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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När det var dags att börja fundera på examensarbete kom vi överens om att vi ville göra 

en examensproduktion. Jag fungerade som producent i denna produktion och till kärn-

gruppen hörde även fotograf Malena Holmström, regissörerna Daniela Ollus och Sonia 

Stenius samt Emil Soininen som ansvarade för filmens ljud och musik. 

 

Anledningen till denna produktion grundar sig på att vi ännu en sista gång ville göra en 

produktion i skolan eftersom möjligheten att testa och förkovra sina färdigheter inom 

filmskapande ännu fanns tillgängliga.  

 

Vi kom överens om att vi ville pröva på att adaptera en novell till ett manus eftersom 

det var något nytt för oss och för att försäkra oss om att få en bra berättelse till vår sista 

film. Efter research kom vi fram till att vi ville använda novellen ”Den dödes bror” skri-

ven av Filip Teir som utgångspunkt för filmen. 

 

Processerna går sällan helt smärtfritt eller helt som man planerat under skolproduktioner 

eller under andra produktioner för den delen heller och även vi hade problem under vår 

produktion. Vi pitchade vår filmidé i maj år 2012 och nu två år senare är filmen äntligen 

färdig. I mitt arbete kommer jag att fokusera mig på just detta, varför har det tagit så 

länge för filmen att bli färdig och hur har det påverkat filmen? 

1.2 Motiv 

Som det kom fram i föregående stycke så tog det ungefär två år från och med pitchen 

till att vi hade en färdig film. Två år är en väldigt lång tid att arbeta på en kortfilm spe-

ciellt när vår plan från första början var att filmen skulle vara färdig redan i början på år 

2013. Detta är problematiken som jag i detta arbete kommer att fokusera mig på. Jag 

vill undersöka varför det tagit så länge för oss att slutföra produktionen och vad det 

möjligen haft för inverkan på processen och filmen. 
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1.3 Syfte och mål 

Det centrala syftet med mitt arbete är att identifiera de problem vi har haft samt fundera 

på ifall detta påverkat på något sätt själva filmen och vad vi kunde ha gjort annorlunda. 

Jag vill också reflektera vår produktion med professionella producenters tankar kring 

kortfilmer och deras erfarenhet inom kortfilmsprocesser och framförallt förproduktion-

en. 

 

Målet är att fundera på hur en filmproduktion går till för att förstå vad man kan göra för 

att lyckas med produktionen. Eftersom tekniken idag blir allt billigare och lättare att an-

vända har alltfler möjlighet att göra film fastän de kanske inte har någon utbildning. 

Mitt arbete kan i de fallen stöda och fungera som handbok under processen så att man 

vet vad som är viktigt för att lyckas speciellt under förproduktionen. Jag vill också iden-

tifiera och beskriva våra utmaningar så att läsaren men även vi kan lära oss av våra pro-

blem och undvika dem i framtida produktioner.  

1.4 Frågeställning 

Min centrala huvudrubrik lyder: Utmaningar inom kortfilmsprocesser med betoning på 

förproduktion och baserat på examensproduktionen ”Den dödes bror”. När jag påbörjar 

mitt skriftliga arbete har jag som utgångspunkt att våra största utmaningar i produktion-

en skedde under förproduktionen. Jag antar även att det inom den professionella film-

branschen är vanligt att de största utmaningarna också sker inom förproduktionen. Med 

dessa antaganden kommer jag att försöka få svar på följande frågor: 

 

Vilka var de största utmaningarna under vår produktion och vad kunde ha gjorts an-

norlunda? 

 

Vilka är de vanligaste utmaningarna inom kortfilmers förproduktionsprocesser och vad 

kan man göra för att försöka förhindra dem? Hur kunde en optimal kortfilmsprocess se 

ut? 
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Hur påverkar utdragna kortfilmsprocesser arbetet och filmen i vår produktion samt i 

övriga produktioner?  

1.5 Avgränsningar 

Jag kommer att begränsa mitt arbete till inhemska kortfilmer med utgångspunkt på vår 

egen produktion. Jag kommer inte att djupgående analysera vår färdiga film utan pro-

cessen står i fokus i mitt arbete. 

1.6 Definitioner 

Pitch 

En kort presentation av en idé till t.ex. ett potentiellt produktionsbolag (Wikipedia 2014) 

 

Finansiär 

Någon som betalar för kostnaderna.  

 

Aktör 

I arbetet talar jag ofta om aktörer som deltagit i produktionen. Aktör kan betyda skåde-

spelare/artist men också en deltagare/agerande person. (Nationalencyklopedin) 

 

Vi 

När jag talar om ”vi” avser jag kärngruppen som gjorde denna film som en del av exa-

mensproduktion. 

 

Deadline: 

En tidpunkt då ett arbete ska vara färdigställt.  

 

 



 

 

9 

2 DEN DÖDES BROR 

Jag har valt att ägna detta kapitel till att berätta om filmens idé och hur den växte fram. 

Jag kommer att börja med en förklaring om min uppgift i produktionen för att sedan 

övergå till filmens synopsis. Efteråt kommer jag i korthet att berätta lite vad som hänt 

för att det ska vara lättare att bilda en uppfattning om projektet.  

2.1 Producentens och produktionsledarens arbetsuppgifter 

För flera år sedan förstod man vad en producent gör eftersom det inte fanns så många 

olika producent titlar som det gör idag. Den traditionella producenten är i praktiken den 

som initierar, koordinerar, övervakar och kontrollerar alla de kreativa, finansiella, tek-

nologiska och administrativa aspekterna under hela processen från start till färdigstäl-

lande. (Honthaner 2010 s. 2) 

 

Arbetet som produktionsledare varierar mycket beroende på hur stor produktionen är. 

Till produktionsledarens allmänna uppgifter hör att driva eller hantera produktionen 

istället för producenten. Detta betyder att produktionsledaren ser till att allt material för 

produktionen finns tillgänglig som t.ex. en inspelningsplats. Till produktionsledarens 

uppgifter hör vanligtvis inte att bestämma om de artistiska aspekterna i processen så 

som utveckling av manus, val av skådespelare eller inbladning i regiarbetet. En väl or-

ganiserad produktion ger dock tid och möjligheterna för de kreativa i gruppen att ut-

trycka sig. Produktionsledaren borde förstå att hennes handlingar och beslut kommer att 

påverka den artistiska processen. (Gates 1999 s1) 

 

Produktionsledaren hjälper också till med att göra en tidtabell som är ekonomiskt lön-

sam och effektiv, förhandlar ärenden som berör teamet, inspelningsplatser och teknisk 

utrustning, samt gör produktionsbeslut från dag till dag för att säkerställa att produkt-

ionen löper smidigt. (Creative skillset, 2014) 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att producenten är den som håller koll på de 

mera administrativa uppgifterna medan produktionsledaren tar hand om de mera prak-

tiska uppgifterna och som arbetar nära med den övriga gruppen under processen.  
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Fastän jag studerar producentskap kallar jag mig för produktionsledare på grund av de 

ovannämnda beskrivningarna. Jag anser att mina arbetsuppgifter motsvarar mera pro-

duktionsledarens uppgifter än en producents. 

2.1.1 Mina uppgifter i praktiken 

I praktiken gick min uppgift ut på att organisera och planera produktionen. I vårt fall var 

det så att regissörerna Daniela Ollus och Sonia Stenius valde ut novellen som skulle ad-

apteras och de bearbetade tillsammans manuset och min roll i den uppgiften var endast 

att kommentera manuset då och då. Jag har valt att sammanställa mina uppgifter kortfat-

tat i punktform. Till mina uppgifter hörde att: 

 Planera och följa budgeten samt sammanställa pitchen 

 Ansöka om utomstående finansiering med producentläraren Alf Hemming 

 Vara i kontakt med skådespelare/inspelningsplats och andra utomstående aktörer 

 Skriva kontrakt med skådespelare och andra utomstående 

 Planera tidtabeller och förbereda inspelningar 

 Förbereda det övriga teamet inför inspelningen 

 Övervaka produktionen i alla skeden 

2.2 Filmens synopsis 

Filmen handlar om en nybliven mamma, Karin, som befinner sig på sin mans (Johan) 

pappas begravning. Karins relation till Johans familj är inflammerad och samtidigt är 

hennes och Johans förhållande problematiskt. De har inte legat med varandra sedan de-

ras dotter, Amanda, föddes. På minnestunden känner sig Karin ensam och övergiven 

och finner någon att tala med, Johans farbror Anders. Karin och Anders har ett kort men 

för Karin betydande samtal. Under samtalet väcks känslor hos Karin som hon inte känt 

på länge och hon blir attraherad av Anders. Plötsligt befinner sig Karin i en situation där 

hon känner sig skamsen över sina fantasier och sin fåfänga.  
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2.3 Processen 

Utan människor finns det ingen produktionsprocess och utan en produktionsprocess så 

finns det ingen film. Människorna är processens största resurs och förutsättningen för 

framgång. (Hyytiä 2004, s. 188) 

 

Att göra film är en process. Det börjar med en idé som man testar och utvecklar. Man 

börjar med att skriva synopsis så att man kan diskutera och fundera på det. Sedan skri-

ver man ett manusskript för att få en bild av vad det är man strävar efter. Med hjälp av 

manus kan man också förutspå hur mycket resurser det behövs, med hjälp av det, gör 

man upp en budget. (Aaltonen 2010 s. 4) 

 

Som jag redan tidigare nämnde så var det redan klart i ett tidigt skede att vi ville göra en 

examensproduktion där vårt mål var att göra en kortfilm. Vi visste också att vi ville ad-

aptera en finlandssvensk novell till film. Varför det just skulle vara en finlandssvensk 

författare berodde på att vi ville stöda den finlandssvenska kulturen men också för att 

det möjligtvis kunde vara lättare för oss att få utomstående finansiering till filmen. Detta 

motiveras med att novellen och filmen kunde användas t.ex. i undervisningssyfte. 

 

Regissörerna och manusförfattarna Ollus och Stenius läste olika litterära verk och de 

båda inspirerades av Filip Teirs novell ”Den dödes bror” ur hans novellsamling ”Akta 

dig för att färdas alltför fort”, som utkom år 2011.  

