semistrukturerad intervju är en kvalitativ metod för insamling av information genom intervju med 

forskningsobjekt. Anna Hedin sammanställer den som följande:  

…semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, 

detaljerade frågor. Genom att ha några större frågeområden istället för många detaljerade frågor kan 

man föra samtalet mer naturligt och låta personen själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika 

saker kommer upp. Syftet med intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet och man vill därför 

att personen ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. (Hedin A, 2011)  

I denna kvalitativa studie använder jag mig av en semistrukturerad intervju för insamling av 

information. Varför har jag valt att använda mig av en semistrukturerad intervju? Orsaken är att 

huvudfrågorna är förutbestämda, men beroende på vad intervjuobjektet Oskari Huttu svarar, kan jag 

ställa följdfrågor kring ämnet. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att det känns mera som 

ett samtal med intervjuobjektet än ett förhör. Dock innehåller intervjun ett frågebatteri som håller sig 

inom ämnet jag forskar i. Nackdelen med en semistrukturerad intervju är att om man inte håller sig 

inom ramarna, kan det leda till att intervjun hamnar utanför ämnet och intervjuobjektets svar blir 

irrelevanta.  

Eftersom producenten för Luokkakokous, Oskari Huttu, är finskspråkig kommer jag utföra intervjun 

på finska. Men jag kommer att tolka svaren på svenska i detta arbete, samtidigt som själva citaten 

förblir på finska. Själva intervjun hålls på Google meets den 4 maj 2021 på grund av den rådande 

pandemin. 

 

3.2.1 Intervjufrågor 

 

1. Hur mycket var ni tvungna att hålla er till originalmanus? Med händelser och repliker? 

2. Hurudana kulturskillnader märkte ni/kom det fram i manuset som ni var tvungna att släppa?  

3. Fanns det någonting från originalfilmen som produktionssällskapet ville ha med?  

4. Finska sisun är närvarande i bastuscenen, hur kom ni fram till händelserna i scenen?  
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5. Varför valde ni att göra högstadiets 20-årsjubileumsfest istället för gymnasiets 25-

årsjubileumfest? 

 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som analyserar innehållet, som ofta är skapad av någon annan. 

Innehållet kan bl.a. vara i form av text, bild, en film eller något annat medieinslag. Man kan studera 

både det synliga innehållet, det som sker ytligt och som man ser och hör i filmen som händelser och 

repliker. Metoden används också ofta (om inte mera) då man analyserar det inre eller dolda innehållet 

för att förstå djupare de kulturella betydelserna (eng. cultural meanings and insights) (Noaks & 

Wincup, 2004).  

I min forskning kommer den kvalitativa innehållsanalysen att användas för att få en kulturell 

förståelse av de utvalda scenerna. Analysen är väldigt beroende av data (d.v.s. filmerna), eftersom 

utan data finns det inget innehåll att analysera. Resultatet styrs av ett subjektivt synsätt och i detta 

arbete är det skribentens egna tolkning av urvalet som formar resultatet. Om någon annan skulle 

utföra exakt samma analys, skulle slutresultatet förmodligen bli annorlunda. Det handlar alltså om att 

jag tolkar det utvalda innehållet för mitt arbete och letar efter budskap, avsikter och 

meningsstrukturer. Resultatet bygger alltså på en subjektiv tolkning. Som Noaks & Wincup påpekar: 

Qualitative researchers who employ content analysis often seek to investigate texts and search for 

'cultural meanings and insights' that such texts provided (Noaks & Wincup, 2004). 

Några centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys som jag kommer att använda är manifest och 

latent innehåll. Manifest innehåll syftar på det synliga och explicita innehållet. Det som man ser på 

skärmen och som händer t.ex. i en film.  Med latent innehåll syftar man på det implicita, d.v.s. det 

underförstådda och det som man läser av i t.ex. en scen och skapar sin egen tolkning av. (Nygård, 

2021).  

 

4 TEORI 

 

4.1 Lokalisering inom media  

 

Lokalisering är ett brett begrepp. Svenska Akademiens ordböcker definierar ordet ”lokalisera” på 

följande sätt: ”förlägga (verksamhet) till vissa områden” (Lokalisera, 2021). Teorin anses vara en så 



17 

 

kallad handelsterm, som till exempel hur en produkt som säljer bra i ett område (t.ex. Europa) bör 

anpassas för till en annan miljö (t.ex. Afrika).  I boken Media Cross Boarders definieras ordet 

lokalisering på följande sätt:   

The multifaceted process of adapting a product to the requirements and preferences of a different 

market and target audience. Localization can refer to many different product levels and aspects and 

varies in degree. (Esser, Smith, Bernal-Merino, 2016)  

Den moderna lokaliseringsteorin anpassar sig till flera yrkesområden, men i denna analys kommer 

det att fokuseras på lokalisering inom media och mera specifikt; lokalisering av film. Som Esser 

skriver: Lokaliseringen inom media innebär ofta igenkännbara TV-format som Vem vill bli miljonär, 

Big Brother & Idol[s] som är sålda internationellt för lokal adaption, och lokaliserade nationellt för 

inhemsk publik (Esser, 2016).   

Det som man bör tänka på, då t.ex. TV-format och film lokaliseras, är kulturella och etniska 

skillnader. Någonting som är en självklarhet i en västerländsk kontext kan vara oacceptabelt och 

tabubelagd för en asiatiskt eller en arabiskt publik (som t.ex. nakenhet). Inom lokalisering är det 

därför ytterst viktigt att ta i beaktande vem det audiovisuella innehållet är producerat för, vem som är 

målgruppen och vilken etniska bakgrund hen har.  

De ovannämnda TV-formaten har lokaliserats för en finsk publik. Detta är på grund av att alla tre har 

varit framgångsrika format i sina respektive ursprungsländer. Det framgångsrika formatet Idol[s] har 

även lyckats nå succés i sin ursprungliga form som American Idol i Finland. Men varför har då inte 

originalversionerna av TV-formaten Big Brother och Vem vill bli miljonär slagit igenom? Det är 

troligtvis på grund av det Straubhaar kallar för ”the preference for the local” (Straubhaar, 1991, 

2007). Straubhaar menar alltså att det finns en preferens för lokalt producerat innehåll. Största orsaken 

är språket, menar han, och förklarar att faktumet att kunna se på ett TV-program på sitt eget 

modersmål har en kulturell betydelse för tittaren. Vem skulle vilja se på frågesport på ett språk som 

man inte pratar och med frågor man inte själv kan svara på?  

