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Sammanfattning 
 

Svensk filmindustri idag finansieras huvudsakligen genom statliga medel. Dock finns det inte 

tillräckligt med finansiella medel jämfört det antal svenska filmer som produceras varje år. När 

finansieringen är otillräcklig kan det vara av största vikt att förstå och kunna arbeta med 

finansiell bootstrapping som verktyg för att kunna slutföra produktionen av filmen. Finansiell 

bootstrapping är ett begrepp som kan fungera som ett resursanskaffande verktyg för att tillföra 

resurser till en produktion till en lägre kostnad än marknadspriset, eller till ingen kostnad alls. 

Denna uppsats syftar till att undersöka om detta verktyg finns inom svensk filmproduktion – och 

i så fall vilka som använder verktyget och varför. Forskningen avser också att utreda 

tillvägagångssätt och tankar kring känslor om användandet, både inom kort- och 

långfilmsproduktioner. Vi har funnit att användning av finansiell boostrapping finns och är 

generellt sett mer frekvent använt i produktioner som inte är fullt finansierade. Förekomsten av 

användandet är oftast vanligare i kortfilm än i långfilm, men att det existerar inom båda formerna 

av filmproduktion samt att verktyget används av olika befattningshavare. Utsagorna om känslor 

kring användandet av finansiell bootstrapping är tvetydiga – det uppstår enligt respondenterna 

ofta positiva känslor när det finns en ömsesidig vinning mellan de berörda avtalsparterna, men 

också negativa känslor när utbytet av överenskommelsen är mest gynnsamt för den ena parten.  

 
Nyckelord: 

Finansiell bootstrapping, Finansiellt gap, kortfilm, filmproduktion, långfilm, minimerande 

bootstrapping, relationsorienterad bootstrapping, resursanskaffning. 
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Faced with lack of funds 
- A study about financial bootstrapping and how it is used within Swedish 

film production today   

 

 

Abstract 
 

Contemporary Swedish film industry is financed mainly by government funding. However, there 

is potentially not enough funding in comparison to how many films are produced in Sweden 

every year. When funding is inadequate it could be paramount to master the concept and 

instrument of financial bootstrapping in order to complete a film. Financial bootstrapping is a 

term and tool regarding the acquirement of resources, albeit to a lower cost than market value or 

to no costs at all. This essay aims to investigate whether this phenomenon exist within the 

Swedish film industry, if so - who is using this tool and why. The research also intends to chart 

the approach and feelings of users both in short film as well as full feature film. We have found 

that utilization exists and is generally more frequent amongst films that are not fully financed. 

The occurrence is often more common in short films than in feature films; also it exists within 

the different levels of film production and is used by various positions. Thoughts regarding the 

practice of financial bootstrapping are ambiguous; there are positive approaches when there is a 

mutual gain between the relevant participants, but also, negative approaches when the benefits 

from the collaboration are divided unfairly.              
 

Keywords:  

Financial bootstrapping, financial gap, short films, film production, feature films, minimizing 

bootstrapping, relationship-oriented bootstrapping, resource acquisition. 
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Författarnas tack 

Författarna vill ödmjukast tacka de respondenter som givmilt ställt upp på våra intervjuer och 

delat med sig av sina erfarenheter för vår skull. Vi vill även tacka våra handledare Clas 

Gunnarsson och Margaretha Herrman för alla goda råd.
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INLEDNING 

 

“Svensk film som helhet är kraftigt underfinansierad. Om vi ska kunna upprätthålla både kvalitet 

och volym, måste det skjutas till mer pengar till produktion. Närmare bestämt 100 miljoner 

kronor.” (Elwin Frenkel, SFI, 2009 s 2). 

  

Med dessa ord beskriver den dåtida Vd:n för Svenska Filminstitutet (SFI) den ekonomiska 

situationen för svensk filmindustri. Hur påverkar denna underfinansiering filmproduktion? Vilka 

konsekvenser får detta för dem som arbetar i filmbranschen?  

 

I denna studie har vi som syfte att undersöka ekonomiska företeelser och verktyget finansiell 

bootstrapping och hur det används inom svensk filmproduktion idag.  

 

Termen och verktyget finansiell bootstrapping har sin grund i småföretagande, där användandet 

av finansiell bootstrapping kan ske om småföretaget befinner sig ett finansiellt gap (Landström, 

2003, s. 29). Ett finansiellt gap är ett finansieringsproblem som innebär att man som företag har 

svårigheter att anskaffa externt kapital. I en filmproduktion kan det likställas med att vara i 

behov av mer kapital än det som är tillgängligt för att kunna genomföra en planerad eller 

pågående produktion med önskat resultat. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt, men 

grunden ligger i att införskaffa resurser till en lägre kostnad än marknadspris. Bootstrapping kan 

betraktas dels som ett verktyg som används för att uppnå kostnadslättnader, men även som en 

upprepad företeelse utan uttalat samlingsnamn. Detta kan genomföras exempelvis genom att 

låna, förhandla ner priser, eller helt enkelt få tillgång till kostnadsfria tjänster eller varor. Vår 

forskningsfråga, hur finansiell bootstrapping används, ska försöka uppbringa klarhet i detta.      

 

Vi antar att bootstrapping som företeelse finns inom filmproduktion och att det används både av 

producenten och andra befattningshavare och figurerar inom flera produktionsavdelningar1. Detta 

antagande gör vi via vår erfarenhet och förförståelse av filmbranschen och ska besvara 

forskningsfrågan vem som använder finansiell boostrapping.    

 

Fråga vi önskar besvara i vår forskning är om det finansiella gapet är ett återkommande fenomen 

för flera filmproduktioner och ifall bootstrapping brukas på flera nivåer inom filmproduktion - 

finns det då en förbindelse mellan yrkeskunnande och hur väl man behärskar detta sätt att arbeta? 

Detta ska utredas med hjälp av vår forskningsfråga varför bootstrapping används. Denna fråga 

anser vi väsentlig då, om den blir besvarad, kan ge en inblick i hur filmarbetaren upplever 

konsekvenserna av det finansiella klimatet inom svensk filmindustri.    

                                                
1
 Med produktionsavdelning menas de olika avdelningarna inom filminspelning uppdelat efter arbetsområde, ex 

Foto, Scenografi, Administration m.fl. Dessa benämningar på avdelningar är tagna som ett exempel från SFIs 

faktablad om krediteringslistor (www.sfi.se, 2010).  

http://www.sfi.se/
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Vi har valt att sätta fokus på områdena kort- och långfilm. Detta för att se om det finns liknande 

tendenser och arbetssätt, så som finansiell bootstrapping, bland filmarbetare med olika 

erfarenhet. En kortfilm kostar inte lika mycket att genomföra som en långfilm men en kortfilm 

kan ofta ha ett större finansiellt gap, då de flesta kortfilmer traditionellt inte går med ekonomisk 

vinning (Levy, 2004 s 7).  

 

Våra forskningsfrågor anser vi är av stort intresse, då inblick i bootstrapping som verktyg och 

företeelse kan vara nyttigt både för oss som snart har slutfört vår utbildning, men även för andra 

personer som på något sätt önskar hitta en ingång till arbete inom svensk filmproduktion.  

 

I den kommande delen av arbetet presenterar vi översiktligt det finansiella klimatet för svensk 

filmproduktion och förutsättningarna för kort- och långfilm. Därefter förklarar vi vårt syfte med 

studien, de avgränsningar vi gör samt problematisering av syftet. Efter det presenteras våra 

frågeställningar, metod och ansats för studien. Vi kommer att arbeta med frågeställningar och 

beskriva våra antaganden av filmbranschen, samt teman för att på enklast sätt kunna redogöra för 

den empiri vi finner som relevant för studien.  

 

Bakgrund 

Det finansiella klimatet i Sverige 

Sedan 1960-talet har svensk filmpolitik reglerats av ett filmavtal som redogör för statens 

offentliga finansiering av filmproduktion. I filmavtalet finns mål för filmproduktion och 

distribution, samt riktlinjer för statens finansiering och utveckling av branschen som helhet. 

(Filmavtalet, www.sfi.se, 2006).  Den svenska staten skall årligen ge ett bidrag på 200 miljoner 

kr till Svenska Filminstitutet (SFI) för finansiering av film. (§23, Avsiktsförklaring om ett nytt 

filmavtal, www.regeringen.se, 2012). SFI ger i sin tur en del av detta bidrag till de regionala 

resurscentren runt om i Sverige samt behåller en del för att finansiera filmproduktion.  

Var ifrån kommer pengarna?  

Finansieringen av film kan ske på olika sätt. Det finansiella klimatet i Sverige har skapat, vad vi 

kallar, traditionella och icke-traditionella finansieringssätt. Det traditionella är genom statlig eller 

regional finansiering, eller genom egeninsatser, och det icke-traditionella sättet att finansiera är 

genom olika typer av samverkan eller donationer på gräsrotsnivå. Förutsättningarna för lång- och 

kortfilm ser olika ut ur finansiell synvinkel, då ”return of investment” (Garvy, Helen, 2007, s 

50), d.v.s. att återfå finansiella medel man investerat i filmen, är ovanligt i 

kortfilmssammanhang. Vi redogör för vart pengarna kommer ifrån i följande stycke.  