 

När vi valde novellen var vi heller inte säkra på hur mycket finansiellt stöd vi skulle få 

från skolan och ifall vi skulle få utomstående finansiering till filmen vilket vi strävade 

efter. Vi ansåg ändå att detta var en film som också kunde göras med en mindre budget. 

2.3.1 Projektets arbetsgång 

Ollus och Stenius började arbeta på en första version av manuset som vi sedan använde 

när vi presenterade filmen under vår pitch i maj 2012. Vi fick grönt ljus för filmen och 

den summa pengar som vi begärt om under pitchen. Jag har valt att välja denna tidpunkt 
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när jag talar om när projektet började eftersom det då blev klart att vi fått skolans stöd 

och utan det hade det varit omöjligt att göra filmen.  

 

Med hjälp av Alf Hemming hade vi bestämt att vi skulle ansöka om utomstående stöd 

till filmen från Finlands filmstiftelse, Svenska kulturfonden samt Konstsamfundet. 

 

Till Finlands filmstiftelses uppgift hör att stöda den finländska filmindustrin med hjälp 

av att bevilja stöd till olika professionella produktioner samt till distributionen av dessa 

filmer (Finlands filmstiftelse). Svenska kulturfonden stöder däremot den svenska kul-

turen och utbildningen samt det svenska språket (Svenska kulturfonden). Till konstsam-

fundets främsta uppgifter hör att förvalta Amos Anderssons förmögenhet och med dess 

avkastning stöda finlandssvensk kultur (Konstsamfundet). 

 

För att ansöka om utomstående stöd från dessa organisationer måste Ollus och Stenius 

fortsätta med att utveckla manuset. Hemming höll reda på vad som skulle lämnas in och 

ledde ansökningsarbetet medan jag levererade en del av det material som fordrades för 

att kunna göra ansökningarna.  

 

Vi hade satt som mål att filma redan i slutet av augusti dvs. ca 3 månader efter pitchen 

men vi märkte snabbt att detta var helt omöjligt eftersom vi varken hade inspelnings-

plats eller gjort ansökningarna ännu. Eftersom vi valt att göra en sommarfilm hade vi 

endast möjlighet att filma under sommaren vilket ledde till att vi flyttade på inspelning-

arna till maj 2013. 

 

Först var tanken att vi skulle skicka en ansökan till Filmstiftelsen redan år 2012 men 

Hemming ansåg att vi kunde ha en bättre chans att få stöd ifall vi väntade till 2013 då 

stiftelsen hade ”nya pengar” och således var det ett naturligt val att vänta med att skicka 

in ansökan till början på 2013. Däremot så skickade vi in ansökan till Svenska kultur-

fonden redan i november år 2012 men fick ett nekande svar i mars år 2013. Vi ansökte 

också om stöd från Konstsamfundet år 2013 men eftersom de använder sig av top finan-

siering vilket innebär att ifall stöd beviljas så förutsätts det att det finns en bekräftad 

grundfinansiering vilket i vårt fall betydde att de inte kunde stöda vårt projekt.  
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När inspelningstiden närmade sig märkte vi att besluten från Finlands filmstiftelse 

skulle komma sent eftersom behandlingsprocesserna kan vara tidskrävande och således 

blev det igen mycket bråttom med tidtabellen. Dessutom hade vi fortfarande problem 

med inspelningsplats och skådespelare eftersom de aktörer vi gärna ville ha med hade 

det väldigt bråttom under våren. 

 

I detta skede måste vi med gruppen göra beslutet att ännu en sista gång flytta på inspel-

ningarna till hösten 2013 då inspelningarna måste ske för att vi överhuvudtaget skulle 

kunna göra vår examensproduktion. Vi beslöt oss för att dra bort ansökan från filmstif-

telsen eftersom vi inte hade mera tid att vänta. Vi skickade in ett sista manus i augusti 

för att få kommentarer på det. I september fick vi ett nekande svar från filmstiftelsen 

eftersom de behandlar alla ansökningar oberoende fast man dragit bort ansökan.  

 

Under sommaren fick vi med hjälp av Hemming tag på en inspelningsplats som vi 

kunde använda. Det positiva var också att en del av de skådespelare vi från början ville 

ha nu kunde delta när vi hade en ny inspelningstid. I slutet av september blev filmning-

arna äntligen av enligt den nya tidtabellen. 

 

Efteråt var det dags för klippet att sätta igång, processen gick smidigt. Till sist skulle 

filmen ljudsättas. På grund av arbetsförhinder kom den processen igång först i februari 

2014 och i slutet på mars var filmen slutligen färdig.  
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3 TEORI 

Härnäst kommer jag att redovisa för min teoridel. Jag kommer att gå in på hur själva 

processen ser ut från idé till färdig film samt redovisa för hur man lyckas med processen 

och vad man ska försöka undvika. 

3.1 Inledning till teori 

Alla vill ha en positiv produktionserfarenhet men i verkligheten så existerar det inte nå-

gon hemlig formel för att nå framgång men en förståelse för produktionens principer 

och en positiv attityd gentemot produktionen överlag hjälper definitivt (Musburger & 

Kindem 2009 s. 48). 

 

Förståelse för den grundläggande strukturen i en produktion dvs. från filmens början till 

dess slut är nödvändig för att kunna förstå vad som måste göras och under vilken tid-

punkt. Om man inte har denna kunskap slösar man bort tid på fel saker. I praktiken be-

tyder det att man inte skall oroa sig över att boka editerings rum ifall man inte ännu ens 

hittat en inspelningsplats. En produktion har en logisk ordningsföljd och den ska man 

följa ifall man vill uppnå en lyckad slutsats. (Gates 1999 s. 4) 

3.2 Hur man kan undvika negativa produktionsprocesser  

När det kommer till produktioner ska man komma ihåg Murphys lag: allt som kan gå 

fel, kommer att gå fel. Alla som någon gång varit involverad i en produktion minns sin 

första sammanstötning med Murphys lag, som t.ex. när en viktig utrustning till kameran 

glömdes att ta med till inspelningsplatsen. Den andra lagen inom produktion är en anti-

dot mot Murphys lag: ordentlig planering förhindrar dåliga produktioner. Många av 

problemen i en produktion kan förebyggas med välgjord planering. Fastän man inte kan 

förebygga alla problem på förhand som t.ex. ifall en kamera plötsligt slutar fungera så 

har man i en god planering färdigt tänkt ut vad man då kommer att göra. Planeringen 

måste också vara så väluttänkt att man i värsta fall kan flytta på inspelningsdagen om 

det behövs. (Musburger & Kindem 2009 s. 49) 
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3.3 Från idé till färdig film 

Produktionsprocessen delas vanligtvis in i tre på varandra följande faser: förproduktion, 

produktion och postproduktion. Alltifrån filmidén till att rigga upp för inspelningen hör 

till förproduktionen. Den andra stora fasen inom processen är själva produktionen och 

därefter följer postproduktionen som består av editering av bild och ljud. (Musburger & 

Kindem 2009 s.34). 

 

Filmprocessen kan också indelas i fem olika steg om man vill vara mer noggrann. Då är 

stegen utveckling, förproduktion, produktion, postproduktion samt distribution och 

marknadsföring (Dahlgren, 2002). 

3.3.1 Idén 

Idén är det som sätter igång processen och som ska leva och kan förändras under arbetes 

gång. Idén till ett filmmanus varifrån hela processen börjar kan t.ex. vara en snabb in-

sikt, resultat av en lång eftertanke eller något visuellt man sett. Idén kan också komma 

ifrån ett färdigt verk, en bok eller en föreställning som väcker filmmakarens intresse. 

När man överför ett verk från en form till en annan som t.ex. när man redigerar en bok 

till ett filmmanus använder man begreppet adaption. (Hyytiä 2004 s. 11) 

 

Primärt ska en idé inspirera och utmana aktörerna till att göra film. Den ska bjuda på 

vissa verktyg för att man ska kunna skapa ett audiovisuellt verk. Idén ska väcka starka 

känslor och visioner, eftersom under en lång tid är idén det ända man har. En boks 

läsupplevelse är ett exempel på en sådan upplevelse. Det är därifrån filmens aktör, re-

gissör, producent eller manusförfattare får, i början av projektet, bekräftelse och energi 

till att starta processen. (Hyytiä 2004 s. 117) 

3.3.2 Förproduktion 

Med förarbete anser man allt det arbete som måste göras före inspelningarna kan sätta 

igång. Detta är en mycket viktig fas som har en stor betydelse för filmens slutresultat. Ju 

mer man arbetar med själva förberedelserna ju smidigare och framförallt billigare blir 

själva produktionen. Det är bättre att identifiera och stöta på problemen så länge filmen 
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fortfarande befinner sig på papper. Planeringen är a och o för att kunna producera en bra 

film. (Dahlgren, 2002) 

 

Förproduktionen består av förberedelser av projektförslag, premiss, synopsis, treatment, 

manuskript, manusnedbrytning, produktions tidtabeller, budget och bildmanus. Ett pro-

jektförslag är en marknadsförings sammanfattning som används för att främja eller sälja 

projektet. En premiss eller one-liner är en kortfattad förklaring eller påstående som 

summerar historien eller ämnet i fråga. Ett synopsis är en kort text som förklarar grun-

den för filmen. Treatments är längre ämnesbaserade sammandrag. Manuskriptet skall 

förklara specifikt vad som kommer att ses och höras i den slutliga produkten. Under 

manusnedbrytningen listar man allt som kommer att behövas i personal- och utrustnings 

väg för varje scen så att man kan göra tidtabell samt budget. Budgeten förklarar däremot 

hur pengarna kommer att användas i de olika produktions kategorierna. Ett bildmanus 

ger en grafisk visualisering av viktiga tagningar. (Musburger & Kindem 2009 s. 35) 