Esser hävdar: att språket är starkt associerad med den audiovisuella kulturen, och är en 

anmärkningsvärd kraft som är avgörande för t.ex. konsumtionen av TV-program (Esser, 2017). Det 

är igenkänningsfaktorerna som appellerar till tittaren, som t.ex. miljön som TV-formatet spelas i eller 

något populärt musikstycke som tittaren känner till. Detta kallas även till kulturell närhet som har 

med den kulturella identiteten att göra. Som Straubhaar argumenterar:  

“the audience tends to prefer and select local or national cultural content that is proximate and more 

relevant to them”. (Straubhaar, 1991)  
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Den kulturella närheten har alltså en stor betydelse för lokaliseringen av en audiovisuell produkt. 

Esser fortsätter med att påpeka hur TV-formatet måste anpassas så att TV-tittarna hemma förstår 

innehållet:  

“In understanding localization, it is important to note: adaptation includes considerations to modify 

content in ways that take into account the specific audiences targeted by the broadcasters with the 

programs in question”. (Esser, 2016)  

Programmet eller filmen måste alltså kännas naturlig att se på. T.ex. sänds Vem vill bli miljonär på 

”primetime” i Finland, lördagar kl. 20.00, för målgruppen barnfamiljer. Frågorna måste naturligtvis 

vara på finska och delvis handla om lokala ämnen som t.ex. populärkulturen i Finland. Det vill säga 

att adaptionen har blivit modifierad till en lokal version av ett lokalt produktionsbolag. Vem vill bli 

miljonär är ett gott exempel på en lokalisering som är framgångsrik i Finland. Jag vill påpeka att detta 

TV-format har framgångsrikt lokaliserat till hundratals länder runt omkring världen. Estetiken är 

likadan i varje lokaliserad version. Oavsett var man befinner sig i världen och ser på Vem vill bli 

miljonär, kan man förstå vad det är för program och vad det går ut på. Strauphaar noterar också hur 

TV- och reklambranschen satsar allt mer på kulturellt anpassat innehåll: 

"Audience preferences lead television industries and advertisers to produce more programming 

nationally and to select an increasing proportion of what is imported from within the same region, 

language group, and culture, when such programming is available" (Strauphaar, 1991).   

 

 

4.2 Representation  

 

Inom kulturstudier är representation anknytningen mellan mening och språk till kulturen (Hall,1997). 

Stuart Hall beskriver representation som något meningsfullt som kommuniceras till andra genom 

språk: 

“Representation means using language to say something meaning-ful about, or to represent, the world 

meaningfully, to other people.” (Hall, 1997) och “representation is the production of meaning through 

language”. (Hall, 1997)  

Dessa “meningsfulla” representationer kan förekomma i språk- och skriftform, i bilder, tecken 

(semiotik) och objekt. En bil kan t.ex. representera olika saker och betyda olika för olika människor. 

Bilen är ett metallobjekt på hjul som man kan använda för en resa från a till b. Den kan även 

representera en djupare mening, som t.ex. har att göra med vilken slags bil det är frågan om. Att köra 

med en Mercedes Benz kan representera en högre status i samhället jämfört med en Toyota som 
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representerar den mera familjeorienterade värden. Med andra ord; bilen har ett symboliskt värde i vad 

den står för och vad den representerar.  

Hall menar att representation är sättet hur man ser på och uppfattar (eng.‘make sense of’) t.ex. världen, 

händelser (events) och objekt. Representation möjliggör också att utrycka en komplex tanke för en 

annan människa och att kommunicera med ett språk på ett sätt så att man blir förstådd (Hall, 1997). 

Varje människa har sin unika förståelse om världen och sin subjektiva mening. Hall kallar detta för 

konceptuella kartor eller ’conceptual maps’ (Hall, 1997) som byggs upp med hjälp av t.ex. 

uppfostran, upplevelser och utbildning. De människor som härstammar från samma område, d.v.s. 

har samma kulturella bakgrund och samma omgivning, delar samma tillgångar till samma 

konceptuella kartor och har tillgång till ett ungefärligt liknande (som omgivningens) sett att se på 

världen. Med andra ord kan dessa människor sägas sig tillhöra samma kultur.  

Men konceptuella kartor allena räcker inte till för att kunna dela med varandra allt det som bär 

mening. Hall argumenterar att språket är det andra systemet av representationen som är involverad i 

helhetsprocessen i skapandet av mening (Hall, 1997). Våra konceptuella kartor översätt nämligen till 

ett gemensamt språk, till meningar, som vi kommunicerar vidare i form av ord, text, bilder och tecken 

(d.v.s. semiotik). 

I sin korthet definierar Hall representation som en process där medlemmar av en kultur använder 

språk (brett definierat som vilket system som helst som använder meningsbärande tecken) för att 

producera mening:  

Representation is the process by which members of a culture use language (broadly defined as any 

system which deploys signs, any signify-ing system) to produce meaning. (Hall, 1997) 

 

4.2.1. Stereotypi  

 

Homi Bhabha definierar stereotypin som en form av kunskap och identifikation, som är mellan vad 

som alltid är ”på plats”, redan känt, och någonting som måste ivrigt upprepas. (Bhabha, 2012). Detta 

kan förekomma som förutsägbart, eller något som man ”tar för givet”. Bhabha menar att på grund av 

det är förutsägbart, behöver stereotypin alltid vara i överskott av vad som kan vara empiriskt och 

logiskt konstruerad (Bhabha, 2012). D.v.s. att meningen som representeras inom kulturen innehåller 

en tydlig och unik identifikation, som gör kulturen till sin egen. Stuart Hall sammanfattar definitionen 

av stereotypier mycket tydligt. Han skriver att stereotypier reduceras till några få igenkännbara, 

karakteristika drag som naturaliseras, och fixerar därmed skillnader och gränser. Stereotypin är med 
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andra ord en del av social[a]- och symboliska koder. Den ställer upp en symbolisk gräns mellan det 

”normala” och det ”avvikande”, d.v.s. formas som ett ”vi” mot ”dem” (Hall, 1997) och som sker i 

representationen av vilken kultur som helst i världen - vare sig det handlar om sport, politik, etniska 

bakgrund eller vilken hudfärg människan har.  