 

http://www.sfi.se/
http://www.regeringen.se/
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Det traditionella sättet att finansiera film är att filmskaparna genom produktionsbolag ansöker 

om pengar från statliga eller regionala finansiärer, som kan ge full eller delvis finansiering till 

projekt finansiärerna finner intressanta. Ett annat sätt är att sälja filmens visningsrätt till tv-bolag 

eller biografdistributörer.  

 

Att söka bidrag till filmproduktion sker ofta genom ansökningar till SFI och regionala 

filmcentrum (t.ex. Film i Väst). De regionala resurscentren som finns finansieras av respektive 

regioner, kommuner, samt med bidrag från SFI.  

 

Ytterligare en statlig finansiär är Sveriges Television. I avsiktsförklaringen om det nya 

filmavtalet från 2012 i§16 har Sveriges Television (Svt) i uppdrag från staten ett krav på att 

betala ut 4,2 miljoner kr per kalenderår till Svenska Filminstitutet som bidrag, samt använda 41,3 

miljoner kr årligen till att samproducera, köpa visningsrätter eller medfinansiera nya svenska 

kort- lång- och dokumentärfilmer (www.regeringen.se, 2012).  

 

Samproducenter till en filmproduktion innebär ofta att de tillfört ett värde i produktionen med 

risken att inte få full kompensation i pengar. Det värdet kan bestå av en utförd tjänst eller arbete 

av ett företag, så som att ett ljudläggningsföretag arbetar med efterproduktionen till en lägre 

kostnad än vad arbetet är värt. I många fall gör man det som samproducent och äger en del av 

filmen, och om pengar skulle tillkomma till projektet i framtiden, kan man i efterhand få tillbaka 

pengar för det arbete man annars utfört som samproducent ideellt. Att beräkna värdet på det 

arbetet är ett sätt för producenten att värdera filmen, även om det värdet inte kompenseras i 

“rena pengar” under arbetets gång (Garvy, Helen, 2007, s 50). Dessa egeninsatser från företag 

eller privatpersoner gör finansiärerna till samproducenter. 

 

 “[...]Producentens insats består i sin tur både av egen finansiering och insatser från en rad 

andra privata finansiärer som agerar som samproducenter och/eller privata investerare” 

(Herrman & Mårdén 2011, s 44).  

 

Egeninsats är på så vis en vanligt förekommande finansieringsmetod, ofta i produktioner som 

inte är fullt finansierade.  

 

Det finns riskkapitalister som ser en möjlighet att tjäna pengar på film, men de hör till 

ovanligheterna, då film inte är en säker inkomstkälla. En anledning till varför fler och fler filmer 

kan göras utan bidragsfinansiering från SFI, är enligt dem själva att “billigare teknik, distribution 

och visningsmöjligheter [...]“ har gjort att det är enklare att producera filmer (Elwin Frenkel, 

SFI, 2009 s 7).  

 

Även egeninsatser från filmmedarbetare och skådespelare kan vara en icke-traditionell 

finansiering. Om arbetet i ett filmprojekt sker ideellt eller om en del av arbetet är oavlönat kan 

detta räknas som en egeninsats. I bland annat underfinansierade filmproduktioner kan det vara så 

http://www.regeringen.se/
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att full lön inte kan betalas ut till medverkande direkt vid utfört arbete. Istället arbetar de på 

”deferred basis”, vilket innebär “på en uppskjuten basis” [författarens översättning]. Resultatet 

blir att medarbetaren får betalt om, och när, filmen får ett finansiellt överskott. Detta kan 

medföra att ett helt filmteam kan vara samproducenter (Clevé, 2006 s 65). 

 

I kategorin icke-traditionell finansiering kan finansiärer bli intresserade i projektet, oavsett om 

det är privata personer eller företag som är med och bidrar till filmen. Det är genom att vädja till 

den “känsliga delen av människan” [författarens översättning] (Levy, 2004 s 50). Genom att få 

dessa finansiärer att dela filmens vision, istället för att se enbart det kommersiella värdet, kan 

man få finansiering. Vi menar att många använder sig av det, men att det traditionellt sett är 

vanligare att man talar om filmens ekonomiska och konstnärliga potential när man söker 

finansiärer.  

Långfilm 

En långfilm har vanligtvis en genomsnittlig budget på 17 miljoner kr (SOU 2009:73:41) och en 

visningslängd på minst 70 min (§7, Avsiktsförklaring om ett nytt filmavtal, www.regeringen.se, 

2012). De flesta filmproduktionsbolagen i Sverige är små med ett fåtal anställda och med små 

finansiella medel. Nästan all film i Sverige måste få statliga medel för att realisera sina 

filmprojekt (Achtenhagen, 2011. s 363).    

 

Ungefär 20 spelfilmer i långfilmsformat produceras av svenska bolag varje år (SFI 2009). 

Författarna Margaretha Herrman och Björn Mårdén anger i Bransch, utövare och utbildning 

(2011, s 44) att de flesta filmer aldrig når “break even”, vilket innebär att de inte spelar in lika 

mycket pengar som de har kostat att producera. ”Av de 112 filmer som hade premiär 2003–2006 

var det dock endast fyra som gick med vinst och ytterligare två som spelade in sina 

kostnader.”(SOU 2009:73 s 80).  Ungefär 6 av dessa 20 filmer går ihop ekonomiskt vilket gör att 

de resterande 14 filmerna inte går med vinst. SFI ger bidrag till dessa 20 filmer årligen, varav de 

flesta inte går med ekonomisk vinning, vilket i sin tur visar på att det inte finns en garanti på att 

de filmer man gör kommer att gå runt finansiellt (SOU 2009:73 s 80).  

 

När man finansierar film finns det även andra aspekter att värdera en film på än bara finansiella 

vinstmöjligheter. För att filmer skall få produktionsstöd från Film i Väst skall de “[…]antingen 

ha hög internationellt gångbar konstnärlig kvalitet eller ha potential att locka en stor publik” (Så 

här arbetar film i väst, www.filmivast.se). Det konstnärliga eller det som lockar en stor publik 

har ett värde för finansiärerna/bidragsgivarna. Det tyder på att en annan typ av värde än det 

enbart ekonomiska är av vikt när man talar om film - detta i linje med Film i Västs riktlinjer. En 

film som går bra på bio och anses vara kommersiell har ett värde baserat på biljettintäkter på 

biograferna, medan en film som är konstnärlig och internationellt intressant och visas på 

filmfestivaler världen över också har ett värde, dock först och främst i konstnärlig bemärkelse.  

 

http://www.regeringen.se/
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Kortfilm 

En kortfilm har en visningslängd på minde än 70 minuter (§42, p. 5, Avsiktsförklaring om ett nytt 

filmavtal, www.regeringen.se, 2012) och den genomsnittliga budgeten beror helt på kortfilmens 

vision och storlek. 

 

Svenska Filminstitutet har i uppgift att stimulera svenskt filmliv och det görs delvis genom att ge 

stöd till kortfilm (www.sfi.se). I en proposition från regeringen beskrivs följande; “Kortfilmens 

relation till långfilmen kan jämföras med poesins och novellens relation till romanen inom 

skönlitteraturen […]”. Vidare förklaras kortfilmen som en egen konstform med större 

konstnärlig frihet och bättre möjligheter till experiment jämfört med långfilm. Kortfilm kan 

också fungera som en dörröppnare till långfilm, då de genom att ge stöd till kortfilm “[…]värnas 

därför hela filmkonstens utveckling” (Fokus på film - en ny filmpolitik, proposition 2005/06:3). 

Vidare kan man säga att kortfilm är en viktig kanal för filmskapare och filmarbetare att 

tillgodose sig viktig erfarenhet, skapa ett yrkeskunnande men även utvidga sitt kontaktnät (Levy, 

2004 s 5).  

 

Sedan 1990-talet har Film i Väst givit bidrag till cirka 300 långfilmer och flera hundratals kort- 

och dokumentärfilmer (Achtenhafen, 2011. s 359). Även om både SFI och flera regionala 

finansiärer ger ekonomiskt stöd till kortfilmer finns det ett underskott av finansiella medel i 

förhållande till hur många kortfilmer som produceras. Eftersom kortfilm har en betydligt kortare 

produktionscykel skapas möjligheter att få medarbetare att arbeta gratis. Här finns flera 

möjligheter till billigare teknik och alternativa visningsfönster medför att många kortfilmer 

produceras utan något stöd från de traditionella finansiärerna (Elwin Frenkel, SFI, 2009 s 7).  

 

När man producerar kortfilm har man samma mål med vision och manus som på långfilm, men 

mindre möjligheter till vinst. Istället har kortfilm flera mjuka värden, såsom erfarenhet, 

utvidgande av kontaktnät, att testa talanger och givande kunskap inför en karriär inom 

långfilmsproduktion (Levy, 2004 s 7).   

 

Summeras ovanstående kan man förklara kortfilmsproduktion som en långfilmsproduktion i 

miniatyr med samma finansiella problem, om inte större, men att det också finns många andra 

fördelar med kortfilmproduktion. 

 

SYFTE OCH PROBLEMOMRÅDE 

 

Studiens syfte är att undersöka tendenser kring användandet av verktyget finansiell bootstrapping 

inom kort- och långfilmsproduktioner i Sverige. Vi vill även undersöka om, och i så fall hur, 

finansiell bootstrapping används inom olika avdelningar och bland annat olika befattningshavare 

http://www.regeringen.se/
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under filmproduktionsprocessen, samt hur producenter och filmarbetare förhåller sig till den 

typen av finansiellt arbete.  

