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1. Sammanfattning 

En kortfilm definieras främst av dess längd på max 30 minuter, men även av att kortfilmsprojekt ofta 

utförs med en synnerligen liten budget samt att konstnärlig ambition värderas högre än kommersiell 

nytta. Att producera en självständig kortfilm är arbetsamt och sällan speciellt lukrativt, men att driva 

ett självständig kortfilmsprojekt, följa och fullgör sin egna vision, genererar erfarenheter som kan leda 

till fantastiska möjligheter. Tydligt är att producentrollen utgör en viktig del i ett kortfilmskapande, 

desto otydligare är vad rollen exakt består i. Den här studien har som syfte att kartlägga producentens 

roll och arbetsuppgifter vid skapandet av en självständig kortfilm. 

 

Parallellt med framställandet av rapporten utfördes ett kortfilmsprojekt av rapportens författare 

tillsammans med två kurskamrater. Målet med kortfilmsprojektet var att genom utförandet av de 

nödvändiga momenten i ett kortfilmsskapande erhålla viktiga och värdefulla erfarenheter inför 

framtida kreerande. För att förvärva ytterligare kunskap specifikt gällande producentens roll 

genomfördes en litteratursökning i ämnet. Denna litteratursökning kom att visa på bristen av 

tillgänglig information i ämnet vilket mynnade ut i rapportens frågeställning.  

 

2. Abstract 

A short film is first of all defined by its length, maximum 30 minutes, but also that the projects often 

are accomplished with a very small budget and because of the artistic ambition is greater than the 

commercial value. Producing a short film is tough, takes hard work and its hard to make a living out of 

it. But following your own vision and and pushing your own projects makes great experience witch 

can lead to even greater possibilities. Its obvious that the producer has a significant role when making 

a film, but not so obvious is what assignments the role exactly contains. The purpose of this study is 

the to survey the producer’s role and assignment when creating an independent short film. 

 

Concurrently with the report a short film project was conducted by the reports writer together with two 

class mates. The objective was to carry out the different tasks that are necessary to create a short film 

and from those experiences gain crucial and valuable experience about the process. To gain further 

information specifically for the producer’s role a literature search was performed. This search would 

reveal a shortage of useable information in the subject and would further on form the reports framing 

of question. 
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Begrepp som kan vara bra att känna till: 
Casting - Skådespelare visar upp sina färdigheter för att sedan tillsätta personen en roll i 

produktionen eller avvisa hen. 

Film i Västerbotten - Ett regionalt resurscentrum för film och rörlig bild som har till uppgift att 

stödja och bredda filmkulturen i Västerbotten. Lär mer om regionala resurscentrums roll i processen 

under stycket ”5.2.3 Finansiering”. 

Mockumentär - En fiktiv dokumentärfilm 

Synopsis - Ett dokument som kortfattat beskriver en films historia och hur den ska berättas. Läs mer 

om dokumentets betydelse i stycket ”5.2.2 Manusutveckling”. 

Storyboard  - Ett dokument där varje enskild scen ritas ned på papper och används sedan som 

bildmanus. Läs mer om dokumentets betydelse i stycket ”5.2.2 Manusutveckling”. 

Shotlist - Ett dokument som listar och beskriver i vilken ordning tagningarna ska spelas in i. 

VAFF – VAFF, Västerbottens Film Festival, är en regional filmfestival för unga (16-26år). 

Festivalen är den regionala uttagningen till Novemberfestivalen som även kallas SM i ung svensk 

film. Vinnarna av VAFF får resa till Novemberfestivalen i Trollhättan och representera Västerbotten.  
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3. Inledning 

3.1 Bakgrund 

En långfilm kan sällan genomföras utan finansiella tillskott från investerare, detta ställer vidare krav 

på att produkten genererar intäkter till investeraren. En kortfilm däremot förväntas sällan varken 

lyckas kommersiellt, eller alstra betydande avkastning. Kortfilm blir således en befriande plattform där 

filmskapare tillåts vara innovativa, kreativa och lekfulla. Kortfilmsskapandet erbjuder den etablerade 

filmskaparen en plattform för att experimentera med originella idéer, medan det för den oetablerade 

filmskaparen erbjuder en plattform för att tillgodogöra sig kunskap samt möjligheterna att visa sina 

alster.  

 

I boken In short - a guide to short film-making in the digital age (Elsey och Kelly 2002, s.2). 

definieras en kortfilm av att dess längd inte överskrider 30 minuter. Förutom en typisk spelfilm kan en 

kortfilm också bestå i bland annat en musikvideo, en reklamfilm eller en avantgardefilm (Elsey och 

Kelly 2002, s.5-19). Elsey och Kelly menar att kortfilm riskerar att inte tas på allvar i lika stor 

utsträckning som en långfilm. Vidare beskriver de hur kortfilm endast anses vara en lekplats för 

filmskapare och framhåller beklagligheten i det att kortfilm betraktas som underordnad långfilm. 