 

4.3 Encoding & Decoding  

 

Kommunikation generellt kan förklaras med bl.a. följande figur:  

 

Figur 1 vad är kommunikation?, Sara Gunningberg, 2007  

Sändaren är skaparen av innehållet som t.ex. ett produktionsbolag som gör själva filmen, 

meddelandet ligger i själva produkten, det vill säga filmen, och mottagaren är t.ex. publiken som ser 

filmen. I det traditionella mediesamhället fick sändaren ta del av mottagarens tolkningar via 

tittarsiffror eller filmkritik. I dagens digitaliserade värld kan mottagaren påverka mycket snabbare 

och ge direkt feedback t.ex. via sociala medier (interaktivitet).  

Stuart Halls modell från 1973 om Encoding & Decoding var en banbrytande modell som även den 

handlar om kommunikation, men där mottagaren (decoder) spelar en större roll, skriver Hall. 

Mottagaren är nu aktiv och tolkningen av meddelanden påverkas av bland annat av mottagarens 

kulturella bakgrund och livserfarenheter. Som exempel: en person Sverige kan har en annan syn på 

kryssningsfartygen mellan Finland och Sverige än passageraren i Finland. I Sverige kallas fartygen 

“Finlandsfärjan” medan i Finland är de “Sverigebåtar”, även om man menar samma fartyg. Hall 

skriver vidare att det är just tolkningen (decoding) av fenomenet eller budskapet som är avgörande 

för hur mottagaren uppfattar budskapet (Hall. S, 2018). Med andra ord tolkar varje person/mottagare 

budskapet på olika sätt, och effekten kan variera t.ex. genom att mottagaren influeras, provoceras, 

underhålls o.s.v.  

 

.  
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Figur 2 Stuart Hall Encoding / Decoding från Stuart Hall Essentials Essays volume 1, 2018 

 

Figur 2 visar processen vad Hall menar med Encoding och Decoding. Som exempel kan man tänka 

sig att en reporter jobbar på ett mediebolag och någonting händer som hen ska rapportera om. 

Reportern börjar med att samlar in fakta om vad som har hänt, var det har hänt, vem som var 

inblandad, hur och varför det hände o.s.v. Hur meddelandet (reportaget) till slut blir, beror dels på 

reporterns bakgrund, ideologier o.s.v., dels på organisationskulturen, redaktionens synvinklar och 

maktstrukturer o.s.v. och dels på tekniska aspekter. Detta kallas meningsstrukturer (meaning 

struktures I) och reportern har nu gjort många val för att kunna sända budskapet (encoding). Själva 

reportaget är nu en produkt som Hall kallar för program as meaningful discourse då slutresultatet har 

skapats genom en komplex social process där många människor deltagit med sina egna frames of 

knowledge. 

När reportaget når tittaren, har denna igen en annorlunda bakgrund/tänkesätt o.s.v. som gör att hen 

tolkar (decoding) budskapet på ett annorlunda, för hen unikt, sätt (meaning struktures II).  Tittaren 

kan diskutera reportaget med familj och vänner, och kommentera sin åsikt t.ex. via sociala medier till 

mediebolaget. (Hall. S, 2018). 

 

5 ANALYS 

 

Före jag börjar min analys vill jag be läsaren att notera att den semistrukturerade intervjun med 

producent Oskari Huttu är baserad på hans minnen om händelserna för 6–7 år sedan, d.v.s. före 

inspelningarna, under inspelningarna och efter inspelningarna av Luokkakokous. Huttu fick inga 
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frågor i förväg eller tid till förberedelser. Huttus intervju är baserad på subjektiva minnen och 

reflektioner som kan ställvis leda till felaktig information.  

Inför detta arbete såg jag den finska adaptionen av Klassefesten för första gången. I min analys 

kommer jag nu att fokusera på hur representationer av finska och danska kulturella stereotypier 

förekommer i filmerna och t.ex. hur humorn representeras i de utvalda scenerna. 

 

5.1 Generellt vad som skiljer och inte skiljer filmerna  

 

Största delen av berättelsen i båda filmerna följer samma dramaturgiska kurva. Narrativet flyter på i 

samma tempo och händelserna i berättelsen kommer ungefär vid samma tidpunkt. Samtliga karaktärer 

är de samma, bortsett från förnamn och mindre biroller. Händelserna i Klassefesten utspelar sig i en 

miljö i Köpenhamnsregionen, medan i Luokkakokous är vi Naantali Spa i Nådendal och själva 

klassfesten sker på en mindre ort. Som tittare kan man inte undgå att märka att ena filmen är på danska 

och andra på finska.  Som jag nämnde är berättelsens struktur den samma i båda filmerna, men vissa 

tvister i händelserna skiljer sig från varandra.  

Min femte fråga till Huttu handlade om varför de hade valt i Luokkakokous att fira högstadiets 

jubileumsfest istället för gymnasiefesten, som i Klassefesten. Huttu svarade att detta var en av de 

mest konkreta ändringar som de hamnade göra, och detta på grund av skådespelarnas ålder: 

”Se oli varmaan se konkreettisin muutos mikä jouduttiin tekee, kun ruvettiin niin kun laskee tyyppien 

ikää.” 

 I Klassefesten verkar skådespelarna vara ca. 10 år äldre, eller åtminstone verkar deras agerande tyda 

på det. Enligt Huttu valde produktionsbolaget att satsa på yngre skådespelarare eftersom kemin 

mellan dessa tre fungerade bra (och därför valde man troligtvis högstadiefest som tema):  

”Mukavasti yhdistyy niin kun ikään kuin Akussa, jo monella tapaa itsensä todistanut, kokenut, koulutettu 

näyttelijä. Sit niin kun Sami ja Jaajo, kaks esiintyjää jotka on omat, Molemmat ovat niin kuin oman alansa 

huippuja, mut sit taas elokuvayleisölle yllättäviä uusia nimiä […] huomattiin, että okei, tällä kolmikolla 

kemia toimii ja me uskottiin että se on myös sellanen joka toimii yleisölle” 

 

Jag vill även påstå att valet av högstadiefest just med dessa skådespelare berodde på att de tre 

skådespelarna redan under produktionsfasen var (om inte största, men i alla fall) stora media 

personligheter. Aku Hirviniemi var en framgångsrik ung skådespelare, Jaajo Linnanmaa en känd 

radioperson samt programvärd, och Sami Hedberg en framgångsrik stand-up komiker. Det vill säga 