3.3.3 Produktion 

Själva produktionen är den tidpunkt då man märker om all tid man satt på förberedel-

serna har lönat sig eller inte. Det ända sättet att få reda på ifall förberedelserna har lyck-

ats är ifall inspelningarna går smidigt. Man ska dock komma ihåg att det inte nödvän-

digtvis behöver betyda att allting går exakt som man planerat. Det borde vara mera en 

fråga om planeringen gjorts så att den är tillräckligt flexibel ifall det uppstår sista minu-

ten ändringar. Om det uppstår ändringar som måste göras ska man kunna göra dem utan 

att det påverkar produktionen negativt i sin helhet. (Gates 1999 s. 147) 

 

Själva produktionsfasen börjar med att rigga upp utrustning samt övning med skådespe-

lare, kameran och ljudet. Allting måste vara välplanerat och övat så att tagningen blir 

bra, processen går smidigt och tidtabellen håller. (Musburger & Kindem 2009 s. 35)  

3.3.4 Postproduktion och färdig film 

När inspelningarna är slutförda är den största pressen på produktionen troligtvis över, 

men det finns fortfarande mycket att göra för att få filmen klar i tid (Gates 1999 s. 147).  
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Postproduktionens faser binder ihop de audio- och visuella elementen och jämnar ut 

filmen till en helhet. (Musburger & Kindem 2009 s. 36) 

 

Det är viktigt att förstå att editering är mycket mer än att bara sätta ihop bilder. Edite-

ring är en artistisk process som kräver kunskap, omdömesförmåga och talang. (Gates 

1999 s.147) 

 

Musiken är också en grundläggande och betydelsefull del av filmen som ofta glöms bort 

i budgetfilmer av olika orsaker. Den kreativa filmmakaren vill dock ha den rätta musi-

ken till rätt bilder och detta kräver tanke och förberedelser före arbetet kan börja. Musi-

ken är en väsentlig del av filmen som inte får förbises. (Gates 1999 s. 149) 

 

För att sammanställa hur det kan kännas att göra film har jag valt att skildra regissören 

Alejandro González Iñárritus (regisserade filmen Amores Perros) beskrivning. När han 

blev tillfrågad i en intervju om den färdiga filmen motsvarade manuset konstaterade han 

att när man skriver ett manus så kan det jämföras med att man skulle planera en strategi 

om hur man ska jaga ett djur. Allting verkar vara rätt på pappret. När man anländer till 

den riktiga djungeln kan en massa saker förändras, misslyckas eller bli annorlunda. En 

film är ett levande vilt djur som kan ta livet av dig när som helst. Alternativen för att 

kunna överleva är att anpassa sig, uppfinna nya saker eller ändra planerna. Eftersom 

film görs i olika steg och manuskriptet hör till de första stegen blir slutresultatet sällan 

som det stått i den ursprungliga versionen. Detta beror på att när man slutligen anländer 

till editeringen omskrivs filmen som i sin tur kan leda till att man sabbar skådespelarnas 

prestationer, författarens visioner eller dina egna visioner. Å andra sidan kan den också 

lyfta upp filmen till en gripande dikt där bilder, musik, ljud och tystnad sätts ihop till ett 

sammanhang. (Lowenstein 2008, s. 111:f) 

3.4 Exempel på inhemska filmers förplaneringsprocesser 

För att hjälpa bilda min analys tar jag även hjälp av tidigare forskning kring ämnet. Där-

för har jag valt Riina Hyytiäs bok ”Ennen kuin kamera käy – Ideasta kuvauksiin, tekijät 
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kertovat” som är en avhandling där hon skriver om en studie hon gjort som handlar om 

adapterade långfilmers förproduktioner. 

 

Hon har i sin studie intervjuat producenter, regissörer och manusförfattare under olika 

skeden under förproduktionen och studien baserar sig på dessa personers uttalanden. 

Härnäst kommer jag att skildra vissa synpunkter som hon kommit fram till som jag an-

ser nyttiga för mitt eget arbete.  

3.4.1 Viktigt att tänka på när projekt påbörjas 

Varje projekt som påbörjas under osäkra förhållanden. För att förhindra osäkerheten 

kom Hyytiä fram till att entusiasmen under projektets början har en stor betydelse. I 

början av projektet där alla ännu var entusiastiska kändes aktörernas arbete menings-

fullt, trevligt och till och med roligt. Det fanns glädje i det man gjorde som föddes ur en 

positiv laddning. Hyytiä kunde från sitt material filtrera fram en vision. Visionen var 

den att aktörerna varken kunde få ut av sig själva, eller ut av sina medarbetare ett bättre 

resultat om man konstant ifrågasatte det man gjorde. Det som däremot verkade fungera 

bättre var en positiv, uppmuntrande och en entusiastisk attityd för arbetet. (Hyytiä 2004, 

s. 159) 

 

Man måste redan i ett tidigt skede av manusprocessen ta i beaktande de produktionsrela-

terade aspekterna. När man i en bok lika lätt kan förklara hur man kokar soppa som att 

spränga en stad så kräver ett filmmanus ett annorlunda tankesätt. Resurserna och fram-

förallt mängden pengar måste tas i beaktande redan i manusets utvecklingsskede för att 

filmen ska ha en chans att bli färdig. Således kan de hända att innehållet i boken måste 

redigeras bara på grund av att produktionen kräver det. Å andra sidan så är bara en del 

av ändringarna och kraven rakt bundna till budgetrestriktioner, således kan man konsta-

tera att pengar inte nödvändigtvis är den avgörande faktorn när man bygger en lyckad 

adoptionsprocess. (Hyytiä 2004:124 f.) 

 

Hyytiä kom fram till att längden på filmens förplaneringsprocess är på förhand väldigt 

svår att definiera. Det verk som man kommer att adaptera till något nytt kan göras på 

många olika sätt och det är svårt att jämföra vad som är så att säga bättre och vad som är 
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sämre. Alla filmer som Hyytiä forskat i var unika under förplaneringen och hon menar 

att det är svårt att säga vilka av processerna gav det önskade resultatet. (Hyytiä 2004, s. 

68) 

3.4.2 Hjälpmedel som stöder lyckade förhandsplaneringar 

Enligt Riina Hyytiäs undersökningsmaterial kan man dra den slutsatsen att för att uppnå 

en lyckad förhandsplanering är det viktigt att de centrala personerna i projektet bildar en 

gemensam uppfattning om hurudan film de kommer att göra. För att lyckas verkade det 

vara en fördel ifall aktörerna hade arbetar med varandra tidigare och därmed behövde 

man inte sätta tid på att lära känna varandra. Man ansåg att det även hjälpte ifall aktö-

rerna kunde upprätthålla förtroende och respekt även under knepiga situationer. (Hyytiä 

2004, s. 195) 

 

Hyytiä avslutar sin avhandling med att konstatera på basis av sitt material att filmskap-

ande tidvis kan vara väldigt skrämmande. Saker och ting har en tendens att gå åt ett helt 

annat håll än vad aktören hoppats på, trott på och förväntat sig på förhand. Oberoende 

av detta så lyckades tre av fyra filmer som hon studerat nå filmduken. Som producent är 

hon lättad av tanken att situationer som verkat svåra eller ibland till och med omöjliga 

inte hindrade de tre filmerna att bli färdiga. Endast de centrala aktörernas professional-

ism inom film har möjliggjort att dessa filmer nått sin premiär. Enligt Hyytiäs tolkning 

består professionalism inom film av utbildning, erfarenhet och vision. De filmer som 

Hyytiä studerat stärker den tanken att det väsentliga inte är det hurudana begränsningar 

processens förverkligande har, utan det vad människorna, aktörerna gör oberoende av 

dessa begränsningar. (Hyytiä 2004, s. 202) 
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4 METOD 

I detta kapitel kommer jag att presentera de metoder jag använt för att få svar på mina 

frågeställningar. 

 

När jag gjorde min teoridel använde jag mig av litteratur för att hitta relevant informat-

ion som kunde stöda min undersökning. Jag ville få kunskap om hur olika filmprocesser 

ska gå till för att bli lyckade samt konkreta exempel från filmvärlden. 

 

För att få mera kött på benen har jag också valt att använda en kvalitativ forskningsme-

tod där jag utfört intervjuer. Jag har intervjuat producenter från branschen för att få mer 

information kring hur dessa kortfilmsprocesser kan se ut och ifall man kan dra några 

paralleller till vår produktion. 

 

Förutom litteraturgenomgång och intervjuer kommer jag också att reflektera kring mina 

egna erfarenheter och händelser i vår produktion. 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

4.1.1 Bakgrund 

Den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig på de antagandena att vi via språket har 

möjlighet att bli delaktiga i varandras inre världar. Detta betyder att inifrån-perspektivet 

är en premiss för denna forskningsprocess. Forskarens uppfattningar och kännedom är 

ett stöd när man försöker komma nära de människor som man vill ha information av. 

Forskarens inifrån-perspektiv, såsom uppfattningar och kännedom är en nödvändig för-

utsättning för att hon ska kunna tolka den informationen hon får. (Patel & Tebelius 1987 

s. 45) 

 

Via tolkning av det som människorna säger om sig själva och vad de gjort får man en 

uppfattning om olika livsförhållanden och händelser. Man tar för givet att det finns en 

avsikt i människors ageranden. (Patel & Tebelius 1987 s. 122) 
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Den kvalitativa analysen grundar sig på den hermeneutiska traditionen, vars huvudsak-

liga tanke är att människorna är flitiga grundare av sina livssituationer (Patel & Tebelius 

1987 s. 122). Syftet med denna forskning är att undersöka och skildra under vilka om-

ständigheter människor lever. De personer som deltar i undersökningen representerar 

därmed endast sig själva. (Patel & Tebelius 1987 s. 123) 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa datan kan samlas in via intervjuer, observationer, texter samt dokument 

och ljud- och bildinspelningar. Det som mest används när man samlar in data är inter-

vjuer och observationer. (Larsen 2009 s 83) 

 

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Med en strukturerad in-

tervju menar man en intervju där man på förhand har skrivit färdiga frågor som man se-

dan ställer i en bestämd ordningsföljd. En ostrukturerad intervju betyder däremot att det 

inte finns färdigformulerade frågor. Den kvalitativa intervjun karaktäriseras av att källan 

själv uttrycker svaren i stället för att t.ex. kryssa i ett svar. (Larsen 2009 s 83) 

 

Larsen skriver att ifall man endast har begränsat med tid när man utför sin undersökning 

och om man dessutom är oerfaren intervjuare, rekommenderas det att i viss mån an-

vända sig av struktur (Larsen 2009 s 84). Dels har jag på grund av detta valt att använda 

mig av en halvstrukturerad intervjumodell men också för att jag ville ha friheten att 

kunna fördjupa mig i vissa teman som jag under intervjuerna fann intressanta och vik-

tiga. 