Denna beklaglighet grundar sig främst i deras åsikt om att det är kortfilmsskaparnas mod att ta risker i 

sitt kreerande som utvecklar branschen.   

 

”All accept that it is difficult to get funding, disribution is poor, and the 

financial reward are negligible. All agree as well, though, that short film is an 

opportunity. They provide a creative space, not necessarily a cut-price 

apprenticeship for mainstream cinema.” -- Elsey och Kelly, 2002 

 

Jag, tillsammans med två kurskamrater, har valt att som examensarbete skapa en kortfilm baserad 

enbart på egna idéer och initiativ. Målet med kortfilmen var att tillgodogöra oss den kunskap som 

fordras för att skapa en kortfilm som är helt oberoende av utomstående faktorer. Samt att 

erfarenheterna förvärvade under projektets gång skulle ligga till grund för att kunna genomföra 

liknande projekt i framtiden men med ökad effektivitet och precision.  

 

Vårt kortfilmsskapande, och erfarenheterna därifrån, kommer ligga till grund för uppsatsens ämne där 

jag valt att rikta mitt fokus på rollen som producent i skapandet av en oberoende kortfilm. Uppenbart 

är att producenten har en viktig roll i skapandet av en film, men mindre uppmärksammat är vad rollen 
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mer exakt består i. Det skulle visa sig vara mycket svårt att hitta betydande information och litteratur 

gällande rollen som film- och kortfilmsproducent.  

Denna informationslucka och behovet av att fylla den formar uppsatsens syfte.  

3.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att kartlägga och redogöra för vad som förväntas av en producent vid 

skapandet av en kortfilm. I detta fall en kortfilm som är oberoende av kommersiell nytta. 

 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av frågeställningen som följer nedan: 

•+ Vilken roll och vilka arbetsuppgifter har en producent vid skapandet av en självständig 

kortfilm? 
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4. Metod 

De metoder som använts för att samla in material till uppsatsen är litteratursökning samt eget 

dagboksförande baserat på erfarenheterna av skapandet av den egna kortfilmen.  

 

Nedan kommer jag till en början att redovisa vår egna kortfilms hela arbetsprocess. Detta för att sedan 

kunna analysera denna och på så sätt konkretisera vilka uppgifter och vilket ansvar som tillfaller en 

kortfilmsproducent. Vidare syftar detta kapitel till att behandla vilka delar i en arbetsprocess som är 

väsentliga för skapandet av en oberoende kortfilm.  

 

Konsekvenserna av arbetsgången kommer att redovisas under rapportens resultatdel. Därefter kommer 

resultatet att i en diskussionsdel analyseras och utvärderas och i samråd med litteraturfördjupning 

bidra till att bemöta rapportens syfte och frågeställningar.   

 

Gruppen beslutade i ett tidigt skede att gemensamt utföra och ansvara för samtliga arbetsuppgifter. 

Detta för att främja en bred kompetensen hos alla i arbetsgruppen.  

4.1 Arbetsprocessen 

4.1.1 Fas 1 - Förproduktion 
Steg ett var att utarbeta ett manus. Manuset baseras på den idé som kom till under hösten 2015 när 

samtliga i arbetsgruppen var tillsammans ute på en inspelningsplats för ett annat projekt. Denna 

specifika och unika plats, ett ensamt vindskydd uppe på en bergstopp med utsikt åt alla väderstreck, 

initierade idén om en fiktiv dokumentärfilm om en person som väljer att leva sitt liv utanför samhället.  

 

I januari/februari 2016 beslutade projektgruppen att gå vidare med filmidén genom ett förverkligande 

av den under gruppens gemensamma examensarbete. Examensperioden startade inte förrän i april 

2016, men trots andra heltidsstudier under januari, februari och mars träffades arbetsgruppen cirka en 

gång i veckan för att påbörja planeringen inför projektet samt för att initiera manusskrivandet.  