(på sätt och vis) nya, men redan erkända ansikten.  
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Som Esser argumenterar, och för att förstå lokalisering, är det viktigt att notera man måste modifiera 

innehållet så att den specifika målgruppen förstår den: 

In understanding localization it is important to note: adaptation includes considerations to modify 

content in ways that take into account the specific audiences targeted by the broadcasters with the 

programs in question (Esser, 2016) 

 

Jag vill påstå att castingen av Sami och Jaajo gjorde att filmen nådde en bredare publik. Trots att de 

inte var utbildade skådespelare satsade produktionsbolaget på dem eftersom de ändå var ändå kända 

från andra medium. Ensemble i Klassefesten består av skådespelare som har gjort andra roller innan, 

medan Luokkakous gör inte det. Detta är ett tydligt exempel på att det finska produktionssälskapet 

har modifierat innehållet för en lokal publik.  

 

5.2 Teman 

 

Båda filmer är komedier där det är meningen att tittaren skrattar till då karaktärerna hamnar i 

obekväma, komiska situationer. Men hur mycket var man tvungna i Luokkakokous att återskapa 

skämten som förekom i orginalfilmen? Enligt producenten Oskari Huttu fick produktionsbolaget fria 

händer att lokalisera en version som de själv ansåg att kunde fungera i Finland: 

”Sopimusteknillisesti muistelisin, että meillä ei ollut mitään rajoitteita tai tota annettua, annettua mitään 

sinänsä ehtoja alkuperäisteoksen […] oikeuksien omistajalta. [...] Se diili on hyvin, hyvin tota vapaa, 

että siinä niin kun alkuperäisen oikeuden omistaja tietysti hyötyy siitä, että mitä paremmin se tota elokuva 

menee sit sillä markkinoilla missä uudelleen tehdään.” 

 

Det underlättar lokaliseringen av berättelsen då det är fritt fram att ändra i berättelsen så att den 

representerar den lokala kulturen. Den lokala publiken kan relatera till berättelsen då den känns 

bekant och nära, som handlar om något man känner igen och kan identifiera sig med. Också Esser 

påpekar nödvändigheten i att adaptera innehållet för den lokala publiken (eng. adaptation includes 

considerations to modify content in ways that take into account the specific audiences targeted) och 

Straubhaars teori påminner om att publiken ofta föredrar lokalt innehåll (preference for the local).  

Visst, kanske hade originalversionen eventuellt fått tittare på vod-servicen Netflix i Finland, men den 

skulle aldrig ha blivit en publiksuccé i biograferna, som Luokkakokous blev. Största orsakerna verkar 

vara språket och representationen av den lokala kulturen. Huttu verkar utgå från att lokala 

innehållsproducenter känner sin lokala publik:  
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”Se ajatus varmaankin on että, et se niin kun paikallinen, paikalliset tekijät tietävät parhaiten  […] 

mikä siellä toimii.”  

 

Eftersom de lokala filmskaparna känner till den lokala kulturen och vet vad som fungerar för den 

lokala publiken, verkar det onödigt att originalskaparna bestämmer alltför mycket när det gäller den 

lokaliserade versionen.  

En aspekt som är viktig och skiljer på en kulturell nivå mellan Klassefesten och Luokkakokous är 

humorn. Den förekommer i olika handlingar och via dialogen. Enligt min åsikt är humorn skapad i 

båda filmerna med tanke på den stora publiken, den är på ett sätt ytlig. I den danska versionen är 

dialogen grövre. T.ex. kommer ordet ”fisse” (kvinnokönsorgan på danska) fram i dialogen oftare än 

i den finska versionen. Huttu spekulerar att detta kan ha att göra med den danska humorn, som skiljer 

sig från den finska.  

”Kyllähän Tanskassa on selvästi komedian perinteessä on niin kun sellaisia sävyjä jota suomessa ei ole 

[…] niin kuin Suomessa elokuva jossa mentäis niille huumorin alueille sellaisen tietyn niin kun 

vaivaantuneisuuden niin kun alueille mihin suomessa voisi kuvitella että, että silloin elokuva menisi 

enemmän marginaaliin.”  

 

Filmer som t.ex. Klovn (2010) och De grønne slagtere (2003) är filmer där humorn går aningen över 

gränsen, enligt min mening, trots att de båda är roliga komedier. Det har med den danska kulturen att 

göra, man tar inte saker på blodigt allvar hela tiden. I min analys har jag också märkt att humorn 

faktiskt är annorlunda i Klassefesten och Luokkakokous. Klassefesten bygger mest på händelserna 

och dialogen, medan i Luokkakokous är det händelserna och personerna som står i fokus. Den finska 

adaptionen känns aningen stelare, men här kan det ju hända att min danska bakgrund inverkar på min 

uppfattning (decoding). 

 

Stereotyper  

 

I båda filmerna representerar de tre huvudkaraktärerna tre män som är (eller närstan är) på branten 

till medelålderskrisen. Det finns värme mellan dem och de vill framstå som normala grabbar, men 

deras klumpighet får dem att hamna i situationer som kanske inte hade räknat med. Jag anser att detta 

är en orsak till varför filmerna var framgångsrika i sina respektive länder. Berättelsen representerar 

stereotypiska karaktärer som man lätt kan identifiera sig med, och därför fungerar det.  
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I min intervju frågade jag också ifall det fanns någonting i originalfilmen som produktionssällskapet 

absolut ville ha med. Men av någon orsak ställde jag inte frågan, men istället tog jag upp en följdfråga 

att det kändes som om Klassefesten är lite mer sexistisk i sin ton än den finska adaptionen. I båda 

filmerna är största delen av karaktärerna manliga, och representeras som män/en grupp med killar 

som funderar över vad de skulle göra om de har en fri helg från sina respektive partners. Man måste 

komma ihåg att originalmanuset är delvis också skriven av en kvinna (Claudia Boderke). Men man 

kan inte undgå att se en stereotypisk representation av könsfördelningen i filmerna. Enligt Stuart Halls 

definition kallas stereotypisk representation för symbolkoder. Här ställs det upp en symbolisk gräns 

mellan det ”normala” och det ”avvikande”. Det ”normala” sättet att göra film på är att 

huvudkaraktärerna är manliga. Det är stereotypiskt att berättelsen kretsar runt män och 

kvinnokaraktärerna mest har biroller som stöder de manliga karaktärerna.  