 

En halvstrukturerad intervjumodell kännetecknas av att intervjuaren har bestämt de te-

man som kommer att behandlas och på förhand skrivit ner en del av frågorna. Frågornas 

struktur och ordning kan ändå ändras under intervjuns gång och man kan också ställa 

mer specifika frågor om man upptäcker att det behövs. Intervjun är en blandning av den 

strukturerade delen och en mer öppen diskussion. Denna metod kräver flexibilitet och 

spel öga av intervjuaren.  (OK-Opintokeskus 2014) 
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4.1.3 För- och nackdelar med kvalitativa intervjuer 

Enligt Larsen (2009 s.26:f) är fördelen med kvalitativa metoder den att man har en möj-

lighet att träffa sin källa personligen. Detta ger en möjlighet att gå in mera på djupet om 

det behövs. Man får en bättre chans att förstå helheten av ett fenomen. Man kan också 

ställa följdfrågor och på det viset få ett mer utökat och fördjupat svar. Ifall det skulle 

uppstå missförstånd så har man en möjlighet att reda ut dem och ämnet ifråga kan vi-

dare undersökas. Detta ger intervjuaren en bättre uppfattning av det som undersöks som 

kan vara till nytta när de slutliga resultaten av forskningen ska presenteras. Avslut-

ningsvis konstaterar Larsen att det är lätt att garantera god validitet i kvalitativa under-

sökningar.  

 

Flera faktorer som man anser vara intervjuernas goda sidor innehåller dock problem. 

För att man ska kunna samla och bearbeta materialet krävs skicklighet och erfarenhet av 

intervjuaren. Vidare kan också nämnas att intervjuer tar tid. Att komma överens om en 

intervju, att söka fram rätta personer, själva intervjuerna samt transkriberingen av 

materialet är tidskrävande. (Hirsjärvi & Hurme 2006 s. 35) 

 

Andra betydande nackdelar inom kvalitativa intervjuer är det faktum att människor kan 

ha svårt att vara ärliga när de sitter öga mot öga med intervjuaren. Den intervjuade 

kanske berättar sådant som han tror att intervjuaren vill höra. Detta kan bero på att den 

som blir intervjuad vill ge en bra bild av sig själv, för att inte visa att man kanske inte 

egentligen vet svaret eller ifall han vill ge ett socialt acceptabelt svar. Om detta sker så 

kan man konstatera att materialet inte är speciellt värdefullt. Slutligen kan man också 

påstå att generalisering inte är möjligt när man utför kvalitativa undersökningar vilket 

kan ses som en nackdel. (Larsen 2009 s. 27:f) 
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5 MATERIALREDOVISNING 

I detta kapitel kommer jag att redovisa för materialet jag fått från mina intervjuer. Jag 

kommer att börja med en kort presentation av mina intervjuobjekt samt hur jag kom 

fram till att intervjua just dem. Därefter kommer jag att presentera mina förhandsplane-

rade intervjufrågor samt motiveringen till dem. Slutligen redogör jag för svaren.  

5.1 Val av intervjuobjekt 

När jag började planera mina intervjuer var min tanke att jag vill intervjua producenter 

eller produktionsledare som varit med om kortfilmsprocesser som dragit ut på tiden av 

diverse orsaker. Jag levde i den tanken att det skulle vara lätt att hitta aktörer som varit 

med om sådana processer men när jag satte igång med att kontakta personer från olika 

produktionsbolag märkte jag snabbt att det inte egentligen var så. 

 

Det vanligaste svaret jag fick var att det inte hade hänt dem, eller att produktionstiden 

hade dragit ut på tiden på grund av att finansieringsprocessen hade varit långsam men 

att det annars oftast gick att hålla sig till tidtabellen i alla fall ganska bra.  

 

Tillslut fick jag tag på tre stycken producenter som sade att de hade haft projekt som 

dragit ut på tiden men att de flesta i detta fall också berott på att finansieringen hade ta-

git längre än förväntat. Jag intervjuade också en producent som inte hade varit med om 

detta men jag tänkte att jag ändå kunde intervjua honom eftersom min tanke var att vi 

kunde tala om problemen på ett mer allmänt plan. Således kan man konstatera att jag 

inte hittade exakt det jag sökte efter, men med hjälp av mina intervjuobjekt fick jag ändå 

en nyttig inblick av kortfilmsprocesser ute i branschen.  

5.1.1 Presentation av intervjuobjekt 

I början av varje intervju bad jag intervjuobjekten berätta vem de var och var de arbetar, 

samt vad som hör till deras arbetsuppgifter. Dessa personer intervjuade jag: 

 Elli Toivoniemi, Tuffifilms Oy. Tuffifilms Oy grundades för fyra år sedan och 

Toivoniemi är en av grundarna samt aktieägare. Toivoniemi fungerar som ansva-
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rig producent inom bolaget. Företaget producerade den Oscar nominerade kort-

filmen Pitääkö mun kaikki hoitaa? Telefonintervju 28.3.2014 

 

 Jussi Rantamäki, Elokuvayhtiö Aamu. Elokuvayhtiö Aamu är ett produktionsbo-

lag som gör både korta och långa fiktions filmer och dokumentärer. Rantamäki 

fungerade som producent först i sex år och har även nu ägt företaget i ett år. Te-

lefonintervju 3.4.2014 

 

 Teemu Nikki, It´s Alive Productions. It´s Alive Productions gör korta och långa 

filmer, samt dokumentärer. Nikki fungerar som manusförfattare, regissör och 

producent. Telefonintervju 10.4.2014 

 

 Paul Helin, Newdawn Oy. Newdawn Oy grundades år 2008 och är ett produkt-

ionsbolag som arbetar mycket med företagskommunikation och gör olika videon 

på den fronten så som reklamer och nätvideon. De producerar även kort och 

långfilmer. Helin är en av företagets grundare och verkställande direktör. Han 

fungerar också som manusförfattare, regissör och producent. Intervju i Kam-

pen/Helsingfors 15.4.2014 

5.2 Presentation av intervjufrågor 

5.2.1 Frågor 

Jag kommer nu att beskriva de frågor samt motivering till varför jag valt att ställa dem.  

 

1. Är det vanligt att era kortfilmers tidtabeller drar ut på tiden? Varför har 

de dragit ut på tiden? 

 Denna fråga ställde jag eftersom jag ville få en helhetsbild om hur  situationen 

 ser ut i deras företag, för att sedan kunna rikta mina följande frågor på rätt  

 ämnen. 

2. Vad anser du om finansieringsprocessen för kortfilmer? 

 Många kommenterade att produktioner ofta drar ut på tiden på grund av finan-

 sieringen. Jag ville därför höra deras åsikter/synpunkter om processen. 
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3. Tycker du att det kan göra gått åt en kortfilm ifall processen tar en längre 

tid? 

 På denna fråga finns det inte ett rätt eller fel svar. Jag ville däremot få veta hur 

 professionella filmmakaren ser på denna sak. 

4. Hur ser en optimal kortfilmsprocess ut? 

 Denna fråga är viktig för att kunna förstå skillnaden på hur en bra process kan se 

 ut och för att kunna reflektera kring vårt projekt. 

 

Förutom dessa frågor ställde jag då och då följdfrågor som jag skilt kommer att redovisa 

för i min genomgång. Vi talade även om deras personliga projekt som jag kommer att 

skriva om senare. Eftersom de ämnen vi talade om kunde skilja sig från varandra, be-

stämde jag mig för att inte beskriva alla frågor och motiveringar här för att försöka und-

vika en virrig struktur. 

5.3 Intervjuerna 

Jag intervjuade Elli Toivoniemi, Jussi Rantamäki, Teemu Nikki och Paul Helin. 

5.3.1 Är det vanligt att kortfilmprocesser tar längre tid än förväntat? 

När jag frågade Elli Toivoniemi ifall det var vanligt att kortfilms processer drar ut på 

tiden så svarade hon att p.g.a. finansieringsprocessen så är det allt som oftast tyvärr så. 

Projekt skjuts upp nästan alltid. Ibland dramatiskt mycket och ibland så mycket att de 

aldrig blir gjorda och detta gäller speciellt kortfilmer. Hon fortsätter med att konstatera 

att kortfilmers kommersiella mål och vy är annorlunda än hos filmer med bred distribut-

ion. Eftersom de kommersiella målen är vad de är, betyder det också att det inte finns 

någon kommersiell press. Dessa är de främsta orsakerna till långa processer enligt 

henne. 

 

När jag ställde samma fråga till Jussi Rantamäki fick jag på sätt och vis ett annorlunda 

svar eftersom han inte ansåg att deras kortfilmprocesser dragit ut på tiden. Enligt honom 

tar själva finansieringsbesluten inte så länge men fördröjningar kan ske under andra 

skeden av processen. Fördröjningarna är vanligast under den tiden då man utvecklar 
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manuset med hjälp av finansiärerna. Med det menar han att när man fått en idé eller 

första manusversionen tycker man själv ofta att det redan är bra och man vill sätta igång 

och filma om senast ett halvt år. Men sanningen är, att när man börjar utveckla samt fi-

nansiera projektet märker man att det kommer att ta en längre tid. Han konstaterar också 

att när man kommer igång med projektet så kan det hända vad som helst och produkt-

ionen kan dra ut på tiden med en till två månader men inte längre än det. 

 

Även fast Rantamäki konstaterade att det inte brukar dra ut på tiden så kom det ändå 

fram att projektet kan dröja beroende på finansieringsprocessen på samma sätt som Toi-

voniemi sade och således kan man dra den slutsatsen att de båda har samma erfarenheter 

gällande den punkten. 