 

Vid slutet av januari kunde gruppen uppvisa en färdig synopsis samt hade en kontakt med Film i 

Västerbotten etablerats. Den 4 februari inträffade gruppens första möte med Lill Casslind hos Film i 

Västerbotten som jobbar som producent och talangutvecklare. Vid mötet presenterade gruppen sitt 

projekt och diskuterade den färdiga synopsisen. Mötet resulterade i Lill som projektets mentor samt att 

hon omedelbart orienterade gruppen i det vidare arbetet med projektet.  
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Gruppen informerades om möjligheterna att söka finansiellt och teknisk stöd från ett resurscentrum, så 

som Film i Västerbotten är. En valid ansökan om finansiellt och teknisk stöd från Film i Västerbotten 

krävde en komplett projektbeskrivning, budget, finansieringsplan, manus och synopsis. Vidare 

underrättade hon gruppen om att för att få möjligheten till finansiellt och teknisk stöd från Film i 

Västerbotten måste en ansökan vara inlämnad innan den 15e varje månad. Detta för att kunna få ett 

svar inför följande kalendermånad. Detta, att färdigställa en ansökan om medel och stöd innan den 15 

mars, kom att bli ett kritiskt moment då en ansökan inskickad den 15 april skulle vara för sent i och 

med att examensperioden började i april. 

 

För att kunna ta emot finansiering erfordras att den går via ett företag eller organisation vilket var 

startskottet i den långdragna processen att etablera kontakt med ett studieförmedlingsförbund. Trots 

bristande gehör hos studieförbunden resulterade detta senare i startandet av en studiecirkel inom ABF 

som i sin roll som huvudman förmår disponera över finansieringen  

 

Lill föreslog även under mötet att bredda målet med projektet och inkludera ett deltagande i årets 

upplaga av VAFF. Detta innebar att projektet nu utsattes för ännu en tidsfrist då senaste 

ansökningsdag för VAFF var den 19 maj. Således hade projektet nu åtagit sig två mål, att färdigställa 

en ansökan om finansiellt och tekniskt stöd till Film i Västerbotten innan den 15 mars, samt att 

färdigställa kortfilmen innan sista ansökningsdag för VAFF den 19 maj.  

 

Nästa steg i arbetsprocessen blev att skapa kontakter i syfte att finna potentiella skådespelare till 

kortfilmen. Gruppen hörde således av sig till Edelviks folkhögskola i Burträsk, Skellefteå, som driver 

en skådespelarlinje, i hopp om intresserade skådespelare. Efter en dryg vecka återkopplade Edelviks 

folkhögskola där de ställde sig positiva till initiativet och  utlovade återkoppling med eventuella 

kandidater. 

 

Fredag den 1 april, startdatumet för examensperioden, kunde gruppmedlemmarna påbörja 

heltidsarbetet med projektet. Denna dag inföll även det första mötet med en representant från ABF 

studieförbund, Lennart, som kom att bli handledare för studiecirkeln.  

 

Då återkoppling från Edelviks folkhögskola ännu inte skett kontaktade gruppen Fernando, filmlärare 

vid gymnasieskolan Midgård i Umeå, för att undersöka om han kunde bistå med potentiella aspiranter. 

Efter viss mejlkontakt bokades ett möte för att diskutera saken vidare.  

Veckan därpå började gruppen med att rekognosera tänkbara platser för inspelningen genom att 

besöka platserna. Två tredjedelar av de platser som var nödvändiga för inspelning kunde fastställas 

och erforderliga tillåtelser för inspelning på dessa platser kunde verifieras.  
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Därefter kom arbetet med filmens storyboard att påbörjas. Parallellt med arbetet av storyborden 

lyckades gruppen få kontakt med tre stycken intresserade skådespelare. Kontakterna kom till med 

hjälp av Fernando vid Midgårdskolan samt genom gruppmedlemmars personliga kontakter. Efter 

fortsatt utebliven återkoppling från Edelviks folkhögskola beslutades att avbryta det samarbetet.  

 

Näst kommande vecka, måndag den 11 -  söndag den 17 april, utforskades fler tänkbara 

inspelningsplatser. Efter att ha styrkt nödvändiga inspelningstillstånd fastställdes de resterande 

inspelningsplatserna. Detta fastställande främjade gruppens möjlighet att färdigställa storyboarden då 

den är beroende av inspelningspositionernas utformning.  

 

I början av veckan genomfördes en casting med de två av tre skådespelare som gruppen ansåg passa 

till huvudrollen. Detta medförde ett beslut gällande skådespelare för huvudrollen samt en biroll.  

 

Senare samma vecka hölls möte med Lill, gruppens mentor från Film i Västerbotten, för feedback och 

konstruktiv kritik gällande projektets manus. Efter att ha tagit del av gruppens svårigheter att finna 

statister till kortfilmen tipsade mentorn om att sätta sig i förbindelse med Teatermagasinet i Umeå. 

Vidare kunde Lill informera om att gruppens ansökan om finansiellt- och tekniskt stöd beviljats. 