 

Avgränsningar  

 

Våra informationskällor är producenter och filmarbetare med varierande erfarenhet inom kort- 

och långfilmsproduktioner och som är verksamma i Sverige. 

 

Främst kommer vi undersöka benägenheter i förproduktion och inspelning därför att vi tror att i 

dessa delar av filmproduktionsprocessen är användandet av bootstrapping mer frekvent använt. 

Vi utesluter dock inte att det kan förekomma i alla delar av produktionsprocessen.      

 

Vi kommer att studera hur olika yrkeskategorier och typer av ekonomiskt ansvar på både 

konstnärliga, administrativa och tekniska avdelningar, förhåller sig till bootstrapping. 

 

Olika kategorier kan användas när man talar om finansiell bootstrapping som verktyg för 

resursanskaffning. Dessa är; “Fördröjande bootstrappers”, “relationsorienterade 

bootstrappers”, “bidragsorienterade bootstrappers”, “minimerande bootstrappers” och 

“ägarfinansierande bootstrappers” (Landström, 2003, s.37). I vår studie fokuserar vi på 

relationsorienterade och minimerade bootstrappningsmetoder, då vi anser att dessa är mest 

relevanta för vår studie.  

 

Vi väljer inte att fokusera på anskaffning av likvida medel som en bootstrappningsmetod, då det 

som är fokus i vår studie handlar om hur man inom svensk filmproduktion får resurserna att 

räcka till, inte hur man anskaffar mer resurser (som ex. “bidragsorienterade bootstrappers” gör 

enligt Landström, 2003, s 37).  

 

Frågeställningar  

 

1 - Vad är finansiell bootstrapping? 

2 - Hur används finansiell bootstrapping? 

3 - Varför används finansiell bootstrapping? 

4 - Vem använder verktyget? 

5 - Utsagor kring tankar och känslor av användandet? 

6 - Kort och långfilm; tendenser? 

 

Vi arbetar utifrån dessa frågor för att kunna fånga in många olika aspekter av verktyget finansiell 

bootstrapping och användning av verktyget. Finansiell bootstrapping menar vi inte är ett begrepp 
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som används inom filmproduktion, och för att kunna utröna vilka delar av arbetssätt inom 

filmproduktion som kan identifiera bootstrapping, utgår vi från frågorna “vad” det är och “hur” 

det används. “Utsagor kring tankar och känslor av användandet?” är en fråga vi ställer för att 

undersöka om det finns positiva eller negativa aspekter kring användandet och om 

respondenternas erfarenheter kan innehålla värdefull (tyst) kunskap som kan vara till stor hjälp 

för framtida filmarbetare. Med tyst kunskap menar vi kunskap som kan vara svår att införskaffa 

utan arbetserfarenhet och nära samarbete med kollegor och teammedlemmar med stor 

arbetserfarenhet. Anledningen till att vi inriktar oss på både kort- och långfilm är för att 

undersöka utsträckningen av minimerande- och relationsorienterande bootstrapping. Detta 

genom vår förförståelse att det finns många gånger mindre finansiella medel i kortfilm och ett 

större finansiellt gap, och därav kanske en annan typ av bootstrapping eller ett större användande 

av verktyget.   

 

Teman 

 

I operationaliseringen av våra frågeställningar använde vi oss av följande teman för att lättare 

kunna bryta ner område och syfte i empiriinsamlingen. Dessa teman kommer att presenteras 

senare i samband med teorin och är konstruerade av oss, författarna.  

 

● Värde, reell kostnad och kvalité 

● Ekonomiskt ansvar och ramar  

● Lagar, regler och begränsningar 

● Socialt nätverk och yrkesskicklighet  

  

FORSKNINGSMETOD OCH ANSATS 

 

Vi har använt oss av djupintervjuer med personer som har olika typer av ekonomiskt ansvar 

beroende på deras yrkesroller och produktionserfarenheter. 

 

En kvalitativ metod byggd på intervju, menar vi är den mest lämpade metoden i vår forskning då 

vi har som avsikt att ta reda på producenters och filmarbetares utsagor (uppfattningar och tankar) 

kring hur de bibehåller god kvalité i tjänst- eller resursanskaffning för en begränsad summa 

pengar (jfr. Kvale, 1997 s 9).  

 

I och med att vi hade vissa antaganden kring vilka befattningar och inom vilka områden på kort- 

och långfilm som bootstrapping kunde figurera, gjorde vi ett strategiskt urval av intervjupersoner 

med olika befattningar och erfarenheter. Med strategiskt urval menas att man att först väljer ut ett 

antal variabler som är av betydelse för forskningen, sedan väljs en urvalskanal där dessa 
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egenskaper kan vara iakttagbara, som exempelvis register, och sist väljer man ut ett antal 

kategorier eller variabelvärden (Trost, 2005, s 118). Urvalet gick till som så att vi först 

identifierade områdena kort- och långfilm. Sedan funderade vi över vilka avdelningar inom 

filmproduktion som med störst rimlighet använder sig av verktyget bootstrapping och sedan 

vilka befattningar som möjligtvis använde verktyget. Här hade vi vår förstudie till stor hjälp då vi 

från den intervjun, kombinerat med och vår egen erfarenhet från branschen, kunde peka oss i rätt 

riktning. 

  

Intervjurespondenter 

  Kortfilm Långfilm 

Erfarenhet X X 

Befattning A-funktion X   

Befattning Assistent   X 

 (Figur 1: Intervjurespondenter, Författarna)               

 

Tabellen ovan är ett exempel på hur en intervjurespondents erfarenhet i filmbranschen kunde se 

ut. Genom att använda våra kontakter i branschen och databasen International Movie Database, 

IMDB (www.imdb.com), började vi finna personer som hade erfarenhet inom flera områden. 

 

Vi arbetar med inspiration av ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv - att det vi finner i arbetet är 

exempel på hur det kan vara, inte en generalisering eller hur alla i filmbranschen uttrycker sina 

synpunkter. Med hermeneutiskt perspektiv menar vi att vi inte finner sanningar inom branschen, 

då vi inte kan kringgå vår egen förförståelse och tolkning av de fenomen vi finner. Snarare utgår 

vi från en tolkning av och ett försök till förståelse av människor, deras handlingar och resultatet 

av dessa handlingar då vi utgår från våra värderingar och vår förförståelse (jfr. Thurén, 2007. s 

103).  

 

Studien är inte renodlad deduktiv eller induktiv då vi genomför studien med både teori och 

empiri som grund. Det är varken enbart den deduktiva teorin eller den induktiva empirin som är 

underlag för studien. Med andra ord utgår vi ifrån en abduktiv ansats (jfr. Bryman, 2011. s 26).  

 

Empirin består av material insamlat med en blandning av ostrukturerad och strukturerad intervju 

(jfr. Bell, 2005, s 161). Vi utgick ifrån ett antal olika teman med flera frågor (se Intervjuguiden 

Bilaga 2). Detta gav struktur under intervjun men även en viss frihet för både respondenten, som 

då kunde tala mer utförligt kring ett tema, och för oss som intervjuade, då vi kunde se om någon 

punkt under ett visst tema inte blivit berört och där igenom ställa en direkt fråga för att fylla ut 

temat. Intervjuerna transkriberade vi efter att alla intervjuer var genomförda. 
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Antaganden och förförståelse 

 

Våra antaganden bygger på det som vi redovisat i bakgrunden (se s 8) och de förutsättningar som 

vi bedömer att filmsverige står inför i filmproduktionssammanhang, baserat på vår egen 

förförståelse genom kontakt med och upplevelse av filmbranschen. 

 

Ett antagande som vi gör är att finansiell bootstrapping används inom filmproduktion i form av 

hushållning av ekonomiska tillgångar inom olika ansvarsområden begränsade av budgetar. Detta 

kan till stor del bero på det ekonomiska klimatet gällande finansiering av filmproduktion i 

Sverige, vilket innebär att en stor del av arbetet för att upprätthålla hög standard och kvalité 

handlar om att uppnå ett högt marknadsvärde under marknadspris.  

 

Det är även vårt förmenande att det inom svensk filmproduktion finns ett antagande att en del av 

yrkesskickligheten beror på hur väl man kan använda verktyget finansiell bootstrapping, inom 

och utanför det egna sociala nätverket, i förhållande till en fast budget.  

 

Vi gör ett antagande att svensk filmproduktion, som till stor del är projektbaserat arbete, har 

många likheter med arbetet inom småföretag, där vi i första hand mött termen finansiell 

bootstrapping.  

 

Vi menar att finansiell bootstrapping inte bara sker på högsta ort inom beslutstagande inom 

budgetens ramar i filmproduktion, utan genomsyrar hela produktionen på olika nivåer, alltså att 

verktyget inte används bara utav producenten som är högst ekonomiskt ansvarig, utan även av A-

funktioner
2
 med flera.  

 

Intervjusituationen 

 

Vi träffade de tio intervjupersonerna öga mot öga, förutom en intervju då vi talades vid i telefon. 