Nu måste man komma ihåg att Klassefesten är producerat för 10 år sedan och Luokkakokous för 6 år 

sedan. Mycket har hänt inom film- och TV-branschen under senaste 10 åren. Könsrollerna och 

genusfrågor har debatterats efter skandalerna av sexuella trakasserier som t.ex. i fallet Harvey 

Weinstein4. Som tittare känns det att Klassefesten är lite mera sexistiskt i sin representation av 

kulturella stereotyper. Detta kommer fram i dialogen, nakenheten, i karaktärernas agerande, som t.ex. 

då karaktären Nils konfronterar på toaletten sin gymnasiet förtjustning Eva under påverkan av extas. 

Scenen innehåller verbalt och händelserikt opassliga kommentarer, även om det sker inom ramarna 

för genren komedi. Jag antar att denna scen skulle se annorlunda ut om filmen skulle produceras idag. 

Man kan tänkta sig att det är väldigt danskt att provocera genom att använda så kallade sensitiva 

ämnen i komedigenren. Huttu tror också att faktumet att man spelade in filmerna med fem års 

mellanrum gjorde att den finska versionen blev mer ”rumsren”, eftersom attityderna i branschen 

förändrats:   

”On varmasti yks ero joka voi olla on niin kun se muutos ihan ajassa. […] kun mietitään että ollaan 

2010- luvulla, niin silloin tietysti niin kun joka puolella länsimaita tapahtui hirveesti. Tässä niin kun 

keskustelussa herättiin näihin asioihin, et minkälaisia tota stereotypiä, stereotypioita ja tota sukupuoli 

asetelmia tuodaan esille leffoissa. Et mä luulen niin kuin vaikka siinä ei olisi ollutkaan tyyliin viittä vuotta 

enempää näitten leffojen välissä, mutta siinä on kuitenkin niin kuin ajan hengessä tapahtunut niin paljon 

muutosta, et niin kun me koettiin silloin että, että on niin kun on aidosti niin kun hauskempaa ja parempaa 

jos me niin kun pikkasen muokataan sitä nyanssia.” 

 

Inom stereotypins ramar är huvudkaraktärerna inte representerade i Klassenfesten och Luokkakokous 

som onda personer, men mera som fjolliga medelålders män som hamnar i obekväma situationer. 

 
4 Harvey Weinstein: Amerikansk före detta filmproducent och sexualförbrytare. Blev dömd för sexuella brott feb 2020. 
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Kanske det är en ytterligare orsak till att filmerna har varit framgångsrika. Tittarna kan relatera till 

vad karaktärerna går igenom då de hamnar i obekväma situationer. 

 

5.3 Bastuscenen 

 

Enligt min åsikt är bastuscenen i Klassefesten inte en scen som söker efter något särskild kulturell 

representation av danskhet. Scenen är där för att skapa en komisk situation. Medan i Luokkakokous 

är scenen mera relaterad både visuellt och stereotypiskt till finskheten. Den finska sisun är tydligt 

närvarande i scenen. Efter att Niklas testiklar fastnat, springer karaktärerna Antti och Tuomas för att 

hämta hjälp, men de blir på den vägen. Då Niklas sitter fast i bastun kommer det plötsligt två ryska 

män in som börjar ösa på vatten på bastuugnen. De har som avsikt att tvinga ut (fin.”savustaa”) 

Niklas. Sen kommer ännu Sauna-Timo in som öser ännu mera vatten på bastuugnen. Det blir en 

traditionell vem klarar sig längst i bastun-leken. Leken har med sisun att göra och kan sägas vara 

latent innehåll, d.v.s. det underförstådda som man läser av och skapar sin egen tolkning av med hjälp 

av sin konceptuella karta (Hall). 

Scenen är också ett bra exempel på Halls encoding/decoding. I Klassefesten finns det inte en tydlig 

kulturrepresentation i scenen. Meddelandet/meningen i scenen som de danska filmskaparna 

(encoding) skickar vidare till tittarna hänger, enligt min tolkning, mera på själva berättelsen och 

speciellt dialogen mellan karaktärerna som sedan leder vidare till följande scen i berättelsen. Medan 

i Luokkakokous spelar den kulturella representationen en större roll, då bastukulturen i Finland är 

anmärkningsvärt större än i Danmark. Sekvensen att ”ösa på mera vatten” är en kod (encoding) som 

berättar för den finska tittaren (decoding) budskapet att ”det måste kännas obekvämt” eller ”det där 

bränns”. Jag vill påstå att största delen av finländare har varit med om en liknade situation, eller i alla 

fall känner igen situationen på annat sätt och därmed avläses scenen på ett ”finskt sätt” (i motsats till 

ett ”danskt sätt”). Även om situationen är absurd på sitt eget sätt, förstår avläsaren (decoding) på en 

kulturellnivå meningen med scenen, tack vare att koden är tydlig. Att vara finsk representeras 

stereotypiskt och tydligt i denna scen.  

Min fråga till Huttu var: ”Finska sisun är närvarande i bastuscenen, Hur kom ni fram till händelserna 

i scenen?”. Jag ville också veta mera om varför man valt att karaktärerna i Luokkakokous bastuscen 

är två ryska män och Sauna-Timo. Detta budskap fick mig att tänka på (decoding) Finlands och 

Rysslands gemensamma historia, samt Sauna-Timos roll som en mästare i att bada bastu. Men enligt 
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Huttu hade händelserna inne i bastun inte någon djupare kulturell betydelse, eller något kulturellt 

speciellt budskap som filmskaparna ville förmedla: 

”Mitään sellaista hyvin sellaista konkreettista ja selkeätä syytä ei ollut […]. Ei nyt ole sellaista, kun 

mitään sellaista hirveen perusteellista niin kun intellektuellia niin kun perustetta ja taustaa siinä että on 

haettu hahmoja […] haettu mahdollisimman hauskoja hahmoja ja mahdollisimman niin kun ikään kuin, 

kun jännitteistä tilannetta, josta pystyy sitä huumoria kaivaa.” 