Gruppen blev således presenterade för Johan, teknikansvarig vid Film i Västerbottens, som lånade 

projektet nödvändig filmutrustning. Direkt efter mötet med mentorn kontaktade gruppen Karin, 

verksamhetsansvarig på Teatermagasinet, som skulle vidarebefordra förfrågan till sina elever. Det 

resulterade i att totalt 9 personer hörde av sig med visat intresse för medverkan i kortfilmen.  
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I mitten av veckan planerades en shotlist för de kommande inspelningsdagarna som kom att se ut som 

nedan: 

Datum Att göra 

Tor 14 april Test av teknik / Filmning av intro 

Lör 16 april Scen 2 

Sön 17 april Scen 3,4 och 5 

Mån 18 april Scen 8, 10 och 11 

Ons 20 april Scen 7 och 9 

 

Som komplement till inspelningsschemat planerades även för vad som behövdes inför varje 

inspelningsdag. Detta rörde mat, transport, rekvisita och teknik.  

 

4.1.2 Fas 2 - Inspelning 
Inspelningsperioden var enligt tidsplaneringen i projektplanen satt mellan den 13 april och den 27 

april. Anledningen till det långa tidsspannet var att tillåta produktionen att vara flexibel, främst på 

grund av att stora delar av inspelningen påverkades av skådespelarnas privatplanering. Första 

inspelningsdagen, torsdag den 14 april, åkte produktionen ut till den gård där kortfilmen till största 

delen utspelar sig i med avsikt att filma scenerna till kortfilmens intro. Denna dag gav även utrymme 

för gruppen att bekanta sig med den lånade utrustningen, detta för att skapa förståelse för hur man 

utnyttjar utrustningens fulla potential. 

 

Lördagen den 16 april var, i samråd med berörda skådespelare, reserverad för inspelning av scen två 

enligt manus. När skådespelarna kom till inspelningsplatsen var scenen redan färdigriggad och 

inspelningen inleddes. 

 

Söndag den 17 april blev en lång inspelningsdag tillsammans med huvudrollsinnehavaren. 

Inspelningen gällde scen 3,4 och 5 enligt manus. Gruppen träffades tidigt på morgonen för att packa in 

nödvändig teknik och mat i bilen. Därefter hämtades skådespelaren upp. Förmiddagen och en del av 

eftermiddagen spenderades på inspelningsplatsen för scen 3 och scen 4. När dessa scener var 

färdiginspelade packades utrustning ihop gruppen åkte vidare till nästa inspelningsplats för scen 5. 

Denna plats låg ca 2 mil ifrån den första inspelningsplatsen. Väl där riggades inspelning snabbt upp 

och genomfördes. Dagen avslutades cirka 18.00. 
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Måndag den 18 april spelades scen 8 och 11 in. Scen 8 utspelade sig i matbutiken Coop Matcity i 

centrala Umeå. Inspelningen fortskred smidigt och produktionen kunde åka vidare till nästa 

inspelningsplats efter ca en timme. Scen 11, kortfilmens slut, var helt beroende av bra väder 

innehållande en solnedgång. Olyckligtvis var molntäcket tjockt vilket resulterade i en inställd 

inspelning.  

 

På grund av inställd inspelning för scen 11 föregående dag gjordes ett nytt försök tisdagen den 19 

april. Det mer klara vädret främjade ett bättre resultat än föregående dag, dock inte fullt ut 

tillfredsställande.  

 

Onsdag den 20 april skulle scen 7 och 9 spelas in, båda i de centrala Umeå. Inför scen 9 hade 8 

stycken statister bokats från Teatermagasinet. Samtliga statister var tjejer i sextonårsålder och hade 

erfarenhet inom teaterskådespeleri. Samordningen med statisterna i samband med inspelning 

framskred smidigt och scenen kunde snabbt spelas in. 

 

4.1.3 Fas 3 - Efterproduktion 
Dagen efter att inspelningsfasen var över påbörjades efterproduktionsfasen. Först tittade gruppen 

igenom samtligt råmaterial som skapats under inspelningarna. Detta i syfte att bilda en uppfattning om 

vad som potentiellt var användbart i kortfilmen.  

 

Därefter skapades en, mycket grovt sammansatt, arbetskopia. Klippen sorterades in i 

redigeringsprogrammet efter en tidslinje baserat på filmens manus. Förutom att justera klippens längd 

och placering så innefattade arbetet också ljud- och färgredigering. Under de två kommande veckorna 

skulle gruppen successivt bearbeta påbörjad arbetskopia med en färdig produkt som målsättning. En 

färdig produkt där såväl helheten som detaljerna skulle anpassas efter gruppens vision och smak.  