Vid de personliga mötena träffades vi på arbetsplatser, caféer och i hemmiljö. Vi var båda 

närvarande vid varje intervju. Vi hade en diktafon och spelade in samtalen. En av oss ställde 

frågorna och ledde intervjun, medan den andre antecknade och kunde fylla i om någon följdfråga 

uppstod spontant. Vi anpassade frågorna utefter den vi talade med och dess erfarenhet från 

branschen och sin yrkesposition. Intervjuerna tog från 45 min till två timmar att genomföra. 

Respondenterna är anonymiserade och namnen är fingerade.   

 

 

                                                
2
 Med A-funktioner menas arbetsledare för respektive avdelning. 



 16 

Intervjupersoner 

0. STEFAN- (förstudie) Långfilms och novellfilmsproducent. 

1. IVAR- Långfilms och novellfilmsproducent. 

2. MARIA- Kortfilmsproducent och filmarbetare i övrigt. (Ivar och Maria intervjuades 

samtidigt) 

3. LIV- Fotograf kortfilm, assisterande fotograf på långfilm. 

4. MONA- Rekvisitör och attributör i långfilm och kortfilm (telefonintervju). 

5. VERA - Koordinator långfilm och kortfilm. 

6. SELMA- scenograf/attributör/rekvisitör kortfilm, assistent i långfilm. 

7. KAJSA- kostymör, assistent i långfilm. 

8. HAMPUS- kortfilmsproducent, assistent i långfilm 

9. LUKAS- kortfilmsproducent, assistent i långfilm. (Hampus och Lukas intervjuades samtidigt) 

 

Validitet/ Etiska problem 

 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga när det gäller intervjupersonernas anonymitet 

och hur vi kan skydda våra källor i hur vi förhåller oss till materialet.  Vi tar också upp hur denna 

anonymitet och branschens förutsättningar påverkar empirin samt hur vi har gått tillväga för att 

nå så hög validitet i studien som möjligt.  

Anonymitet & Källskydd 

Vi utlovade full anonymitet till våra respondenter i studien. Med detta menas att all den 

information som uppkom i samband med intervjuerna eller annan diskussion som vi haft med 

den berörda parten i vårt arbete med studien, inte kommer att kunna kopplas till den personen i 

någon form. Vi benämner därför dessa intervjuade med fiktiva namn utan att informera om de 

produktioner de själva nämnt under intervjuerna. Detta gör vi för att de berörda ska kunna känna 

sig trygga i att vi inte söker peka ut dem på något vis, utan att vårt mål är att redogöra för 

användandet av finansiell bootstrapping inom svensk film. De fiktiva namnen är plockade ur 

slumpvisa datums namnsdagar i kalendern, men följer de traditionellt könsbundna formerna, ex. 

att Mona är ett kvinnligt namn och intervjupersonen var en kvinna.  

 

Om någon känslig information skulle uppkommit under arbetets gång, gällande produktionen 

eller yrkesfunktionen i fråga, har vi valt att inte publicera denna i examensarbetet då det inte är 

vårt syfte att skapa rykten eller skvaller inom filmbranschen, utan som tidigare nämnt, att 

redogöra för användandet av finansiell bootstrapping. Vi har avtalat om denna anonymitet samt 

vårt ansvar till den intervjuade och kring informationen som uppkom, innan intervjuerna 

påbörjades. Detta avtal finns med att läsa som Bilaga 1. 
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Anonymitet inför varandra 

En problematik när man talar om filmbranschen är att den är mycket begränsad sett i antal 

personer. Frilansande filmarbetare som varit verksamma några år har arbetat med de flesta andra 

frilansande filmarbetare inom samma region, vilket gör att anonymiteten är extra viktig, då 

många inom branschen känner till varandra. Anonymiteten är på så vis svår att bli fullständig när 

vi använder oss av intervjupersonernas erfarenhet ur olika filmproduktioner. Detta har vi dock 

försökt att förebygga, genom att inte ta upp känslig information i studien, samt att vi gjort den 

intervjuade medveten om dessa förutsättningar innan intervjuen börjades, så som nämnt i tidigare 

stycke, samt att vi anonymiserat empirin så gott det går. 

Påverkan på empirin 

I och med denna anonymitetsproblematisering, finns det en viss risk att de intervjuade kan ha 

varit försiktiga med sina svar under intervjusituationen. Förhoppningsvis kommer detta inte att 

påverka reliabiliteten av empirin allt för mycket, men risken finns. En förhoppning är också att 

begreppet finansiell bootstrapping som verktyg har haft en positiv innebörd för den intervjuade, 

då det kan handla om yrkesskicklighet och stolthet inom yrket. Därför är förhoppningen om 

denna positiva anknytning till intervjusituationen, att den intervjuade gärna velat berätta om sina 

möjligheter och erfarenheter av att hitta på lösningar till resursförknippade begränsningar, och att 

denna information därför inte kommer att anses som känslig. 

 

Anonymiteten för de intervjuade har även påverkat i vilken utsträckning vi har kunnat använda 

empirin och därigenom analysen av empirin. Vi tar upp det som är relevant och har sållat bort 

känslig information för de intervjuades trygghet (enligt vårt avtal, se bilaga 1).  

Validitet 

Begreppet validitet kan beskrivas som undersökningens giltighet och relevans (Bell, 2005 s 118). 

Med det menas att man med den insamlade empirin kan göra trovärdiga slutsatser och 

tolkningar, samt att den metod man använder undersöker det man avser att undersöka (Fejes & 

Thronberg, 2009, s 218). Giltighet refererar till de begreppsplan man använder, både teoretiskt 

och empiriskt, och hur väl dessa överensstämmer. 

 

För att säkerställa validitet har vi tagit ett flertal aspekter i övervägande. På det teoretiska planet 

bygger undersökningen på en huvudteori, finansiell bootstrapping, och utifrån denna har vi sökt 

efter tidigare forskning med liknade inriktning fast inom filmproduktion. I ett flertal böcker kring 

hur man finansierar lågbudgetfilm och kortfilm började vi se tendenser till användandet av 

verktyget finansiell bootstrapping, men aldrig under samma begrepp. Vid detta stadie insåg vi att 

vi i operationaliseringen var tvungna att tänka kreativt kring hur vi skulle samla in empiri, men 

främst hur vi kunde bryta ned det teoretiska begreppet till faktiska begrepp som används av 

aktörer i filmbranschen.  
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Vi fann tidigare forskning kring finansiell bootstrapping inom småföretag som var byggd på 

kvantitativa metoder. För vår forskning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, dels för 

att få en uppfattning om verktyget används och känslor kring användande, dels för att branschen 

är liten och vi tvivlade på att vi skulle få en godtagbar svarsfrekvens, men främst för att 

minimera förvirring kring begreppet. Så med andra ord har vi undersökt verktyget finansiell 

bootstrapping fast med hjälp av andra begrepp. 

  

Innan empiri-insamlingen påbörjades gjorde vi en förstudie och testintervju på en person som vi 

visste hade stor erfarenhet av branschen. Därigenom fick vi ett säkerställande på att metoden vi 

använder fungerar för att utreda verktygets användning men även varför, på vilket sätt och hur 

intervjupersonen kände inför användandet. 

 

Då båda av oss författare har en del erfarenhet av branschen och har arbetat med några av 

intervjupersonerna, har vi försökt att hålla oss medvetna om fallgropar som kan uppstå kring 

subjektivitet och ansträngt oss att hålla ett kritiskt tänkande. En av anledningarna till att vi kunde 

samla in data var till stor del med hjälp av vårt kontaktnät. Även användningen av antaganden är 

ett sätt för oss att kartlägga och konkretisera vår förförståelse av filmbranschen för att lättare 

kunna ställa oss kritiska till våra subjektiva antaganden.   

 

Eftersom vi valt att undersöka tendenser i både lång- och kortfilm samt undersöka om verktyget 

används på olika nivåer inom filmproduktion intervjuade vi personer med olika befattningar. I 

och med denna relativt grova gränsdragning är vi aktsamma med att göra generaliseringar. 

Slutsatserna vi kan dra bygger enbart på den erfarenhet som våra intervjurespondenter har från 

sitt arbete i filmbranschen.         

  

Intern validitet syftar till hur väl forskningen överensstämmer med verkligheten. Efter att hälften 

av intervjuerna var avklarade började vi få vissa liknande svar, trots samtalen och frågornas 

öppna och ostrukturerade natur. Vi kunde känna en viss mättnad kring insamlad empiri, och när 

alla intervjuer var avslutade kunde vi konstatera mönster i empirin. Därmed anser vi att våra 

slutsatser vi tagit ur empirin, med hjälp av teorin, är valida.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi har inte funnit forskning om finansiell bootstrapping ur filmproduktionsperspektiv, utan 

enbart när det gäller småföretag. Hans Landström (2003) skrev i sin doktorsavhandling om hur 

finansiell bootstrapping används inom småföretags finansiering och redogör där för de olika 

metoderna som man kan använda finansiell bootstrapping på. Begreppet finansiell bootstrapping 

härstammar, enligt Landström, från MacMillan-utredningen som nämns av Lambert, R (1984), 

som utredde småföretags problem med att införskaffa externt kapital.  
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Dock nämns i boken Film Production Management (Clevé, 2006, s 63) i sammanhanget “special 

tips for low-budget productions”, att man i vissa fall i filmproduktionssammanhang kan 

förhandla sig fram till billigare hyreskostnader av lokaler beroende på skicklighet, 

omständigheter och tur. Då finansiell bootstrapping benämns som en socialt baserad 

resursanskaffning (Landström, 2003, s 31) och ofta används i samband som att exempelvis 

förhandla fram förmånliga hyresvillkor för lokaler, verkar det som att forskning om hur finansiell 

bootstrapping används inom film existerar, men inte med termen finansiell bootstrapping. Vi har 

även i annan litteratur om filmproduktion, främst handböcker för producenter och filmskapare 

som vill producera lågbudget kort- och långfilm, funnit referenser till det sätt att arbeta som vi 

klassar som finansiell bootstrapping, men ingen har använt sig av denna term.  