 

Scenen behövde roliga karaktärer och att de råkade vara ryska män, hade ingen baktanke. Enligt Huttu 

var karaktären Sauna-Timo med i filmen för att han under inspelningarna ännu var mediekändis och 

en del av populärkulturen. Detta var på grund av att Sauna-Timo hade deltagit i Bastu VM 2010, ett 

totalt fiasko som ledde till att en annan deltagare dog. Händelsen ledde också till att medierna skapade 

karaktären Sauna-Timo (encoding) som en del av tragedin.  

Bastuscenen är ett bra exempel på hur en scen skiljer sig mellan originalversionen och adaptionen.  

Filmskaparna har lokaliserat manuset åt en finsk filmpublik och tagit med en stereotypisk 

representation av vår bastukultur där ”finnarna är bäst på att bada bastu”. Bastukulturen är del av vår 

kulturella identitet. Jag vill påstå att detta budskap (encoding) definitivt skulle få en annan mening 

hos en mottagare från en annan kultur (decoding).  

 

5.4 Bageriscenen 

 

Andra scenen som jag har valt för min analys är bageriscenen, och det som händer utanför bageriet. 

I scenen är karaktärerna Nils och Thomas (Klassefesten) - och Niklas och Tuomas (Luokkakokous) - 

i bageriet för att handla frukostbröd. Dialogen är i båda filmerna likadan, man pratar om samma 

händelser. Medan det som händer mot slutet, utanför bageriet, är annorlunda i filmerna. 

Jag vill påstå att detta är på grund av att bageri/konditorikulturen är betydligt mera betydelsefull i den 

danska kulturen och en del av den danska identiteten. Av egen erfarenhet vet jag att finns det en 

tradition i Danmark att ofta hämta brödet från sin lokala bagare och sitt lokala bageri/konditori. Till 

och med musikfestivalen i Roskilde har flera konditorier för publiken på festivalplatsen.  

Då Nils och Thomas (Klassefesten) kommer ut från bageriet, står det en ung man och kissar på 

väggen. Nils blir sur och skäller ut honom. Denna sekvens bevisar vilket kulturellt värde ett bageri 

har i Danmark. I motsvarande scen i Luokkakokous sker kissandet i bakgrunden och karaktärerna 

reagerar inte ens på det. Statisterna ser mera ut som om några rånare som bara råkar kissa och sedan 
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möjligtvis är på väg att stjäla några bullar från bageriet. Detta är ett tydligt exempel på att budskapets 

mening ändras från Encoding till Decoding, och resultatet är helt beroende av vem som tolkat 

ursprungsmanuskriptet, vem som producerat filmen och vem som är den tolkande tittaren. 

Producenten Huttu nämnde i intervjun följande:  

”Tossahan on nyt ihan selkeä ero, koska toi on mielenkiintoinen koska mä en ollut todellakaan niin kun 

ymmärtänyt, että se että tanskalaisessa kulttuurissa toi on niin kun iso juttu” […], meillä se oli ehkä 

varmaankin just se, koska se on niin kun se on nyt sellaista tavallaan hauskaa urpoa huumoria, että 

jotkut kuseskelee jossain.” 

 

Det vill säga att budskapet i den danska representationen/filmen/manuset blev tolkat av 

produktionsteamet på ett annorlunda vis. I den finska adaptionen verkar statisterna i bakgrunden 

utanför bageriet inte ha någon större betydelse för berättelsen och de bidrar inte heller till 

personbeskrivningen/utvecklingen av huvudkaraktären eller hans syften och mål i berättelsen. 

Händelsen förekommer som platt på skärmen och framställs utan större dramatik. Producenten Huttu 

kommer inte ihåg om konfrontationen mellan huvudkaraktären och pojkarna aldrig blev inspelad, 

eller om den blev bortklippt under editeringen.  

Ser man på estetiken och scenografin i bageriscenen i Klassefesten ser man tydligt att man befinner 

sig i ett bageri, med bakverk runt omkring och dagens tidningar på hyllan vid ingången. Ett tydligt 

exempel på det synliga, som man kan kalla manifest innehåll. Man ser att utrymmet är litet, det finns 

inte plats för att fika inne i bageriet. Detta är en klar skillnad mellan danska bagerikulturen och den 

finska. I Danmark tar man med sig t.ex. sitt wienerbröd hem. Så man kan påstå att danskarna älskar 

äta och njuta av frukostbrödet hemma (detta är hygge!). Medan enligt mig (som har bott i båda 

länderna) är det vanligare i den finska bagerikulturen att äta bakverken på själva bageriet eller cafét. 

I den finska versionen är bageriet mera som en liten butik. I ena ändan finns en del bakverk och andra 

sidan är fyllt med mataffärsprodukter. Känslan som jag får som tittare är att man förmedlar med 

estetiken, och scenografin, att man är i en liten mataffär i en liten by. Det känns även som om 

karaktärerna är där för första gången i sitt liv eftersom de inte känner till kassörskan. Min analys är 

att scenen är med i Luokkakokous bara för att introducera vänskapen mellan karaktärerna Tuomas 

och Niklas, samt introducera (genom dialogen) den tredje karaktären Antti.  

Dialogen och bildberättandet (t.ex. kamerapositionerna) i bageriscenen är stort sätt likadant i båda 

filmerna. Då producenten Huttu sa att de inte hade sett scenen från ett kulturellt perspektiv eller 

förstått det kulturella värdet i budskapet (hygge fattades från Huttus konceptuella karta), blir scenen 

i Luokkakokous mera som en introduktionsscen. Den känns som en kopia av Klassefestes bageriscen, 

bortsett från konfrontationen med unga mannen i slutet och bageriet som en del av hyggekulturen.  
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5.4 Om lokalisering av film (adaptioner)  

 

Luokkakokous (2015) är den första film som lokaliserades under 2010-talet i Finland. Det är 46 år 

efter att Olsenbanden (1969), den norska lokaliseringen av danska originalversionen Olsen Banden 

(1968), producenrades i Norge. Dock så har det producerats TV-serier/TV-format i Finland, som t.ex. 