 

Den 28 april träffades återigen projektgruppen med mentorn Lill på kontoret hos Film i Västerbotten. 

Syftet med mötet var att presentera ett första utkast av kortfilmen samt uppdatera Lill om arbetets 

fortskridande. Gruppen såg stort värde i möjligheten att uppvisa utkastet för en erfaren person som 

med objektiv blick kunde ge konstruktiv feedback och goda råd.  

 

Vid mötet lyfte gruppen också frågan rörande det finansiella stödet. Vid denna tidpunkt inväntades 

fortfarande ett färdigställt kontrakt som skulle skrivas under av Film i Västerbotten, ABF (som 

huvudman) och gruppen. Gruppen var i behov av ett förtydligande gällande hur det finansiella stödet 

skulle komma att betalas ut. Lill hänvisade till handledaren på ABF då dem sköter utbetalningarna. 

Efter mötet med Lill avslutats besökte gruppen handledaren, Lennart, hos ABF för att ställa samma 
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fråga. Lennart meddelande att så fort ABF erhållit pengarna från Film i Västerbotten så betalas 

pengarna ut till gruppen mot uppvisade av kvitton för inköpen. Vidare påpekade han också gruppen 

bör kontrollera vilka äganderättigheter av filmen som tillfaller gruppen respektive Film i Västerbotten 

efter att kontrakt signerats.  

 

Fredag den 29 april insåg gruppen att det var nödvändigt att i efterhand spela in mer atmosfärljud. 

Detta för att förstärka en specifik scens ljudbild. Förmiddagen gick således åt att tillsammans med 

ljudinspelningsutrustning ta sig till den planerade platsen för att spela in de ljud som behövdes. 

 

Torsdag den 5 maj hade gruppen utfört allt arbete med efterproduktionen som utifrån 

omständigheterna var möjliga. Arbetskopian som skapades den 22 april och som bearbetats till ett näst 

intill färdigt utkast motsvarade gruppens vision och utopi vad gäller estetisk kvalitet. Det som nu 

saknades var information om specifika formaliteter gällande hur och var Film i Västerbotten och ABF 

skall nämnas i eftertexterna. 

 

Söndag den 15 maj utfördes stillbildsfotografering för affisch- och pressbilder. Fotograferingen 

utfördes av Albin Larsson som efter förfrågan accepterade att ställa upp. 
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5. Resultat 

Eftersom att en producents roll och uppgifter varierar beroende på projektets storlek kommer resultatet 

i denna rapport att begränsas. Begränsningen innebär att resultatet fokuserar på en producents arbete 

under ett projekt i likartad storlek som det projekt som genomfördes i samband med detta 

examenarbete. 

5.1 Producentens roll  

Producenten vill organisera filmproduktionen för att uppnå effektivitet. Målet blir att optimera 

användningen av de resurser som finns att tillgå. För en kortfilm är resurserna ofta mycket begränsade. 

Det är precis detta som projektledningsmetodiken vill uppnå och därför är det enkelt att applicera 

samma metodik till en filmproduktion och producentens arbete (Tonnquist, 2010, s.1). Vare sig 

produktionen är stor eller liten är det producentens, precis som projektledarens, uppgift att skapa en 

effektiv organisation genom att styra och samordna resurser både inom och utanför organisationen för 

att nå uppställda mål (Tonnquist, 2010, s.2). 

5.2 Producentens uppgifter i projektets olika delar 

5.2.1 Hitta projekt att driva igenom och förvalta 
Producenten kan vara den som själv initierar en idé för att sedan anskaffa sig ett stall med personer för 

att genomföra den. Producenten kan också bli kontaktad med en filmidé som personen behöver hjälp 

med att genomföra. 

 

Här bör producenten tänka över om projektet är genomförbart eller inte. Då projekt av denna typ 

sällan görs i syfte att generera intäkter finns det heller sällan tid för att utföra en ordentlig förstudie. 

Allt för ofta händer det att ett projekt påbörjad men inte avslutas. En väl genomförd förstudie kan 

ibland resultera i att ett projekt läggs ned innan det ens startat (Tonnquist, 2010, s.33). Projekt av 

denna typ har, tillskillnad från projekt med krav på resultat och intäkter, den fördelen att projektet kan 

startas upp och när resurserna inte tillåter projektet att fortskrida kan det läggas på is under en period 

för att sedan plockas upp igen när resurserna är återställda. 