 

Bland annat nämns egeninsatser ofta som ett sätt att dra ner de faktiska kostnaderna i 

produktionen, då arbetet fortfarande utförs men lön inte betalas ut i reda pengar, utan som 

ägarandelar i produktionen (Garvy, Helen, 2007, s 50). På det viset kan man, om filmen blir en 

ekonomisk framgång, få tillbaka sin investerade lön i efterhand.  

 

Någon tidigare forskning eller direkta teorier som handlar om finansiell bootstrapping inom 

svensk filmproduktion finns, enligt författarnas mening, inte.  

 

TEORI  

Finansiell bootstrapping 

Huvudteorin för vår studie har varit finansiell bootstrapping som verktyg i resursanskaffning 

med andra medel än finansiella.  

 

Termen ”finansiell bootstrapping” finns beskriven i Småföretaget och kapitalet (Landström, 

2003, s 30), och innebär att ”anstränga sig att finna lösningar på resursbehov som innebär att 

andra medel än externa finansiella medel används”. Landström skriver även att ”det innebär 

således att resurser säkerställs till en kostnad som understiger marknadspris” (Landström, 2003, 

s 31). Denna typ av resursanskaffning kan också tolkas som en socialt baserad resursanskaffning, 

då det ofta inkluderar att på olika sätt utnyttja sitt sociala nätverk och kontakter för att komma åt 

resurser på förmånliga villkor, genom ex. rabatter eller sponsring. 

 

”Finansiell bootstrapping” innebär att uppnå något till marknadsvärde under marknadspris. Det 

innebär att allt som har ett värde, ex. en film med en budget på 20 miljoner kr, men kostar i 

konkreta kronor mindre än det uppskattade värdet vilket exempelvis kan ske genom rabatter, 

sponsring, praktikanter för billigare arbetskraft etc. – är finansiell bootstrapping. 
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Det finns, som tidigare nämns, olika kategorier av användande när man pratar om finansiell 

bootstrapping som verktyg för resursanskaffning. Dessa är; “Fördröjande bootstrappers”, 

“relationsorienterade bootstrappers”, “bidragsorienterade bootstrappers”, “minimerande 

bootstrappers” och “ägarfinansierande bootstrappers” (Landström, 2003, s.37). Vi har dock valt 

att inte fokusera på den resursanskaffande delen av finansiell bootstrapping i denna studie, utan 

snarare om och på vilka sätt alternativa möjligheter skapas för att få de resurser att räcka till som 

filmproduktionen redan har, d.v.s. “Relationsorienterade bootstrappers” och “Minimerande 

bootstrappers”. 

 

“Relationsorienterade bootstrappers” innebär att företaget använder metoder för att dela resurser 

med andra företag och därmed inte bekostar dessa resurser själva. Den gemensamma 

användningen gör att företaget får mindre utgifter.  “Minimerande bootstrappers” finner vi dock 

relevant inom detta ämne, då det innebär att finna möjligheter att minimera kostnaderna inom 

produktioner, exempelvis genom att avtala fram lägre priser, men med samma kvalité. Detta kan 

inom filmproduktion innebära att exempelvis få hyra ljusteknik till billigare pris än normalt 

genom förhandling med ljusteknikföretaget. 

 

Som Landström skriver (2003, s 14) uppstår det finansiella gapet när utbudet av kapitalet är 

mindre än det efterfrågade kapitalet. Finansiell bootstrappings olika delar är sätt för företag att 

minimera eller eliminera behovet av finansiella medel, utan att resursernas värde minskar 

(Winborg, 2003, s 30). 

 
(Figur 2, Det finansiella gapet, ritad av författarna) 

 

En förutsättning för att arbeta med finansiell bootstrapping som verktyg är att det existerar ett 

finansiellt gap, att efterfrågan är större än utbudet på kapital. Genom Cissi Elwin Frenkels 

konstaterande (SFI, 2009 s 2), att det finns ett behov av 100 miljoner kr till årligen för att kunna 

upprätthålla volym och kvalité på de produktioner som SFI stöttar, kan vi tydligt se att det 

finansiella gapet existerar inom svensk filmproduktion.  

Småföretag och filmproduktion 

I statens utredning “Vägval för filmen” (SOU 2009:73 s 10) tydliggörs att de produktionsbolag 

som producerar svensk spelfilm gör ett litet antal filmer vardera, och att produktionsbolagen är 

relativt små och ofta saknar egna resurser till att finansiera filmproduktionen och vanligtvis inte 

har råd att producera fler än en film åt gången.  
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Att arbeta i projektformer kan vara detsamma, oavsett om det är i filmproduktion eller i andra 

typer av företagsformer. Anthony T. Cobb (2006) beskriver projektarbete som att många olika 

medarbetare har olika funktioner och tillför olika saker till ett projekt. Allt det som tillförs ska 

passa ihop så att man tillslut producerar det som projektet är ämnat att leverera. Cobb nämner 

också vilken vikt de olika finansiärerna har i projekten, och att dessa kan vara det producerande 

bolaget, medarbetarna som arbetar i team för att producera projektet, och de slutgiltiga 

användarna av produkten. Talar man om filmarbetare istället för medarbetare, som gemensamt 

tillför sina kunskaper i enlighet med visionen och tillsammans producerar filmen lovat 

finansiärerna, är Cobbs teori om projektformer mycket likt hur filmproduktion fungerar.  Även 

finns det likheter i det han nämner om finansiärernas vikt i projektformen, till hur det ser ut i 

filmproduktion. Vi menar att detta är applicerbart och jämförbart med filmproduktionsbolag, 

filmarbetare och den slutgiltiga publiken som ser filmen. 

 

Ett företags affärsplan anses av vissa författare vara en checklista till framgång (Erhardsson & 

Tovman, 1995, s 11) och är ett underlag för hur verksamheten skall bedrivas och följas upp. 

Affärsplanen är baserad på affärsidén och skall finnas både för företagsledningen samt 

potentiella finansiärer. Affärsplanen skall täcka både vad det är för produkt man producerar, 

vilka kunder man ska ha, och vad för behov hos kunderna man vill tillfredsställa, vilka 

distributionskanaler man använder, vad man förväntar för lönsamhet och hur mycket kapital man 

behöver (Erhardsson & Tovman, 1995, s 19). 

 

Det är nödvändigt att göra en relevant affärsplan som visar hur man planerar att styra företaget 

(Downey, 1999, s 22). När det gäller kommersiella filmer kan finansieringsinstitutioner välja att 

gå in i och stötta upp produktioner, baserat på specifika personers kompetens av dem som är 

inblandade, vad man har gjort för tidigare filmer och ifall affärsplanen är rimlig i förhållande till 

vad man ämnar producera (Downey, 1999, s 30). I vissa fall kan man även söka bidrag för att 

utveckla affärsplaner baserat på spännande idéer (Downey, 1999, s 44).  Filmregissören Othman 

Karim menar i en intervju med Jenny Petterson (Helsingborgs Dagblad, 2010) att ett manus är 

som en affärsplan, precis som i vilket företag som helst. Han menar att det är viktigt att ha en 

tydlig affärsplan när man arbetar med film.   

 

Det är ett hårt klimat för dem som söker finansiellt stöd till filmproduktioner. Det är vår mening 

att få produktioner har möjlighet och viljan att ta in riskkapital som finansiellt stöd, dels för att 

de kan tappa frihet genom att flera parter har åsikter kring manus och vision, och dels vill inte 

vissa involvera riskkapital på ren princip. Den största faktorn som gör finansiering av film 

problemfylld är risken. Risken existerar genom ny teknologi, globaliserad marknad och snabba 

förändringar bland konsumentpreferenser. Risk har även sin grund i att det kostar mycket pengar 

att göra film och andelen film som går med vinst eller att enbart få tillbaka sin insats är liten 

(Jones & DeFillippi, 1996, s 90). Skillnad mellan småföretag och filmproduktion är bland annat 
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att småföretag nästan alltid har målet att gå med vinst. Inom filmindustrin görs det film som har 

liten chans att gå med vinst, men dessa hjärteprojekt genomförs av andra anledningar såsom att 

göra en fascinerande film (Jones & DeFillippi, 1996, s 93).   

Produktplacering 

Produktplacering är relevant för vår forskning, möjligtvis inte som teoretiskt underlag, men det 

ger en förklarande bakgrund till möjliga resursanskaffande arbetssätt. 