Vem vill bli miljonär? (1999-), Jyrki (1995-2001) och Salatut Elämät (1999-), men jag anser att dessa 

format är producerade närmast med tanke på ekonomisk vinst. Märk väl att det var kommersiella TV-

kanaler som investerade i dessa format. I Finland var det ytterst sällsynt, före Luokkakokous, att 

producera lokaliserade filmer, och Huttu menar att detta handlade om en kulturpolitisk fråga inom 

SES:5  

”Mä muistan mun mielestä toi luokkis ykkönen oli ensimmäinen remake leffa mitä suomessa on tehty. Ja 

sit se oli vähän sillain myöskin niin kun elokuvasäätiössä ja rahoittajien toimesta myöskin sellainen 

poliittinen, niin kun kulttuuripoliittinen kysymys, että tota mites tällänen remake versus suomalainen 

originaali käsis.” 

 

Jag tolkar att det som menas med kulturpolitisk fråga i detta sammanhang är att i Finland är 

produktionsbolagen beroende av Finlands filmstiftelsens (SES) stödverksamhet för att kunna 

producera filmer. Stödet är ofta en stor del av filmens budget, och därför är stödet viktigt för 

skapandet av filmer i Finland. Jag antar att då SES uppgift är att främja finsk filmkultur så har intresset 

tidigare främst varit att stöda inhemska originalidéer, men antar också att efter succén av 

Luokkakokous har attityden mot lokaliseringar förändrats, något vi har sett under de senaste 5 åren.  

Att lokalisera filmer har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att producera filmer, också för att 

filmskapandet främst är affärsverksamhet och lokalisering är ju en uppskattad form också för att 

producera t.ex. teaterpjäser, påpekade Huttu. Då en version av någon berättelse blir framgångsrik och 

bevisar sin potential, är det klart att rättigheterna för lokaliseringen intresserar också andra 

produktionssällskap i andra länder: 

”Jos mietitään niin teatterin puolella sehän on niin kun normaali arvostettu tapa, et niin kun samoja 

tekstejä versioidaan, koska elokuva on niin kun liiketoimintaa niin siinä tietysti olennaista on se että, et 

niin kun teos joka todistaa sen niin kun toimivuutensa kaupallisesti jossakin, niin se tietysti kiinnostaa. 

kun tehdään remake, niin sen alkuperäisen tekstin omistajalla on sinänsä helppo antaa, ne tota aika 

vapaat kädet, koska syyhän, miksi joku ostaa ne remake oikeudet, on se että, juurikin se kyseinen teos, se 

kyseinen teksti on niin kun todistanut sen niin kun voimansa, joten miksi maksaa oikeuksista johonkin jos 

aikoo myllätä sen täysin uusiksi. […] Tavallaan se tarinan ydin ja se mikä tosta jutusta tekee sen jutun 

niin sehän sinänsä toimii tässä suht samalaisissa maissa, maasta toiseen.” 

 

 
5 SES: Finlands filmstiftelse är en självständig stiftelse, som styrs av verksamhetsområdet för kulturpolitik inom undervisnings- och kulturministeriet 
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Jag håller med, som Huttu säger i den sista meningen om orsaken till varför Klassefestens koncept 

har lyckats bli framgångsrik i flera länder, att det är kärnan i berättelsen som gör filmen 

anpassningsbar. Den grundläggande idén för ett komedikoncept om tre män som reser tillbaka till sin 

hemort till en klassfest är till sin natur så allmängiltig att den kan placeras i vilken miljö som helst 

runt omkring i världen.   

Som Esser hävdar är språket starkt associerad med den audiovisuella kulturen och är en 

anmärkningsvärd kraft som avgör TV-konsumtionen (Esser, 2016). Det är viktigt att kunna producera 

lokala filmer, vare sig de är originalversioner eller adaptioner, och språket som representeras i filmen 

spelar en stor roll i hur framgångsrik filmen blir. Jag vill påstå att ägarna till rättigheterna till 

Klassefestens är bara nöjda över flera lokaliseringar av filmen, eftersom de alltid får en del av kakan.  

Hoppeligen kommer det i framtiden också att produceras lokaliseringsversioner av finska filmer. Men 

ett faktum, som producenten Huttu lyfte fram under intervjun, var att Finland ligger efter Danmark 

10 - 20 år då det kommer till professionalism och internationalisering. Men det har visserligen börjat 

dyka upp finsk producerad innehåll vars lokaliseringsrättigheter köpts upp av produktionssällskap 

från andra länder, som t.ex. Syke (2014-) och Klikkaa mua (2011-2014): 

”Tanska on ollut tota sen ainakin 10 ellei jopa 20 vuotta suomea edellä koko elokuva alan 

ammattimaistumisessa ja kansainvälistymisessä. Sen myötä me tullaan perässä mutta sitä tapahtuu, et 

siis suomessahan on pari esimerkkiä sarjoista joiden remake-oikeudet on myyty maailmalle. Onko kaksi 

esimerkkiä niin, että se ostettu optio on jopa lunastettu, niin kuin ”Syke” ja ”Klikkaa mua.” 

 

Huttu ser att adaptioner och lokalisering av finska filmer gynnar den finska filmbranschen på 

föjande sätt: 01/ 

1. Adaptioner och lokalisering främjar internationellt samarbete 

2. Adaptioner och lokalisering främjar den finska filmbranschens professionella utveckling och 

skapar jobb 

”Meidän niin kun sisällöllisen tekemisen ammattimaisuuden kehittämiselle, on olennaista 

kansainvälistyminen, et se on niin kun sekä, me pystytään kasvattamaan meidän rahoituksia, me 

pystytään kasvattaa meidän osaamista myös sisältö puolella vain ja ainoastaan sillä, että me… teemme 

kansainvälistä yhteistyötä, niin kun altistetaan itsemme sille kansainväliselle kilpailulle.  […] Se on 

positiivinen asia et välillä me tehdään remake jostain ja välillä joku tekee remaken meidän jutuista, koska 

se yksi pieni osanen siinä isossa kehityksessä että niin kun me tehdään yhteistuotantoja, joissa Suomi on 

välillä vähemmistöosa tuottaja, välillä päätuottaja, ja me myydään meidän juttuja jo ennakko vaiheessa 

ja me myydään meidän juttuja valmiina. Me kansainvälistytään, meistä tulee parempia 

ammattimaisempia.” 

 

Jag håller med Huttus två poäng, men anser även att då man skapar adaptioner är det viktigt att ha på 

sig sina kulturella glasögon och undersöka noggrant vad som i originalversionen representerar den 



31 

 

respektive kulturen (budskapet), och vilket/vilka budskap man representerar i sin egen version 

(adaption), samtidigt som man gör berättelsen för en lokal publik (lokalisering).  