 

När producenten väljer att gå vidare med ett projekt blir uppgiften att knyta talanger inom olika 

områden som exempelvis regissör, manusförfattare, fotograf, m.m. Vilka roller som behöver tillsättas 

varierar beroende på projektets ambitioner. 
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5.2.2 Manusutveckling!
Under manusutvecklingen är det inte nödvändigt att alla tillsatta roller är inkluderade. Det är oftast 

producenten tillsammans med manusförfattaren(-na), och ibland regissören, som arbetar med detta 

moment. Först skapas en synopsis, ett dokument som kortfattat förklarar filmens historia och hur den 

ska berättas. Detta dokument används sedan för att värva intressenter, så som talanger inom olika 

roller för produktionen samt för att ansöka om finansiellt stöd. Sedan följer ett fullt utvecklat manus. 

Manuset ligger sedan till grund för projektets planering, läs mer om detta i stycket ”5.2.4 För 

produktion”, och kan användas för att övertyga intressenter som fortfarande tvivlar. 

 

Efter manus följer en storyboard. Här kan det vara användbart att koppla in fotografen, om rollen 

besitts av en person som inte redan är inblandade i manusutvecklingen. Ett bildmanus som visar 

filmens tagningar ritat på ett papper. Ett verktyg som underlättar inspelningen då scenerna är 

komponerade i förväg och fotografen slipper komponera bilder på plats vilket blir tidskrävande. 

Eftersom att det är upp till producenten att senare i processen planera inspelningen hjälper bildmanuset 

producenten att planera inspelningen mer korrekt. 

 

5.2.3 Finansiering 
Efter att manusutvecklingen är färdigställd eller parallellt med att den pågår ska producenten 

sammanställa ett paket med nödvändiga resurser som går att “sälja” in till eventuella finansiärer. Här 

handlar det om att bygga en projektstruktur och skapa en en projektgrupp som kompletterar varandra. 

Enligt projektledningsmetodiken effektiviseras ett projekt bäst genom att fördelningen av roller, 

befogenheter och ansvar är tydliga. Tonnquist (2010, s.75) menar att undvika delat ansvar som ger 

upphov till osäkerhet är fördelaktigt. Vid ett kortfilmsprojekt är dock delat ansvar svårt att undvika 

och tydlighet i roller svårt att uppnå. Detta då uppgifterna är många men resurserna, i form av 

personal, är få. För att lyckas med ett projekt av denna typ så måste ansvar, roller och befogenheter 

hanteras flexibelt. Således är det desto viktigare att producenten har en god översikt över projektets 

alla delar för att undvika att en arbetsuppgift faller mellan stolarna. Producenten ser till att viktiga 

styrdokument som exempelvis en komplett projektbeskrivning med innehållande tidsplan, 

aktivitetsplan och budget tas fram för att visa finansierare att projektets ekonomiska förutsättningar 

står i proportion till det konstnärliga ambitionerna. Det är viktigt att visa finansierarna att personerna 

bakom projektet har förutsättningarna att genomföra det samma enligt planerna och att projektets 

ekonomi tillhandatas på ett säker och professionellt sätt. 

 

Producenten kan söka finansiellt stöd från privata aktörer, men detta kräver ofta ett resultat i form av 

intäkter som överstiger utgifterna vilket är svårt att uppnå för ett projekt av denna typ. Det finns ett 
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antal regionala resurscentrum utspritt över landet som har till uppgift att stödja och bredda 

filmkulturen i dess respektive region. Dessa aktörer ställer inte krav på ekonomiska vinster, de 

bedömer istället den nyskapande och konstnärliga kvaliteten. Det är inte ovanligt att producenten 

kontaktar flera aktörer för att skapa flera medfinansieringar. Processen för att säkerhetsställa 

finansieringar av denna typ tar olika lång tid beroende vilken eller vilka aktörer en väljer att söka sig 

till. Film i Västerbotten har som mål att svara på en inskickad ansökan inom 4 - 7 veckor. Baserat på 

egna erfarenheter bör en som producent vara beredd på att, från och med att ansökan blivit muntligt 

godkänt till att medfinansieringskontraktet blivit underskrivet, kan ta upp till dubbel så lång tid. 

 

5.2.4 Förproduktion 
När manusutvecklingen är avslutad, eventuell finansiering är fastställd och beslutet att gå vidare med 

projektet är taget är det producentens uppgift att organisera förproduktionen. Uppgifterna kan 

producenten välja att delegera ut om resurserna finns. Men vid projekt av typen som vid detta 

examensarbete är det mest troligt att producenten tillsammans med gruppen utför uppgifterna själva. 

Förproduktionen innefattar bland annat att: 

-+ Bryta ner manuset för att få en uppfattning om vilka resurser som behövs. 

-+ Hur många skådespelare behövs och när. 