 

Jag ställde direkt en följdfråga till Rantamäki när han berättade att produktionerna kan 

dra ut på tiden med några månader och frågade vilka som var de vanligaste orsakerna 

till detta. Till detta konstaterade han att man allmänt varit för optimistisk. Ofta har det 

också enligt honom varit sådana situationer att man inte har haft bråttom att göra post-

produktionen dvs. klippet och ljudplaneringen. Detta kan ha berott på att man inte t.ex. 

kommit överens om en premiär då filmen måste vara färdig. En annan orsak till fördröj-

ning kan bero på att man väljer att lägga mer tid på att klippa filmen. Om inspelningarna 

har gått bra och man konstaterar direkt efteråt att man har tillräckligt med pengar kvar 

så kan man använda pengarna till att klippa filmen två veckor längre. Å andra sidan 

finns det tillfällen då man får väldigt bråttom med att få filmen färdig om man t.ex. vill 

skicka den till någon specifik festival.  

 

När jag frågar Teemu Nikki om kortfilmsprocesser dragit ut på tiden konstaterar han att 

det hände mera förr då han var oprofessionell och inte ännu hade ett eget företag. Då 

fungerade han som producent och regissör och han anser att han var orealistiskt optim-

istisk. Detta kunde t.ex. under inspelningssituationer leda till att han valde att filma allt-

för mycket under en dag. Nuförtiden ifall projekten drar ut på tiden beror det främst på 

att de är billiga, talko eller gratisprojekt. Projekten har utförts mera av passionsrelate-

rade själ och då har tidtabellerna gjorts lite ditåt, ibland väldigt optimistiskt.  

 



 

 

27 

Paul Helins svar på frågan var att ifall man talar om professionella kortfilmer så ansåg 

han att det säkert är önskvärt att de inte drar ut på tiden. Men enligt hans erfarenhet är 

det inte alltid så, vilket ofta beror på yttre faktorer och inte enbart på inre faktorer. Hur 

mycket och hur ofta det händer kunde han inte svara på. Han förklarar att när man gör 

stödavtal med Finlands filmstiftelse och distributionsavtal med YLE osv. så finns det 

vissa datum i kontrakten där man överenskommer när produkten ska överlämnas och det 

sätter en viss press.  Oberoende av detta kan det ändå hända att man inte kan leverera 

produkten den tidpunkt man kommit överens om, men hur vanligt det är kunde han inte 

svara på. 

5.3.2 Finansieringsprocessens inverkan på förproduktionen 

När jag frågade Elli Toivoniemi vad hon anser om finansieringsprocessen konstaterade 

hon att den är relativt tung och stel. I ett kort projekt är det just detta som är ett hinder, 

finansieringsprocessen tar helt enkelt för länge. Den tar för länge i jämförelse med det 

vad man håller på med eftersom processen liknar samma process som i långfilm. Detta 

är en del av problemet. Man behöver en distributör som i kortfilmer betyder televisionen 

och framförallt Yle (Rundradion). Detta beror på att filmstiftelsen inte kan stöda projekt 

som saknar bred distribution eftersom deras uppgift är att garantera att finska projekt får 

sin publik.  

 

Paul Helin är inne på samma tanke angående finansieringsprocessens utmaningar, som 

Toivoniemi. Han anser att utmaningen ligger i det att det sitter enskilda personer på 

pengarna som försöker vara så objektiva som möjliga. Men de har ändå sina egna film-

smaker och subjektiviteten är närvarande vilket kan leda till problem. Problemet grun-

dar sig på det faktum, att för att få ihop finansieringen krävs det att få med alla parter. 

Ifall en är av den åsikten att projektet inte är bra så har man redan stora problem. Detta 

är speciellt ett problem om man förhandlar med alla tre parter dvs. AVEK (Audio-

visuaalisen kulttuurin edistämiskeskus), Finlands filmstiftelse och Yle. Man måste gå på 

möten med alla olika parter och få den första parten med i projektet och efter det är det 

lättare att få de andra med. 
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Dessa utmaningar kan även fortsätta i postproduktionen säger Helin. Den redigerade 

filmen måste i klippet godkännas av de olika parterna vilket Helin anser vara en bra sak 

men som också ställer till problem. Beroende på de olika parternas tidtabeller, semestrar 

osv. kan det till och med ibland vara svårt att få alla samlade i samma rum för att gå 

igenom klippversionerna. Detta kan till och med ta upp till en månad och under denna 

tid kan man inte i princip göra någonting.  

 

Teemu Nikki hade en något annorlunda erfarenhet av kortfilmer och deras finansiering. 

Han berättade att i princip har hans flesta kortfilmer varit så små projekt att även fast 

man haft tillgång till finansiering har budgeten varit så liten att man har kunnat göra den 

på ungefär en till två dagar med en liten grupp och några skådespelare. Han förklarar att 

ifall han anser att han har möjlighet att göra filmen så har han ofta valt att inte ansöka 

om finansiering på grund av att han inte har velat vänta 0,5 – 1 år för att få ett beslut om 

finansiering. Han anser att det är en för lång tid för kortfilmer. Annars leder det till att 

den största ivern som han har gällande projektet börjar avta. Om det är en film som går 

att göra med hjälp av talko-kraft så har man utfört den så.  

 

Jussi Rantamäki har däremot olika erfarenheter gällande finansieringen. Han säger att 

ibland har det tagit tre månader från att idén fötts till att man fått finansiering till filmen, 

men ibland har det kunnat ta upp till 1,5 år. 

 

Jag frågade Rantamäki ifall han anser att man kunde underlätta eller göra processen 

snabbare. Han berättar att man ofta hör klagomål på fältet om att besluten görs för lång-

samt. Men enligt Rantamäki så har alla hans projekt utvecklats under finansieringspro-

cessen och ingenting har gått åt det sämre hållet, eller manuset t.ex. blivit överarbetat. 

Han poängterar dock att olika producenter kan ha olika åsikter och erfarenheter om den 

saken. Hans syn är den att professionella och skickliga finansiärer som t.ex. Yle och 

filmstiftelsen inte på flit låter projekt stå på bordet och vänta på beslut. Om finansiärer-

na har kommenterat om att något inte riktigt fungerar och ifall något måste ändras så har 

Rantamäki och hans arbetskamrater efteråt ofta märkt att deras kommentarer stämt och 

på så sätt har de kunnat utveckla manuset åt ett bättre håll. 
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Eftersom vi var inne på ett intressant ämne med Rantamäki ställde jag ännu en följd-

fråga och undrade ifall denna process med finansiärerna också gällde specifikt kortfil-

mer. På den frågan medgav han att besluten kunde göras snabbare. En 10-15 minuters 

film kan utvecklas och förbättras men för att projektet skall hållas givande och intensivt 

ska man sträva till att filma vid nästa lämpliga årstid. 

 

Men å andra sidan tycker han också att aktörerna ska vara förberedda på ett nej ifall 

processen görs snabbare. Då måste man tåla att finansiärerna kan säga att det inte är nå-

gon idé att skjuta upp projektet med 1-2 år men då måste manuset utvecklas och bli bra 

tills nästa möte. Ifall manuset utvecklas tills nästa gång kan de ge ett beslut att filmen 

görs t.ex. nästa höst men om manuset inte blir bättre så läggs hela projektet ner, i prin-

cip betyder en snabbare process detta. Man måste vara förberedd på att projekt läggs ner 

snabbare. Rantamäki anser att på grund av detta så är det tudelat ifall besluten borde 

komma snabbare eller inte. Avslutningsvis konstaterar han att inom kortfilmer kunde 

beslutsprocessen vara vassare.  

5.3.3 Har tid en positiv inverkan på kortfilmsprocesser? 

När jag frågade mina intervjuobjekt ifall de anser att tid gör gått åt kortfilmer var de 

väldigt eniga om att det inte brukar göra bra åt en kortfilm. 

 

Elli Toivoniemi svarade direkt att det absolut påverkar slutresultatet ifall processen varit 

lång. Hon anser att få kortfilmer år sådana som tid har en positiv inverkan på. Kortfil-

mer är ofta sådana att de innehåller en insikt eller en iakttagelse, en stark sak som man 

går mot. Hon fortsätter med att förklara att människor och människornas tankesätt änd-

ras under två år eftersom vi inte är statiska, oföränderliga varelser. Den där ena starka 

iakttagelsen börjar ändra form och man tappar fokusen om vad man egentligen håller på 

med. Det uppstår nya idéer och dessa nya idéer börjar störa utgångspunkten.  

 

En annan sak som Toivoniemi också påpekar, är att vanligtvis händer det att ivern helt 

enkelt tar slut. Om man inte är entusiastisk när man gör film blir det väldigt tråkigt och 

det blir knappast en bra film om det känns att man måste prestera. Samtidigt växer räds-

lan och pressen när man äntligen gör filmen om man länge blivit ifrågasatt. Hon fortsät-
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ter med att förklara att en dålig sak med detta, ur producentens synvinkel, är ifall den 

ekonomiska fördelen är liten och man snabbt vill bli av med filmen. Eftersom projekten 

ändå kräver mycket tanke och arbete i jämförelse med hur liten den ekonomiska kom-

pensationen är. Om man dessutom inte kan göra den så som man vill och i den takten 

man önskar bildar det tillslut en frustrerande kombination. Detta leder till att man börjar 

radera projektet, man orkar inte mera koncentrera sig på det man gör.  

 

Teemu Nikki är inne på samma spår som Toivoniemi. Regissören måste ha en passion 

gentemot det han gör. Om man vill berätta en berättelse som har berört, och man sedan 

först efter ett år får finansiering, så är det en väldigt lång tid. Efter ett år kan man redan 

känna något helt annat som är viktigare och som känns intressantare att göra. I den be-

märkelsen kan det kännas att man bara gör filmen eftersom man nu har pengar att göra.  

 

Även Paul Helin instämmer med de övriga. Hans erfarenhet med långa projekt är att 

man till slut bara vill få det gjort. En kortfilm är till slut ändå ett så litet projekt och en 

så liten bit av de vad man gör, konstaterar han. Att man ältar och tacklar motgångar, 

känns så tunga och stora jämfört med långa filmer, där man vet att motgångarna är 

mycket mindre i jämförelse med projektets skala.  