 

I september 2011 skrev Negra Efendic artikeln “Produktplacering växer” i Svenska Dagbladet 

(2011-09-19) om produktplacering i film. Hon tar upp ett vanligt förekommande exempel på 

produktplacering, när karaktären Hamilton i Hamilton-filmerna öppnar en dörr genom att 

använda sig av ett Statoilkort, som visas under en längre sekvens i bild.  I artikeln finns en 

intervju med Morgan Spurlock, en filmskapare som senast gjort en uppmärksammad film om 

produktplaceringar, finansierad genom produktplaceringar. Han kontaktade 650 företag och 15 

valde att finansiera hans film mot att han i utbyte visade deras produkter. Bland annat kör han en 

Minicooper-bil och dricker Pom-juice i filmen. Efendic skriver också om Peter Carnello som är 

vd på Inbetween entertainement, ett företag som inriktar sig på produktplacering. Peter Carnello 

uppskattar att filmbranschen i Sverige omsätter produktplacering i film och tv till ett värde av en 

halv till en miljard kronor. 

 

I filmen The greatest movie ever sold av Morgan Spurlock (som ovan nämndes i artikeln av 

Negra Efendic) frågar Spurlock olika filmarbetare och företagare om deras relation till 

produktplacering. Robert Weissman, vd på Public Citizen - en amerikansk 

konsumenträttsorganisation (www.citizen.org), anser att många har en negativ inställning till 

produktplacering på grund utav att “folk vill inte bli utsatta för reklam utan att veta om det”(The 

greatest movie ever sold, 2011). Regissören Quentin Tarantino menar i samma film på att det är 

svårt att tro på fiktionen och att realismen förstörs om man använder sig av tydlig 

produktplacering i spelfilm.  

 

De ovan nämnda exemplen på produktplacering handlar om de fall man märker att ett varumärke 

exponeras i film. Dock kan detta innebära att produktplacering sker, men att man inte lägger 

märke till det, eftersom att filmproducenterna inte alltid går ut med vilka företag som sponsrar 

filmen. En genomgående ton i ovan nämnda exempel är att tankar kring att använda sig av 

produktplacering mer och mer blir accepterat, men att det är en fråga om att balansera “konst och 

kommers” (Efendic, Svd, 2011).  

Nätverk och Kortfilm 

“Personal contacts within the industry are a very significant factor in gaining entry to the 

industry, whether that be recommendation or access to an interview” (Blair, Gray, & Randle, 

1999, s 180). När man är ny i branschen är utvidgandet av nätverk av extra betydelse eftersom 
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anställning oftast sker baserat på tidigare erfarenhet men främst genom kontakter från tidigare 

medarbetare (Herrman 2011, s 106). Normen i filmbranschen är att yrket lärs på plats. Yrket är 

så speciellt och måste därför läras i sitt specifika sammanhang. I en bransch med starka 

traditioner lär sig de yngre och nytillkomna filmarbetarna filmskapandet av de äldre (Herrman, 

2011, s 80). Därav är att arbeta under ”dealen” “food and video” en arbetsförutsättning för de nya 

som vill in i filmbranschen. Ett annat uttryck, enligt vår mening, är praktik. När man arbetar som 

praktikant är det oftast obetalt, utan kompensation för bensin eller milersättning men med betalda 

måltider som lunch och övertidsmat. Detta sätt att arbeta utan betald lön är vanligt i städer där 

konkurrensen av arbete är hög och praktik kan fylla ut den personliga meritlistan och ge 

kontaktnät och arbetserfarenhet (Clevé, 2006, s 65). 

 

Ett annat sätt att få erfarenhet och kontakter är att medverka i kortfilmer. I boken Short Films 

1O1 – How to Make a Short Film and Launch Your Filmmaking Career (Levy, 2004, s 5) 

beskriver författaren tre bidragande faktorer som kan komma från arbete med kortfilm. Den 

första faktorn man får via kortfilm är Erfarenhet - filmskapande är som ett instrument; desto mer 

man spelar desto bättre blir man. Det andra är Representation - representation avser mer den 

amerikanska filmbranschen då det i Sverige inte finns samma tradition av agenter och managers. 

Med agenter och managers menas en inhyrd person som verkar för att skapa arbetstillfällen för 

en vald filmarbetare, exempelvis skådespelare eller regissör. I Sverige är agenter och managers 

mindre förekommande. Kortfilm kan bidra till att viktiga personer i branschen får upp ögonen 

för kortfilmen och dessa skapare genom att kortfilmen medverkar på olika filmfestivaler. Den 

tredje bidragande faktorn är Anställning - när man har medverkat i kortfilm har man en ”show 

reel”, något man kan visa upp för tänkbara arbetsgivare.  

 

Levy (2004, s 46) beskriver också hur man i en kortfilmsproduktion kan få sin film finansierad 

med andra medel än reda pengar. Bland annat nämns hur tidigare kortfilmsskapare lånat pengar 

från familj, fått låna kamera av teknikbolag och fått teammedlemmar att arbeta gratis. Allt detta 

genom att visa sin passion för det man gör, använda sina kontakter, vädja till den känsliga sidan 

hos människor samt bedriva byteshandel och böna. Detta ser vi som tydliga sätt att använda 

verktyget minimerande och relationsorienterad bootstrapping inom kortfilmsproduktion.   

Nätverk och Yrkeskunnande 

Det finns en stor del böcker som poängterar vikten av nätverkande för filmarbetaren både för att 

få in en fot i branschen men även för att kunna stanna i filmbranschen. 

 

“We suggest that personal networks in the film industry are central to finding work and to the 

groups people work with. The exclusively project based nature of work would seem to result in 

people relying on contacts both to source work and also to secure their own jobs” (Working in 

film, Blair, Grey & Randle, 1999, s 183). 

 



 24 

De rätta kontakterna och erfarenhet är av vikt för att kunna arbeta inom filmindustrin och utöver 

det är också individens rykte viktig. Detta rykte är definierat via flera attribut så som tidigare 

arbete på framgångsrika filmer, förmåga att hålla nere kostnader, teknisk och konstnärlig 

förmåga och interpersonella färdigheter (Jones & DeFillippi, 1996, s 92). Här ser vi en koppling 

mellan ett gott rykte och yrkesskicklighet och förmågan att kunna bedriva minimerande 

bootstrapping - det vill säga att hålla nere kostnader. 

 

I boken Film Production Management (Clevé, 2006, s 63) förklarar författaren att man beroende 

på skicklighet, omständigheter och tur i filmproduktionssammanhang kan förhandla sig fram till 

billigare hyreskostnader på lokaler. Man kan genom att benämna detta sätt att arbeta som 

minimerande bootstrapping kombinerat med relationsorienterande bootstrapping, se att just 

dessa element är avgörande för detta exempel, samt liknande situationer för medarbetare med 

ekonomiska ramar att hålla sig inom. Detta sociala verktyg påverkar hur man kan anskaffa 

resurser till filmproduktionen och det används genom att förhandla sig fram till billigare 

kostnader genom just det sociala, inte att erbjuda högre kostnader. 

 

Det finns en fascination för film som stått sig stark under hela filmens historia. Film har något 

magiskt över sig och med hjälp av glamour-faktorn på premiärer och festivaler får film stor 

medial uppmärksamhet (Kullgren, 2011, s 11). Denna fascination kring film ser vi som en faktor 

som används för att kunna göra vissa av de kostnadsminimerande delarna med intressenter som 

figurerar utanför filmproduktion. Dessa ”dealar” och tjänster är osäkra. Glamourfaktorn och 

människors välvilja är inget man kan ta för givet eller budgetera för. “Frequently, costs can be 

cut, favors cashed in, and deals made during a production, but these anticipated gains should 

not be included in the budget before they are contractually agreed upon” (Clevé, 2006, s 142). 

Författaren menar att man som filmskapare inte ska tveka på att ta till hjälp från släktingar, 

vänner och bekanta, men att man måste vara ärlig med sina intentioner - och om tjänsten i fråga 

är att låna lägenhet eller hus måste man förklara i vilken utsträckning dessa platser kommer att 

utnyttjas (Clevé, 2006, s 57). Dessa kontakter som man skapar och använder sig av både inom, 

men framför allt utanför, filmbranschen ser vi som tydliga tendenser till relationsorienterad 

bootstrapping. 

Diskussion av teorin 

 

Trots att småföretag är grunden för teorierna om finansiell bootstrapping som verktyg i 

alternativt resursanskaffande, har vi funnit många likheter mellan arbetet i projektfokuserade 

företag och filmproduktion, samt att affärsplanerna och projektplanerna ser liknande ut i båda 

företagsformerna.  

 

I affärsplanen för icke-filmproducerande företag skall man redovisa för den produkt man ämnar 

producera, vilken målgrupp man har, hur man skall distribuera produkten och så vidare, vilket 
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kan vara applicerbart på affärsplanen, projektplanen och manuset som är centralt när man söker 

finansiering inom filmproduktionssammanhang. Manuset och visionen skall tydligt formuleras, 

och en projektbeskrivning skall utföras för att visa på just dessa faktorer; vem man gör filmen 

för, hur filmen skall bli och hur man planerar att distribuera filmen.  

 

Småföretag och produktionsbolag delar också förhållandet till det finansiella gapet och den 

ekonomiska risken, då storleken på företagen och produktionerna är liknande. Vi har även lyft 

fram produktplacering som ett sätt för företag att investera pengar i filmproduktion och få ut ett 

alternativt värde i utbyte, och ser att det finns blandade reaktioner på produktplacering och att 

dessa kan handla om både konsumenternas icke-önskan om att bli utsatta för reklam, samt att 

produktplacering riskerar att bryta illusionen av realism i spelfilm.  