-+ Hur många statister behövs i varje scen. 

-+ Rekognosera inspelningsplatser. 

-+ Vilket typ och hur mycket rekvisita behöves införskaffas. 

Nedbrytningen leder sedan till en budget och ett inspelningschema. Vid planeringen av 

inspelningschemat är det viktigt att producenten är medveten om risken för plötsliga förändringar 

eftersom att en produktion av denna typ sällan kan betala ut löner så måste personalen anpassa sig 

efter sina jobb, studier och familj. Detta gör det svårt för producenten att planera alla processenen 

delar i detalj vid start. Producenten bör därför tillämpa närzonsplanering. Närzonsplaneringen innebär 

att man bara planerar inledande delar på detaljnivå, men man låter senare delar av planen bara 

innehålla milstolpar och övergripande aktiviteter (Tonnquist, 2012, s.106). Närzonsplaneringen blir ett 

naturlig sätt att förhålla sig till planeringsprocessen. Producenten får vara beredd på utdragna moment 

och planera dem allt eftersom det visar sig passa produktionens personal. 

 

5.2.5 Inspelning!
Under inspelningen är producentens uppgift att se till att processen flyter på enligt planen och 

budgeten. Producenten för hela tiden en dialog med regissören, manusförfattaren, fotografen (förutsatt 

att dessa roller erhålls av andra personer än sig själv) angående eventuella önskemål på förändringar i 

manuset. Förändringar i manus kan betyda förändringar av rekvisita, inspelningsplats, etc. vilket i 
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förlängningen kan betyda en justering av budgeten. Producenten agerar då medlare men har alltid det 

slutgiltiga ordet om en förändring skall tas i bruk eller inte.  

 

Inspelningsfasen kan komma att betyda långa och många arbetsdagar. Det kan bidra med att 

produktionen stundtals blir trötta och hungriga vilket har en negativ påverkan på personers humör och 

engagemang. För att upprätthålla kvaliteten vid varje tagning är det viktigt som ledare och producent 

att lyssna, uppmuntra och ge feedback för att undvika dessa faktorer. Nyckeln till att leda en grupp 

framgångsrikt är att kunna leda sig själv också. Desto större självinsikt en har, desto större möjlighet 

har en att förstå omgivningens reaktioner på sitt agerande (Tonnquist, 2010, s.207). 

 

5.2.6 Efterproduktion 
Producentens uppgift att se till att processen flyter på smidigt fortsätter under efterproduktionsfasen. 

Om projektet inte innefattar en person med rollen som klippare utförs redigeringen av samma personer 

som vid inspelningen. Det innebär att producenten kan sitta med vid redigeringen samtidigt som den 

måste hålla översikt på andra moment som utförs samtidigt. Ett moment som kan utföras samtidigt 

eller mer ofta mot slutet i efterproduktionsfasen är olika typer och nivåer av marknadsföring. Vilken 

typ och vilken nivå av marknadsföring är beroende på vad projektet har för ambitioner med produkten. 

Producenten ser till att arbetet med framställning av eventuell trailer, affisch och pressbilder på börjas.  

 

Efterproduktionen avslutas med att producenten ser till att produkten, innefattande film och 

marknadsföring, är redo för lansering och lämnar över produkten till distributören. 
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6. Diskussion 

Inför detta arbete var mina kunskaper om vad en kortfilmproducent är mycket vaga. Mina föraningar 

var att rollen hade likheter med en projektledare och en person som driver ett eget företag. Dessa roller 

kräver en förmåga att se saker i fågelperspektiv, förmågan att hålla flera bollar i luften samtidigt. 

Rollerna kräver en hög grad av disciplin för att projektet eller företaget ska prestera lika bra som 

dagen där på trots att orken ibland tryter. En viktig egenskap är också god självinsikt. Självinsikt 

kommer genom empati och förmågan att förstå hur man uppfattas av andra i olika situationer. Besitter 

man god självinsikt har man bättre förutsättningar att vara en bra ledare. 

 

Nu i efterhand kan jag verifiera mina föraningar om att kvalitéerna som en projektledare och en egen 

företagare måste besitta också går att applicera på rollen som producent. I detta fallet en 

kortfilmsproducent. Arbetet med den egna kortfilmen lärde mig just detta, men viktigast av allt så 

lärde arbetet mig alla detaljer som krävs för att skapa en egen kortfilm. Arbetet lärde mig att 

producenten måste hela tiden vara beredd på att lösa problem. Problem som att ett minneskort till 

kameran inte fungerar, att personer med viktig information inte återkopplar under lång tid, att en 

skådespelare plötsligt har fått förhinder eller att projektfilen inte är kompatibel på andra datorer. Det 

kräver ett stort tålamod och förmågan att behålla fokuseringen på kvaliteten trots att problemen tycks 

avlösa varandra. 