 

Jussi Rantamäki håller med om att det slutligen är ganska små saker. Det som man anser 

viktigt nu kan om ett år kännas mindre viktigt och då lider processen. Han tycker att det 

är bra att utveckla idéen med en bra intensitet så att man hålls ivrig. Om man på förhand 

vet att man inte kan filma på ett år är det bra att man medvetet lägger ner projektet för 

en tid, konstaterar Rantamäki. Till Producentens viktigaste uppgifter hör att planera rätt 

tempo och rytm för projektet, när man tar det lugnt, och när man ska höja tempot. 

 

En tio minuters kortfilm klarar sällan av att man utvecklar den i t.ex. ett år eftersom de 

ofta leder till att manuset blir överarbetat säger Rantamäki. När projektet börjar dra ut 

på tiden börjar man för det första att ifrågasätta ifall manuset ens är tillräckligt bra för 

att ens försöka skaffa finansiering till. Till slut börjar man fundera om man bara borde 

lämna projektet helt och hållet, avslutar Rantamäki.  
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Under intervjuerna kom det fram en intressant poäng ned tanke på kort- och långfilmers 

skillnader. Alla var av den åsikten att tid ofta gör gott åt långfilmer. Helin berättade om 

en pågående manusprocess som först var 140 sidor lång men när han tog paus från skri-

vandet och såg på manuset med fräscha ögon en tid efteråt hade nya tankar uppstått. Si-

dantalet är nu nere vid 96 sidor och dessutom mycket bättre. Tålamod är en dygd i dessa 

fall, konstaterar han. 

5.3.4 Hur kunde en optimal kortfilmsprocess se ut? 

Enligt Nikki beror det mycket på produktionen. Han poängterar att han nu talar endast 

om hur han själv tycker om att arbeta. När man får en idé skriver man ett manus. Efter 

det börjar man genast öva med skådespelare och skriver manuset på nytt. Produktionen 

inleds direkt. Man börjar söka efter inspelningsplatser och öva på skådespelet. I bästa 

fall kan man öva på skådespelet på inspelningsplatsen varefter man filmar. Nikki ser det 

som en snabb process som konstant lever och utvecklas utan att projektet ligger på bor-

det orört i flera månader.  

 

Helin anser också att processen inte behöver vara lång. När man har ett manus, tar inte 

förproduktionen länge. Från förproduktionen kan man snabbt börja filma och sedan 

sätta igång med postproduktionen. Det behöver inte i själva verket ta flera månader att 

göra en kortfilm. Man kan skapa en bra kortfilm på ett halvår menar Helin.  

 

Även Rantamäki är inne på samma spår. Enligt honom vore det optimalaste, om man 

t.ex. på våren har ett bra manus till en 10 minuters kortfilm, att man kunde filma redan 

under nästa passande årstid. Han tycker också, att ifall man gör en sommarfilm så skulle 

man med väldig fart försöka få allting såpass färdigt, att den redan kan filmas under 

kommande sommar. Faran är annars den som redan tidigare konstaterats, att intresset 

för filmen dalar ifall man måste vänta ett år.  

5.4 Exempel på utdragna projekt 

Som ja redan tidigare nämnde så hade vissa av mina intervjuobjekt erfarenhet av ut-

dragna projekt. Jag kommer att berätta enskilt om två projekt. 
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5.4.1 Teemu Nikkis exempel 

Nikkis kortfilmsprojekt som aldrig blev färdig hette ”Play God” som han började pro-

ducera utan extern finansiering år 2003. Tanken var att han skulle filma en 20 minuters 

demo som skulle fungera som en kortfilm. Tanken var att han senare skulle ansöka om 

finansiering för att göra en långfilm. 

 

Nikki hade stora drömmar om att erövra världen men faktum var det att han inte ännu 

hade någon kunskap om att producera film. Han visste inte att det var en så långsam 

process och vad som egentligen var viktigt, och vid vilken tidpunkt det skulle göras.  

 

Förproduktionen gick fort. Den tog endast tre månader, från idé till inspelning. De fil-

made 12-15 dagar på film. Filmen innehöll massor 3D som under den tiden ännu inte 

var så utvecklad. Filmen blev inte klar eftersom klippet tog så lång tid och pengarna 

började ta slut. När pengarna tar slut så slocknar också passionen, säger Nikki. Sedan 

känns det som om allt slutar fungera, eftersom det inte finns någon deadline eller produ-

cent och ingen som betalar för att filmen ska bli färdig. Han fick dock gratis hjälp av 

människor som försökte göra effekter till filmen men tyvärr hjälpte det inte. 

 

Efteråt har han ansett att varningsklockorna redan borde ha börjat ringa efter första in-

spelningsdagen eftersom den drog ut på 12 timmar, och inte ens då var allting filmat. 

Manuskriptet var en aning galet och han konstatera att den borde ha utförts mycket en-

klare. De hade helt enkelt ett projekt som motsvarade en världsklass produktion i tan-

karna. Han anser att det borde ha funnits regler. En inspelningsplats, en inspelningsdag, 

några skådespelare och ett kort manuskript. Man borde ha planerat arbetet med den ut-

gångspunkten att kortfilmen någon gång blir färdig. Fast allting inte gick som planerat 

lärde han sig mycket om filmvärlden. Han konstaterar att projektet var hans filmskola.  

 

Nikki har dock lyckats vända en misslyckad process till ett lyckat slut. År 2010 gjorde 

han en dokumentär som han anser vara intressantare än vad original filmen någonsin 

skulle ha varit. Dokumentären handlar om vad som gick fel under processen. 
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5.4.2 Paul Helins exempel 

Paul Helins kortfilms exempel är en 15-20 minuters kortfilm. År 2008 närmade han sig 

filmstiftelsen med sitt manus och allting såg bra ut. År 2008 tog han också kontakt med 

Yle som gav grönt ljus och AVEK samt filmstiftelsen visade redan gult ljus och allting 

såg bra ut.  

 

Men sedan fick Yle Finansieringsproblem och projektet sattes på is. År 2012 upplivades 

projektet igen och nu år 2014 är filmen i postproduktion.  

 

Helin visste egentligen under hela processen att filmen kommer att bli gjord fastän det 

ibland uppstod hopplösa situationer, och speciellt på slutrakan. Han tror att de var mera 

de, som inte såg det dagliga arbetet, som tvivlade på att den aldrig skulle bli färdig.  

 

Helin anser inte att de måste göra stora kompromisser för att få filmen gjord. Men på 

grund av att han på den tiden ännu var oerfaren, lyssnade han kanske för mycket på fi-

nansiärernas kommentarer om förändringar som inte ens alltid var motiverade. Han 

tycker nu efteråt att han kunde ha varit hårdare på den fronten och gått mera aggressivt 

fram, och inte behandla dem alltför mycket med silkeshandskar.   

 

Han anser inte heller ett motivationen led under processen fastän den var lång. Alla som 

hade varit med från första början var ivriga när de äntligen fick grönt ljus. Han var rädd 

att motivationen skulle ha dalat bland de inblandade men när han frågade fotografen 

ifall han någon gång tvivlat på att filmen skulle bli gjord, hade han svarat att han inte 

hade det, utan han bara väntade i lugn och ro. 

 

Jag frågade Helin om filmen skulle ha varit annorlunda ifall han gjort den redan år 2008 

och han tror att den hade varit annorlunda. Enligt honom var medverkarna nu mycket 

mer tekniskt kompetenta. Slutresultatet var nu tekniskt sätt bättre, säger han. Innehålls-

mässigt är det ett frågetecken ifall den var bättre. Det gjordes många versioner av manu-

skriptet, eftersom versionerna bollades fram och tillbaka med finansiärerna. Således 

konstaterar han ännu att det är mycket svårt att säga om den berättarmässigt är bättre. 
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6 ANALYS 

Härnäst kommer jag att sammanställa den information jag fått från mina kvalitativa in-

tervjuer. Sedan kommer jag att reflektera svaren jag fått kring vårt egna projekt. 

6.1 Analys av intervjumaterial 

När jag diskuterade med mina intervjuobjekt ifall det är vanligt att kortfilmsprojekt drar 

ut på tiden i deras produktionsbolag fick jag varierande svar. Toivoniemi, Rantamäki 

och Helin konstaterade att själva produktionen sällan drar ut på tiden men finansierings-

processen kan ta länge, vilket innebär att projektet kan bli väldigt långt. På grund av den 

långa finansieringsprocessen har Teemu Nikki valt att göra kortfilmerna utan utomstå-

ende finansiering, för att undvika utdragna projekt. Alla utom Rantamäki hade dessutom 

ett specifikt projekt som varit väldigt problematiska att genomföra, men överlag verkar 

det som att man lyckats göra de flesta projekt i någorlunda rimlig tid, ifall man förberett 

sig på att man inte riktigt på förhand vet hur lång finansieringsprocessen är. 

 

Den vanligaste anledningen enligt mitt material till att kortfilmsprocesser drar ut på ti-

den beror som redan nämnts, på finansieringsprocessen. Den kan ta från några månader 

till 1-2 år. Man måste först övertyga finansiärerna med ett bra manus och sedan utveckla 

det ytterligare. Ifall man diskuterar finansiering med flera olika parter underlättar det 

redan om man lyckas få en av dessa med, eftersom man då lättare kan övertyga de öv-

riga att delta, konstaterar Helin. Före man lyckas få med finansiärerna kan man inte göra 

så mycket eftersom pengarna oftast är ett måste. 

 

Om finansieringsprocessen är för långsam är svårt att säga, eftersom man först måste 

definiera vad som är långsamt. Om man tänker på själva processen så konstaterar Toi-

voniemi att finansieringsprocessen är så gott som lika hos både kort- och långfilmer. 

Detta kanske säger något om hur mycket arbete och tid man måste lägga ner för en film 

som kanske endast är 15 minuter lång.  
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Fastän finansieringsprocessen kan ta tid, utvecklas dock manuset enligt Rantamäki ofta 

mot ett bättre manus, men såklart kan även detta variera. Helin kunde t.ex. inte säga om 

hans film hade blivit bättre under processen. 