 

Mellan småföretag och filmproduktioner ser vi vissa likheter i form av projektstorlek, arbetsätt, 

förhållande till resurser och storlek. Dessa likheter ser vi som de starka fördelarna med teorin 

men i och med att teorin inte är byggd kring filmproduktion kan det uppstå oförutsägbara 

skillnader i appliceringen av teorin på de företeelser vi studerar. Vi prövar teorins relevans men 

kan inte på förhand avgöra resultatet (jfr. Jarrick & Josephson, 1996 s 46).   

 

Att inneha och bevara ett stort kontaktnät kan vara av vikt både för att kunna få anställning men 

även för att via nätverk kunna hitta alternativa lösningar som håller ner kostnaderna för 

produktionen man arbetare på. Erfarenhet är en viktig faktor för att kunna utvecklas som 

filmarbetare och där är kortfilm ett utmärkt forum för dem som är nya i branschen. Även praktik 

kan öppna många dörrar. Den huvudsakliga frågan vi vill undersöka i och med dessa områden är 

hur nära koppling minimerande och relationsorienterad bootstrapping har till yrkeskunnighet?  

Via denna litteratur börjar vi se tendenser till att minimerande bootstrapping finns i stor 

utsträckning inom kortfilmsproduktion. Främst riktar sig dessa teser och böcker till den som vill 

producera, regissera och skapa lågbudget- och kortfilm. Det som inte framgår är vem eller vilken 

befattning som använder verktyget. Litteraturen beskriver också hur man lär sig yrket som 

nybörjare av mer erfarna medarbetare, men i vilken kontext kommer bootstrapping in? Lär man 

sig bootstrapping i kortfilm och tar senare med sig detta in i långfilmsarbetet? Eller är det samma 

mekanismer som styr användandet av verktyget i både kort och lång film? Dessa frågor ska vi 

försöka analysera i empirin.   

 

Finansiell bootstrapping inom användningsområdet svensk filmproduktion är det teoretiska 

underlaget för vår studie. I och med denna teori kommer vi att använda begrepp så som 

marknadsvärde och marknadspris och som vi beskriver i termer av värde, reell kostnad och 

kvalité. Landström (2003) tar upp begreppen marknadsvärde och marknadspris för att beskriva 

teorin finansiell bootstrapping. Vi utvecklar dessa begrepp till värde, reell kostnad och kvalité för 

att underlätta appliceringen av teorin på filmproduktion. Anledningen till dessa modifikationer är 

att värde, reell kostnad och kvalité är begrepp som vi mer frekvent har stött på inom 

filmproduktion, än marknadsvärde och marknadspris.  
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Frågor som uppstår från handböckerna för att producera lågbudgetfilm, är hur mycket man 

använder sina kontakter i det dagliga jobbet och i vilken utsträckning denna förmåga att hålla 

nere kostnader är sammanlänkad till erfarenhet och yrkesskicklighet? För den oinvigde kan 

filmbranschen framstå som glamourös och denna faktor kan underlätta när man försöker hitta 

lösningar till att hålla nere kostnader och få människor att hjälpa till. Hur fungerar detta utbyte av 

tjänster och vad känner människorna inom film kring att behöva jobba på detta sätt?  

 

Teman 

 

Under studien har vi utgått från fyra teman som vi framarbetat då vi anser att de täcker de ämnen 

som är relevanta för arbetet, och som vi menar är utgångspunkter för hur finansiell bootstrapping 

kan användas som verktyg inom filmproduktion. Utifrån dessa teman har vi använt teorin och 

den relevanta litteraturen, samt tillfört information kring filmproduktion och finansiell 

bootstrapping. Detta för att kunna använda och utgå ifrån dessa i empiriinsamlingen.   

Värde, reell kostnad och kvalité 

Värde och reell kostnad kan liknas med marknadspris och vad man faktiskt betalar för en vara 

eller tjänst. Om det uppstår en skillnad mellan dessa - om man betalat mindre än marknadspris - 

finns det en stark indikator på att man har använt sig av verktyget finansiell bootstrapping. Dessa 

två faktorer kan vara sammanlänkade med faktorn kvalité. Vid ett stort utbud av varor och 

tjänster måste faktorn kvalité vägas in och i optimal situation är resursen anskaffad till lägst pris 

och det mest gynnsamma för filmen. Faktorn kvalité kan spela en central roll i parallell till 

manus och vision. Om det i manus tillexempel finns uttryckta karaktärer och miljöer med stor 

prägel av lyx, bör rekvisita och kostym förmedla denna känsla. Då kan man i anskaffning av 

rekvisita och kostym göra en övervägning mellan vad artefakterna kostar, vilket pris man kan 

förhandla sig till, samt hur dessa artefakter gynnar känslan i filmen. Vi gör också kopplingar 

mellan budget och kalkyl, där budgeten handlar om de faktiska pengar man har att arbeta med 

och kalkylen är hela värdet på produktionen. Om ett gap mellan de kalkylerade kostnaderna och 

den faktiska budgeten uppstår, kallas det för “finansiellt gap”(Landström, 2003, s 29).  

Ekonomiskt ansvar och ramar  

Producenten har ekonomiskt ansvar för hela produktionen och kalkylerar fram vilka potentiella 

kostnader filmer har, för att kunna producera. En budget framställs utifrån vilka tillgångar som 

finns. A-funktioner får ofta ansvar för sina områden, vilket innebär att budgeten sätter ramar för 

arbetet men att vissa friheter finns att tas inom dessa ramar. Produktionsassistenter kan ha 

liknande ansvar och frihet inom respektive budget. Detta kan medföra olika sätt att anskaffa 

resurser till produktionen genom att låna, hyra, eller genom att få resurser till en lägre kostnad än 



 27 

marknadspris - det vill säga att få handkassan att räcka till mer resurser genom att få ner 

kostnaderna genom finansiell bootstrapping.  

Lagar, regler och begränsningar  

Teaterförbundet (TF) är ett av de fackförbund som reglerar filmproduktionens 

anställningsförhållanden i Sverige. Exempel på hur en filmproduktion kan påverkas av 

kollektivavtalen är bland annat genom reglerad arbetstid och övertidsersättning (§14, Film-, Tv- 

och Videoinspelningsavtal, www.teaterforbundet.se, 2011). Om inspelningen tar längre tid än 

planerat, påverkar detta budgeten för varje minuts överdrag, då produktioner som följer 

kollektivavtalet är bundna till att följa de givna kollektivavtalsreglerna. 

 

Public service, det vill säga bl.a. Svt, är reglerade av vissa lagar för att vara en objektiv, politiskt 

och kommersiellt oberoende kanal (Årsredovisning 2010, www.svt.se). Detta innebär att företag 

till viss del inte kan sponsra produktioner som visas inom dessa kanaler, då reklam räknas som 

ett sätt att påverka och färga produktionen (§18, Sändningstillstånd för Sveriges Television AB, 

2009). I samproduktioner med filmproduktionsbolag får inte filmerna eller tv-serierna innehålla 

produktplacering (Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, SFS 1989:41). 

 

Bokföringslagen (SFS 1999:1078) reglerar hur bokföring och redovisning skall ske för företag 

och verksamheter som omfattas av bokföringsskyldigheten. Filmproduktionsbolag omfattas av 

denna skyldighet. Bokföringsskyldighet “skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed´” (Kap 4, §2, SFS 1999:1078). Bokföringsnämnden (BFN) menar på att vad 

som innebär med god redovisningssed beror på situation och företag (Vad är god 

redovisningssed?, www.bfn.se, 2012). Det som är tydligt dock är att det finns regler för hur 

företagets finansiella resultat skall redovisas. Skillnaden mellan kalkyl (det uträknade värdet på 

filmen och dess kostnad) och budget (de tillgängliga finansiella medlen) bör redovisas. Det är 

dock inte tydligt hur, då det enligt BFN “beror på”. Med detta sagt kan det finnas en gråzon. 

Socialt nätverk och yrkesskicklighet  

“Socialt nätverk och yrkesskicklighet” är ett tema som täcker faktorer kring filmarbetarens arbete 

med verktyget, och är förutsättningar för exempelvis relationsorienterad bootstrapping 

(Landström, 2003, s 37). Nyttjandet av finansiell bootstrapping som verktyg handlar om att 

kunna balansera de ekonomiska ramarna, det önskade värdet och kvalitéten utifrån visionen. Ett 

möjligt sätt att arbeta för att hålla sig i balans med dessa faktorer är att övertala/övertyga vänner, 

bekanta och andra inom det sociala nätverket som kan assistera i införskaffandet av resurser. Att 

bygga upp det sociala nätverket, både privat och yrkesmässigt, kan vara en del av verktygen man 

bär med sig för att nyttja i sitt arbete och kan ha en koppling till yrkesskicklighet.  

 

http://www.bfn.se/
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EMPIRI & ANALYS 

 

För den som inte arbetar med film kan filmbranschen verka främmande med hänsyn till vilka 

arbetssätt som används. Därför kommer vi först att presentera filmproduktionens olika steg och 

hur filmarbete är organiserat. Detta gör vi för att skapa läsförståelse kring det som empirin ämnar 

påvisa. 