 

I resultatet anser jag att, i enlighet med projektledningsmetodiken, närzonsplaneringen är mest 

applicerbart på den planeringsprocess som en kortfilmproducent använder sig av. Den seriella 

utvecklingen passar inte för att projektet måste vara beredd att arbeta med flera moment samtidigt för 

att uppnå effektivitet. Den parallella utvecklingen kan tillämpas till vis del i och med att vissa 

moment, som sagt, kan behövas utföras samtidigt. Men den parallella utvecklingen går inte att 

tillämpa fullt ut då moment som att planera för inspelning är beroende av att momentet med 

manusutvecklingen är färdigställt. Den agila metoden och närzonsplaneringen kan mycket väl liknas 

med varandra. Det som gör att den agila metoden inte passar bättre än närzonsplaneringen är att den 

agila metoden utgår från att en inte vet hur lösningen ser ut och låter den istället växa fram succesivt. I 

ett projekt för att skapa en kortfilm vet producenten vilka moment och lösningar som måste till för att 

genomföra projektet. Det producenten inte vet, eller har svårt att förutse, är hur och när momenten 

kommer att utföras.  

 

I boken In Short pratar författarna Elsey och Kelly redan år 2002 om att det ökande användandet av 

internet kommer att revolutionera exponerings möjligheterna för kortfilm. Idag, år 2016, kan en inte 

annat än att hålla med om de spekulationerna. Internet och framför allt sociala medier ger 
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kortfilmsskapare möjligheten att självständigt exponera sin produkt i stort sätt gratis för en mycket 

stor publik. Med hjälp av crowd-funding växer möjligheterna för att också självständigt finansiera 

kortfilmensprojekt. Ett lyckat exempel på en självständig kortfilm som använt sig av internets 

potential för att lyckas är filmen Kung Fury. Filmen är producerad av ett gäng kompisar från Umeå, 

filmen fick 630 00 dollar från totalt  17 000 personer genom crowd-funding, och filmen blev 

internationellt uppmärksammad. Exemplet visar tydligt vilka möjligheter kortfilmsskapare har om en 

lyckas kombinera internets potential med originella idéer.  

 

Tillsammans i projektgruppen beslutade vi att utföra allt arbete med gemensamt ansvar utan att 

definiera några tydliga roller under projektet. Syftet med det var att alla i gruppen skulle och var 

intresserade av att lära sig om alla uppgifter inom kortfilmskapande processen. Projektet ligger till 

grunden för tre separata rapporter som, till skillnad från den icke definierade rollbesättningen under 

projektet, är tydligt uppdelad i tre olika roller. Till rapporten valde jag att fokusera på rollen som 

producent för att det var den rollen som intresserade mig mest. I vardagen tar jag ofta till mig ansvaret 

att hålla fågelperspektivet och att se till att den gemensamma uppgiften blir genomförd. Jag tycker om 

att få vara delaktig i en process alla delar och se till att pusselbitarna faller på plats. Efter arbetet med 

kortfilmen och uppsatsen har jag fått en bättre insikt i vad rollen som producent betyder vilket har 

gjort att jag fått mersmak rollen och ser mig själv som producent i fler projekt i framtiden. 
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7. Sammanfattning 

”Producer is such a nebulous title.” -- Daniel Long, 2012 

 

Producenten är med under filmskapandeprocessens alla faser, från manusskrivandet till lanseringen, 

och kan torftigt definieras som den person som har ansvar för att filmen blir gjord (Royster och 

Vilorio 2013, s.19). Men att vidare avgränsa producentens arbetsuppgifter/ansvar är svårt då 

producentens roll svänger kraftigt beroende på projektet. Ett bra förhållningssätt till rollen är att, 

eftersom producenten kan ses som en VD, desto större projektet och desto mer pengar som är 

inblandat kan producenten delegera bort desto mer av hens arbetsuppgifter. Vid en 

storfilmsproduktion anställer ofta producenten ett stort led av underordnade som avlastar hens 

uppgifter medans producenten själv behåller det yttersta ansvaret. Förhållningssättet fungerar lika väl 

åt andra hållet, att desto mindre projekt och desto mindre pengar som är inblandade, desto fler 

arbetsuppgifter faller på producenten själv som ytterst ansvarig för projektet. Vid en ytterst småskalig 

kortfilmsproduktion kan producenten exempelvis också agera regissör, fotograf och redigerare. Därför 

kan producentens roll endast definieras av projektets storlek. 
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