 

Det finns även andra orsaker till varför filmer inte blir färdiga inom den preliminära tid-

tabellen. Eftersom den ekonomiska nyttan av kortfilmer är så liten har man inte heller 

bråttom att slutföra dem eftersom de ofta är en så liten del av allt man gör säger Toivo-

niemi. Om det inte heller finns någon specifik deadline leder det ofta till att man inte har 

lika bråttom att genomföra projekt i tid enligt Rantamäki.  

 

Alla mina intervjuobjekt var däremot överens om att tid sällan gör bra för en kortfilm 

medan det däremot i långfilmer kan göra det. Kortfilmer är ofta så små projekt jämfört 

med andra att man oftast tappar ivern och passionen ifall de drar ut på tiden. Om man 

tappar lusten och intresset, blir det sällan en bra film, konstaterar Toivoniemi. 

 

Det som kännetecknar en kortfilm, är att de oftast består av en tanke eller iakttagelse 

som för stunden känns viktig och intressant för filmmakaren. Eftersom människor för-

ändras och utvecklas konstant kan idén om ett år kännas mindre viktig och då kanske 

man endast gör undan filmen för att man då har fått ihop pengarna säger Nikki.  

 

De flesta har sin egen uppfattning om hur en optimal kortfilmsprocess ska se ut. När vi 

diskuterade detta med mina intervjuobjekt betonade de alla en snabb och aktiv process 

som lever hela tiden. Helin anser att man helt bra kan göra en bra kortfilm på ett halvt 

år. Rantamäki betonar att när man har ett färdigt manus skulle det optimala vara att sätta 

igång med inspelningarna under nästa passande årstid.  

6.2 Analys av processen ”Den dödes bror” 

Nu kommer jag att analysera vår produktion och fundera på hur svaren som jag fått från 

mina intervjuer passar in i vår produktion.   

 

Jag anser att vi redan gjort såpass många produktioner och speciellt kortfilmer under vår 

studietid att vi redan vet ganska bra, hur den processen ser ut, och vad som är viktigt 
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under varje steg. Många av oss i teamet är efter alla dessa år tekniskt sett väldigt kun-

niga samt begåvade, vilket gynnat oss under hela produktionen, eftersom problem har 

kunnat lösas och vi haft förmågan att testa nya saker. 

 

När jag tänker på vår produktion så anser jag att de största utmaningarna vi hade skedde 

under förproduktionen, precis som de flesta av mina intervjuobjekt också ofta upplevt. 

Man kan inte konstatera att det bara finns en orsak till varför tidtabellen inte håller, men 

jag kände igen många av utmaningarna i vår produktion, såsom de intervjuade beskrev 

dem. 

 

En stor fördel som vi dock hade genast i början var det faktum att vi alla kände varandra 

sedan tidigare och vi hade arbetat med varandra förr, i olika produktioner. Vi behövde 

inte sätta tid och energi på att lära känna varandra utan vi visste redan på förhand hur de 

olika medlemmarna ofta arbetar samt deras styrkor och svagheter. Detta resulterade t.ex. 

i det att Ollus och Stenius, som tillsammans gjorde manus, kunde ha öppna och ärliga 

diskussioner om vad de tyckte och tänkte under adaptionsprocessen. 

 

När vi valde novellen som vi skulle adaptera kändes den bra, berättarmässigt samt visu-

ellt. Visuellt hade vi väldigt klara och tydliga tankar om filmens utseende. Eftersom 

händelserna skulle ske en sen sommarkväll på ett idylliskt ställe vid vattnet var det väl-

digt viktigt för oss att hitta den perfekta inspelningsplatsen som kunde förmedla den 

rätta stämningen. Vi satte direkt igång med att hitta den rätta inspelningsplatsen. 

 

Vi började med att kolla runt med släktingar och vänner ifall de kunde ha något lämp-

ligt, men eftersom ingen hade något passligt i huvudstadsregionen så måste vi börja 

tänka vidare. Jag kontaktade flera organisationer som hade villor vid vattnet men de alla 

var väldigt dyra, och så länge vi inte visste hur mycket pengar vi hade till vårt förfo-

gande kunde vi inte boka dem. Jag kontaktade även hus som var till salu, men antingen 

var de fortfarande bebodda eller helt tomma, vilket inte heller fungerade för oss. Vi 

körde även omkring och tittade på bostäder och knackade på, men ingen kunde låna sitt 

hem osv. 
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Denna process var väldigt påfrestande eftersom inspelningsplatsen var oerhört viktig i 

vår film och vi kunde aldrig ha tänkt oss att detta kunde bli ett såpass stort problem. Vi 

hade inte möjlighet att ändra manuset eftersom vi redan hade pitchat och det skulle ha 

tagit alltför lång tid att ändra allting. Dessutom ville vi göra just denna film och vi var 

starkt övertygade om att vi på ett eller annat sätt skulle lösa problemet. Under somma-

ren 2013 hittade vi med hjälp av Alf Hemming en inspelningsplats, en villa vid vattnet i 

östra Helsingfors som vi kunde hyra. 

 

Vi alla var förstås väldigt lättade att vi hade fått en inspelningsplats och vid den tid-

punkten var vi för första gången på länge övertygade om att vi kommer att få filmen 

gjord.  

 

Pararellt med denna process pågick också finansieringsprocessen som gjorde att det var 

svårt att veta exakt när vi kunde börja filma, eftersom vi inte exakt visste när besluten 

skulle komma. Vi hade konstant i bruk en så kallad A budget som var gjord ifall vi hade 

fått pengar och en B budget som var gjord enligt de pengar skolan gett oss.  

 

Som jag redan tidigare beskrev tog finansieringsprocessen tid, vilket ledde till att vi till-

slut drog bort ansökan eftersom vi inte hade något annat val än att börja inspelningarna.  

 

Jag tror att denna kombination gjorde att vi blev lite förlamade. När vi på hösten 2012 

flyttade på inspelningarna var det samtidigt en lättnad eftersom vi inte kunnat göra en 

välgjord film, men å andra sidan förlorade man lite av självsäkerheten och känslan av 

att vi verkligen kommer att få filmen gjord. Tiden gick och saker och ting stampade på 

stället. Eftersom vi alla också hade studier och arbete att ta hand om vid sidan om, 

kunde man inte heller satsa hundra procent på att arbeta endast med filmen. Ollus och 

Stenius arbetade dock mycket med manuset hela tiden och gjorde flera versioner för att 

det skulle vara tillräckligt bra för att kunna skickas till finansiärerna. 

 

Det kunde också ha hjälpt om vi från början haft en strikt deadline att hålla, eftersom 

det kan påverka färdigställande. När vi sedan var i det skede att vi nu eller aldrig hade 

en chans att göra filmen, satte de också en mental press på oss. Vi ville ju göra filmen, 
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och dessutom var det väldigt viktigt psykiskt att vi fick den slutförd för vår egen skull, 

men också för att bevisa att vi verkligen kan göra film. 

 

Mina intervjuobjekt talade också om att de ekonomiska fördelarna med kortfilm är väl-

digt marginella som i sin tur kan leda till fördröjda processer. Traditionellt sätt stämmer 

detta också in på våra skolprojekt men vi har aldrig heller förväntat oss några stora eko-

nomiska framgångar vilket betyder att det inte hade något att göra med att det tog länge 

i vårt fall.  

 

Det som jag särskilt håller med om med mina intervjuobjekt är diskussionen kring tid 

och dess inverkan på kortfilm. När de förklarade vad tid ofta gör med kortfilmer, kände 

jag igen vår process och vissa av de tankar jag upplevde. Tidigare när jag gjort skolpro-

duktioner har det gått relativt fort eftersom de varit kurser med bestämda deadlines. 

 

Som jag nämnde tidigare var det både en lättnad, men sänkte också självförtroende när 

inspelningarna första gången flyttades framåt. Oron inuti växte också hela tiden när vi 

inte fick tag på en passande inspelningsplats och stundvis kändes det hopplöst. 

 

När våren 2013 närmade sig och det fortfarande var osäkert med finansieringen och 

skådespelarna samt inspelningsplats började jag ifrågasätta om filmen alls blir gjord. 

Magkänslan sade att vi kommer att lyckas men jag var också orolig över hur slutresulta-

tet skulle bli om vi måste göra kompromisser, vilket enligt mig inte är en bra sak. 

 

Överlag var allt annat planerat, vi hade ett så gott som färdigt manus och ett team som 

kunde vara med på inspelningsplatsen. Vi hade en utomstående aktör som kunde göra 

färgkorrigeringen till filmen och en annan aktör som skulle klippa filmen. 

 

Jag har inte intervjuat de andra i gruppen men jag har den känslan av att det inte bara 

var jag som blev alltmer orolig och ifrågasättande gentemot filmen. När vi inte visste 

när inspelningarna skulle bli av, avtog ivern och tillslut övergick den i tanken, hoppas vi 

ens får något gjort.  
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Fastän förproduktion var lång och tung och även ibland kändes hopplös så gick allting 

väldigt fort och relativt smidigt när inspelningarna närmade sig. Vi och vårt övriga team 

var väldigt glada och ivriga när inspelningarna började fastän faran kunde ha varit den 

att vi varit motvilliga och omotiverade. Vår ihärdighet och tanken att inte vilja ge upp, 

hjälpte oss på vägen. Vi hjälpte varandra när någon behövde och samarbetade, vilket 

underlättade många situationer. 

 

Om man bortser från de största utmaningarna under förproduktionen så tycker jag att de 

övriga förberedelserna gick bra. Detta kan jag konstatera, eftersom inspelningarna gick 

bra. Förutom att vi då och då måste vänta på rätt molnighet, höll tidtabellerna bra, med 

undantag för en dag då det blev väldigt bråttom mot slutet och vi hamnade arbeta över-

tid. Som tur hade vi tillräckligt med övrigt team som fungera väldigt bra, alla var ivriga 

att hjälpa och arbeta. Skådespelarna höll sina tidtabeller och presterade som önskat.  