Då det gäller finansiering för produktion av adapterade och lokaliserade filmversioner finns det inte 

enligt Huttu just nu några riktlinjer som kulturministeriet eller SES skulle har utarbetat. Han tror att 

det inte heller kommer att bli några riktlinjer för t.ex. hur många adaptioner det borde produceras 

årligen, eftersom det är svårt att jämföra sökandena för filmstöd: 

”En usko että siihen tulee mitään konkreettista sääntöä, koska … se olisi hyvin vaikea määritellä, 

sillain että se olisi niin kuin tasavertaista, eikä asettaisi hakijoita väärillä tavoilla eriarvoiseen 

asemaan […] politiikka joka löytää linjansa siinä, kuinka Elokuvasäätiö niin kun toimii, et koska se 

kuitenkin tuollaiselle Elokuvasäätiön tyyppiselle tahon toiminnalle on olennaista se että, että ne 

säilyttää oman autonomiansa ja niin kun tukee hankkeita, niin kun hankekohtaisilla perusteilla, 

hankkeet, yksiöllisenä ja… et niin kun vaikea nähdä että olisi mahdollista tai edes tarkoituksen 

mukaista tehdä niin kun linjauksia tuon suhteen.” 

 

Huttu menar att varje ansökan är på samma linje under ansökningsfasen, vare sig det handlar om en 

originalfilmidé eller en potentiell adaption. Min misstanke är att om SES skulle börja tacka nej till att 

stöda produktion av lokaliseringsversionerna kan det leda till att det öppnar upp för andra finansiella 

möjlighet där t.ex. utländsk investerare skulle komma in och ta en större bit av kakan. Som Huttu 

säger det är viktigt för SES att behålla sin autonomi då det gäller att stöda den inhemska 

filmbranschen. 

Till sist nämde Huttu också synvinkeln där adaptioner kan upplevas som mindre värda eller sämre än 

orginalfilmer:  

”Mun mielestä se on selkeetä että se, sellanen kulttuuripolittiinen näkökulma jossa remake:n tekemistä 

tekeminen nähtäisi, tekeminen nähtäisi jotenkin huonona tai vähempi arvoisena.” 

 

6 SLUTSATS 

 

I slutändan är min tanke inte att utnämna en vinnare, att vilkendera av filmerna jag analyserat är 

bättre.  Nej, vinnarna är filmbranscherna både i Finland och Danmark. Det är inte varje år som en 

inhemsk produktion samlar in över 500 000 biobesökare. Tanken om att en adapterad version är 

mindre värd på grund av den skulle vara en kopia är bara trams. Vi måste vara lyckliga över att det 

inom Norden finns en bred diversitet och stort urval av inhemska filmer. Det finns en stor variation 

på olika genrefilmer, lite av allt för alla.   
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Jag upptäckte att representationen av den danska kulturen i Klassefesten kommer fram via skämt, 

estetiken och scenografin. Bageriscenen var ett bra exempel på vad som är ”heligt” för en dansk, och 

där representationen av hygge kommer fram indirekt i scenen (latent innehåll). Bageriet i scenen 

fungerar som ett hjälpmedel som får tittaren att tänka på hygge hemma med t.ex. alla bakverk som 

syns i scenen (manifest innehåll). Det vill säga att när man ser på scenen och känner till konceptet 

hygge kan det väcka tanken att ”det skulle smaka med en bulle i en mysig omgivning”. Den danska 

tittaren förknippar troligtvis bagariet med hygge och reagerar starkt på att man definitivt inte borde 

kissa på sin bagares vägg! Medan i Luokkakokous kommer finskheten, eller sisun fram i bastuscenen.  

Budskapen som förmedlas åt tittaren i bastu- och bageriscenerna skiljer mellan originalfilmen 

Klassefesten och adaptionen Luokkakokous. Det är på grund av att i den finska versionen är 

berättelsen producerad för en finsk publik och budskapet behöver vara något som de kan relatera till 

(på grund av sina konceptuella kartor) och Klassefesten är givetvis skapad för dansk publik. Filmer 

lokaliseras till olika marknader för att får en bredare publik för berättelsen, och detta är gynnar 

naturligtvis originalfilmens rättighetsinnehavare som får mera inkomster. Men som denna forskning 

visar, gäller det att analysera noggrant de kulturella och etniska aspekterna och adaptera och lokalisera 

innehållet med omtanke för att skapa en framgångsrik version.  

Så som jag nämnde i början av detta arbete har jag alltid varit intresserad av nordiska filmer och 

intresset har förstärkts under skrivandet av denna kvalitativa forskning. Jag har fått en djupare insikt 

i ämnet genom att studera lokaliserade adaptioner och hur de skiljer sig i två olika länder, hur 

produktionen av adaptioner av utländska filmer växt under de senaste 5 åren i Finland, men även 

öppnat ögonen för hur mycket det produceras runt omkring världen av olika versioner av andra 

länders filmer och TV-serier. Här ser jag en chans även för den finska filmbranschen att växa 

internationellt. I min fortsatta forskning kan jag t.ex. forska i hur gör man en bra adaption som är 

både lokaliseras till en inhemsk målgrupp och som samtidigt respekterar originalfilmens kulturella 

och etniska aspekter.  

Genom forskningen för detta examensarbete har jag också noterat nya trender som t.ex. att det finns 

användare på TikTok (t.ex. Studio_188) som gör en minuts parodiversioner av populära filmer. Jag 

tror faktiskt att den berättarformen kommer att växa inom de närmaste åren då den digitala 

berättarstilen och kommunikationen förändras allt fortare och allt fler människor använder 

plattformar som t.ex. Instagram, Tiktok, Facebook och Youtube. De korta parodiversionerna är också 

en form av lokalisering och man kan forska i hur skaparna tolkar originalfilmerna och producerar en 
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egen version. Jag är övertygad om att adaptioner och lokaliseringar kommer att bli allt vanligare, inte 

bara inom film, TV-serier och teater, men också på sociala medier.  

Hoppeligen i framtiden är det finska filmer som lokaliseras utomlands och de internationella 

sammarbeten fortsätter att växa. För man måste komma ihåg att filmskapandet är affärsverksamhet 

och för att växa behöver man gå utanför sina egna gränser. Vem vet, om 10 år är det kanske ett finskt 

originalmanus som adapteras i Hollywood. 
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