 

Fast inspelningarna gick bra med tanke på den långa processen märkte vi i klippet att 

det skett några större missar. I ett skede har vi två likadana bildstorlekar efter varandra 

vilket är ett väldigt stort misstag och inte borde få hända. Vi ville använda oss av långa 

tagningar men vi märkte också att det kunde ha varit en fördel med mer material, för att 

kunna testa ifall andra lösningar fungerat bättre. 

 

I mitt arbete har jag inte diskuterat manuset så mycket hittills, men tänkte gå in på en 

kort analys om det, eftersom den är en central del av filmen men också av processen. 

 

Som jag nämnde tidigare tyckte vi i början att novellen var intressant och att man visu-

ellt hade möjligheten att göra en vacker film. När några versioner av manuset hade 

gjorts märkte vi dock att den innehöll problem och utmaningar med tanke på att den 

skulle förvandlas till filmmanus. 

 

En stor del av novellen bestod av dialog som vi sedan märkte att inte kändes naturligt i 

en film. Mycket av dialogen måste antingen tas bort, eller ändras, vilket i sin tur ledde 

till att många som läste manuset inte riktigt förstod vad filmen handlade om och speci-

ellt vad huvudkaraktären Karin egentligen ville. Denna problematik förblev genomgå-

ende fastän manuset konstant förbättrades.  
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Eftersom vi märkte att berättelsen inte blev direkt så som vi i början hade föreställt oss 

kan även det ha lett till att den största ivern som vi hade i början avtog. Eftersom vi har 

läst novellen förstår vi ju själva vad den handlar om. För tillfället har inte många andra 

ännu sett filmen vilket betyder att jag inte nu kan besvara frågan hur övriga tittaren ser 

på filmen och vad de anser om den, och ifall de förstått handlingen. 

 

Jag själv anser att själva novellen var bra från början men som filmmanus fungerade det 

mindre bra, eftersom det som tittare kan vara svårt att hänga med och huvudkaraktärer-

nas vilja och drivkraft kan förbli suddig och oklar. Fast berättelsen hörde till filmens 

svagare sidor så tycker jag ändå att vi gjort så gott vi kunnat av situationen. Jag tycker 

att vi lyckades väl med det visuella och vår inspelningsplats fungerade och förmedlade 

den rätta känslan vi strävat efter. Ljudvärlden i filmen hör också till de starkare sidor 

och lyfter fram de olika händelserna, framförallt de känslor som karaktärerna upplever 

och därmed höjer det filmens kvalité väldigt mycket. Därmed kan jag konstatera, att 

tekniskt sett har vi lyckats, med undantag av några missar.  

 

Det är svårt att säga ifall filmen skulle ha varit bättre ifall förproduktionen hade varit 

smärtfri och vi hade kunnat filma tidigare. Men enligt mig har det funnits både fördelar 

och nackdelar. Till fördelarna kan definitivt räknas att vi till slut fick sådana skådespe-

lare som vi önskat. Om vi hade filmat redan enligt den första tidtabellen hade vi inte 

heller lyckats få en bra inspelningsplats, vilket hade gjort att filmen inte hade sett bra ut. 

Det är knepigt att säga ifall filmen tekniskt sätt varit sämre om vi filmat tidigare. Enligt 

mig tror jag inte att det varken påverkade negativt eller positivt, eftersom kunskaps-

mässigt tror jag inte att tiden ändå var så lång att den märkbart påverkade slutresultatet 

och om det tekniska kunnandet hade blivit bättre. 

 

Nackdelar med den långa processen var hur den inverkade på oss mentalt. Hur självsä-

kerheten och tron på produktionen försvagades samt lusten att göra tidvis blev mera ett 

måste, än att man ville göra av ren glädje. Eftersom filmhistorien inte fungerade lika bra 

som vi tänkt oss, påverkades också ivern på grund av att vi stundvis var osäkra på om 

detta kunde bli en bra film. Många hade dessutom svårt att förstå manuset och ifråga-

satte den vilket ledde till att modet sjönk.  
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7 RESULTAT OCH REFLEKTION 

Som avslutning på detta arbete kommer jag att sammanfatta resultatet och fundera på 

ifall ja fått svar på mina frågeställningar: 

 

Utmaningar inom kortfilmsprocesser med betoning på förproduktion och baserat på 

examensproduktionen ”Den dödes bror” 

 

- vad är bra att veta inför produktion? 

- vilka utmaningar finns det i kortfilmers förproduktioner? 

- påverkar en lång förproduktion den övriga processen? 

- hur kan en optimal kortfilmsprocess se ut? 

7.1 Sammanfattning av resultat 

En förståelse och kunskap om vad som händer i de olika faserna i en produktion är en 

fördel när man vill lyckas i en produktion. Själva idén till filmen ska vara så bra att man 

orkar utveckla och arbeta med den, eftersom den är en viktig del av hela filmskapandet. 

När man förstår vad som är viktigt att göra för stunden, underlättar det själva processen 

och gör varje skede effektivt. En god förplanering underlättar arbetet i senare skeden av 

produktionen, vilket är viktigt att komma ihåg, eftersom det är billigare och lättare att 

göra ändringar i planeringsskedet.  

 

Det kan vara till en fördel att arbeta med personer som man arbetat med förut för att 

snabbare komma in i processen, utan att det går tid åt att lära känna varandra. En positiv 

och uppmuntrande attityd i början av processen är viktig för att hålla igång ivern och för 

att aktörerna ska känna sitt arbete viktigt och uppskattat.   

 

Enligt min undersökning är det vanligt att finansieringsprocesser kan ta lång tid, det kan 

vara bra att förbereda sig på det, när man planerar tidtabell. Vanligtvis förbättras manu-

set på vägen men man ska hålla i minnet att inte blint göra ändringar bara för att någon 

säger så, utan försöka hålla sin egen stil. Alla finansieringsprocesser varierar beroende 



 

 

42 

på kortfilmen och vilka alla finansiärer man förhandlar med. Det är svårt att på förhand 

säga hur länge det kommer att ta. 

 

Det är inte bara finansieringsprocessen som gör att kortfilmers tidtabeller inte håller. De 

ekonomiska fördelarna är små, vilket leder till att de inte alltid känns lika viktiga att 

slutföra i tid.  

 

Tid är en känslig aspekt för kortfilmer. Enligt erfarenhet gör tid sällan bra år kortfilms-

processen. Människorna tappar lusten att göra och synen på själva filmidén börjar ifrå-

gasättas och blir mindre viktig med tiden. När man till slut kommer till det skede att 

man äntligen har pengar för produktionen, kan det hända att man bara gör den undan när 

man äntligen kan.  

 

I en optimal kortfilmsprocess har man ett bra manus som man direkt kan börja öva med. 

Man söker en inspelningsplats och övar på förhand med skådespelaren. Processen är 

aktiv och man arbetar konstant så att ivern inte försvinner. Det optimala vore att börja 

inspelningarna redan under nästa passliga årstid. En kortfilm borde inte ta längre än ett 

halvt år att göra. 

7.1.1 Självreflektion kring resultatet 

Jag tycker att jag lyckats få svar på mina frågeställningar fastän när det gäller film är det 

väldigt svårt att säga att det bara finns ett svar. Jag tycker dock att jag under denna pro-

cess har lärt mig mycket nytt som jag kommer att ha nytta av i kommande produktioner. 

Jag anser att utmaningar är det som i längden lär oss mest och det är då vi utvecklas som 

människor och filmskapare. Således ska man se det som en del av utveckling och inte 

som något negativ fastän det ibland är svårt.  

7.2 Reflektion och avslutning 

När jag nu tänker tillbaka på vår produktion finns det vissa saker som vi kunde ha gjort 

annorlunda för att blivit snabbare klar med produktionen. Vi kunde i början av proces-

sen funderat mera på ifall vi verkligen valt rätt novell att utgå ifrån. Före vi valde vår 
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slutliga novell kunde vi funderat noggrannare på vilka förutsättningar vi har att göra den 

samt ifall själva berättelsen fungerar som film. Vi kunde som sagt inte veta att det skulle 

bli så svårt att hitta en inspelningsplats men om vi genast då vi var nästan säkra på vil-

ken novell vi skulle göra, ha gjort research om lämpliga inspelningsplatser hade vi 

kanske kunnat inse problematiken.  

 

Enligt mig gjorde alla ett bra arbete när vi talar om det kreativa arbetet. Ingen gav upp 

och alla arbetade ihärdigt och gjorde det bästa de kunde vilket jag är väldigt glad över. 

 

Oberoende av allting är jag ändå väldigt nöjd över att vi valde en utmanande berättelse 

och valde att behandla ett tema som inte ofta behandlas på filmduk, dvs. kvinnors väl-

mående och bekymmer då när allting borde vara som lyckligaste i livet som gift och ny-

bliven mamma. Fastän det för en del kan vara svårt att förstå vårt tema är jag säker på 

att en del som haft problem med dessa ting i livet kan känna igen sig. Jag tycker också 

att det är viktigt att det berättas historier som denna. Eftersom vi i dag lever i en värld 

där allting förväntas vara perfekt och där man helst inte talar om när det går sämre. I 

dessa stunder kan det vara svårt att veta vad man ska ta sig till för att det ska bli bättre 

igen. Filmen kan i de stunderna fungera som en tröst eftersom den visar att man inte är 

ensam och, att det inte alltid är självklart vad man vill i livet. 

 

Avslutningsvis kan jag påstå att när man har en färdiggjord film i handen känner man 

att det varit värt alla svårigheter man stött på vägen. Som jag i min inledning konstate-

rade innehåller alla produktioner utmaningar vilket är en naturlig del av filmprocessen 

eftersom det tillhör denna kreativa bransch då man skapar något nytt. Det är just dessa 

utmaningar som gör att filmskapande aldrig blir tråkigt och det tvingar oss att alltid hitta 

på nya lösningar. När man sedan ser den färdiga produkten glömmer man snabbt de 

svåra stunderna. Det ända man känner är stolthet av att man med hjälp av sitt team kun-

nat skapa något unikt som ingen annan tidigare gjort och som i de bästa fallen lyckas 

beröra tittaren, fastän det bara skulle vara för en stund. 
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