 

Filmproduktionens olika steg 

En filmproduktion består av olika skeden och stadier; Förproduktion, inspelning och 

efterproduktion. Denna uppdelning av produktionsprocessen återfinns i alla filmproduktioner, 

men omfattningen av dem beror på projektens storlek och innehåll. En långfilmsproduktion kan 

exempelvis normalt sträcka sig över tre år. 

Förproduktion 

Under förproduktionen är manuset i fokus och historien man vill berätta utvecklas oftast efter 

regissören, producenten och manusförfattarens vision. Initialt kan det vara så att det bara finns en 

idé, alternativt ett manus eller en rättighet att göra film av en bok. Denna idé eller manus kräver 

ekonomiska medel för att förproduktionen ska inledas. Idén utvecklas till ett presentabelt paket 

innehållande information som synopsis med mera, vilket används för att få möjliga investerare 

och finansiärer intresserade av projektet (Clevé, 2006, s 9).  I förproduktionen bryts manusen ner 

och produktionens kostnader kalkyleras, finansiering till filmen söks och teammedlemmar 

rekryteras. Vissa teammedlemmar behövs i förproduktion, andra både på förproduktion och 

inspelning eller efterprodukton, och en del är med i alla faser. Under förproduktionen bestäms 

även tidsplaner och inspelningsschema. Inspelningsplatser och konstnärliga detaljer planeras - så 

som bildmanus, casting, teknik att använda, kostym, scenografi och så vidare (Clevé, 2006, s 

142). 

Inspelning 

Under inspelning, vanligtvis fem till sju veckor för en långfilm och mellan en till tre veckor för 

en kort- eller novellfilm, arbetar teamet för att spela in materialet i enlighet med visionen och de 

övriga förutsättningar som finns. Detta är ofta en stressig period, då tiden är knapp och mycket 

skall hinnas med. Hur smidigt inspelningen förlöper beror mycket på hur välkalkylerade alla 

kostnader är i förproduktionen, hur väl tidsschemat följer planeringen, att teamet arbetar bra 

tillsammans och att så få oförutsedda problem som möjligt uppstår. Problemlösning är en del av 

vardagen för de flesta medarbetare under inspelningen, flexibilitet och anpassning är en del av 

yrkesutövandet (Herrman, 2011, s 290). Man vet aldrig vad som kan hända. 

Efterproduktion  

Under efterproduktionen är den större delen av teamet inte längre involverad, utan regissören, 

producenten och klipparen är de viktigaste funktionerna. Filmen skall klippas, ljudläggas, 
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färgkorrigeras och slut-mixas innan det är en färdig film. Filmens regissör ansvarar för det 

konstnärliga innehållet och har “final cut”, det vill säga det sista ordet i hur filmen skall vara 

klippt, medan producenten ansvarar för att filmens tidsplan hålls och att filmen är och blir den 

samma film som man har lovat finansiärerna. När filmen är klar skall den distribueras till 

exempelvis filmfestivaler, tryckas på DVD, visas på bio och tv med mera. Även detta är 

producentens ansvar. “I producenternas ansvar ligger att söka finansiering, bestämma budget, 

skriva avtal och göra avvägningar mellan konstnärliga krav och ekonomiska realiteter” 

(Herrman, 2011, s 51). 

Organisation; Ett filmteam - under inspelning 

Uppbyggnaden av ett filmteam kan se olika ut från projekt till projekt och vissa positioner i 

teamet kan strykas eller tillkomma beroende på vilken finansiell situation och period projektet är 

i. Generellt sett ska vi försöka beskriva hur ett filmteam under inspelning är uppbyggt och vilka 

ansvarsområden de olika avdelningarna har. 

 

En filmproduktion har en markant hierarkisk prägel med producenten i toppen som ekonomiskt 

ansvarig. Regissören har också en tydlig position men då som ytterst ansvarig för de konstnärliga 

delarna av filmproduktionen (Herrman, 2011, s 94). Resten av filmteamet är uppdelat utefter 

dessa aktörer antingen som administratörer, organisatörer eller kreatörer (Herrman, 2009:03 s 

93). Den administrativa delen består ofta av en produktionsledare och/eller linjeproducent som 

arbetar med budget för inspelning och rekrytering. Till sin hjälp har hen koordinatorer och 

assistenter.  Dessa är ansvariga för bland annat logistik och administration. 

 

Regissören är som tidigare nämnt den konstnärliga ledaren som arbetar närmast skådespelarna.  

Till sin hjälp har regissören organisatörer, så som inspelningsledaren, även kallat First Assistant 

Director eller FAD. FAD:en har en central roll och fungerar som en arbetsledare under 

inspelningsdagen. Till hjälp har FAD ofta en Second Assistant Director, SAD, som organiserar 

statister. Till denna avdelning kan även scripta räknas, som bland annat för anteckningar över 

tagningar för att underlätta klippningen av filmen. En annan avdelning som arbetar som 

organisatör är platsavdelningen. Denna avdelning börjar sitt arbete i förproduktion i samarbetet 

med den administrativa avdelningen då i form av att leta efter lämpliga inspelningsplatser. 

Avdelningen består av platschef, platsassistenter och platsletare. Under inspelningen ansvarar 

platsavdelningen bland annat över avspärrningar av trafik, parkering och kontakt med personer 

involverade i uthyrning av byggnader.     

Den tekniska avdelningen kan delas upp i foto, passare, ljus och ljud (Kindem & Musburger, 

2005 s 19). Inom de tekniska avdelningarna kan man finna befattningarna som A-fotograf, B- 

fotograf, C-fotograf, DIT (Digital Imaging Technician), passare, ljusmästare, filmelektriker, A-

ljudtekniker, B-ljudtekniker med flera. Andra konstnärliga avdelningar är scenografi, kostym och 

mask. Inom scenografi och ateljé finns befattningar så som scenograf, scenografiassistent, 

rekvisitörer och attributörer. Dessa ansvarar för inredning och design av inspelningsplats samt 
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rekvisita. Inom kostymavdelningen finns befattningarna kostymör och kostymassistent, och inom 

mask återfinns befattningar som maskör och maskörassistent. Utöver ovannämnda avdelningar 

finns det bland annat andra befattningar så som vapenansvarig, stuntkoordinatorer, 

stillbildsfotograf, runners, praktikanter, byggledare, dekormålare, perukmakare och 

specialeffektansvariga (Faktablad; krediteringslista, www.sfi.se, 2010).  

 

Alla dessa avdelningar har vanligtvis en avdelningsledare, även kallat A-funktion. Avdelningar 

har en kalkylerad budget men ansvaret kring hushållningen av respektive budget kan se olika ut 

från avdelning till avdelning. En del avdelningar anskaffar material och resurser utifrån bestämd 

budget och redovisar denna budget för produktionsledning medan andra avdelningar får teknik 

och material anskaffat genom den administrativa avdelningen då med mindre budget ansvar för 

den specifika avdelningen.     

 

Redovisning av empiri 

Empirin presenteras utifrån teman. Med ett tema i taget redogör vi för det insamlade materialet. 

Frågeställningarna är; “Vad är finansiell bootstrapping?”, “Hur används finansiell 

bootstrapping?”, “Varför används finansiell bootstrapping?”, “Vem använder 

verktyget?”, “Utsagor om tankar och känslor kring användandet?”, “Kortfilm och 

långfilm; tendenser?”. 

 

Empirin presenteras utifrån det aktuella temat, och sedan följer analysen av resultatet.  

 

Värde, reell kostnad och kvalité 

När vi beskrev finansiell bootstrapping för våra intervjurespondenter förklarade vi sambandet 

mellan kalkyl och budget och beskrev dessa i termer av värde och reell kostnad. Det finansiella 

gapet förklarade vi genom att beskriva att det uppstår genom att det finns en skillnad mellan 

behovet av finansiering och den finansiering som finns i produktionen.  

 

Det blev snabbt tydligt att begreppet finansiell bootstrapping inte existerade hos dem vi 

intervjuade i filmproduktionssammanhang. Dock existerade sättet att arbeta. Några av de termer 

som förekom för verktyget var; ”dribbel och fix och sånt”, ”deala och wheala”, ”hitta andra 

lösningar”, ”trolla med knäna”, ”mutor och belöning”, ”få spons” samt att ”ringa och tigga och 

pruta” eller att ”samverka”. Alla dessa begrepp, och många fler därtill, var respondenternas egna 

ord för att med andra medel än finansiella få resurserna att räcka till. 

 

Flera exempel som nämndes hade ett tydligt finansiellt gap. En långfilm med relativt liten budget 

hade gjorts med 27,3 % finansiell bootstrapping. En annan långfilm gjordes genom 4,7 % 

http://www.sfi.se/
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bootstrapping. En kortfilm lyckades få till en ”teknikdeal” som innebar 97,3% bootstrapping, och 

en annan kortfilm finansiellt bootstrappade hela produktionen till 94 %. 

 

I vissa fall skedde detta i utbytessituationer, att filmarbetarna på olika sätt lovade någonting 

annat än pengar i utbyte för den resurs de anskaffade. Gällande produktplacering kunde detta ske 

genom att ett företag delgav sin produkt till produktionen, exempelvis bilar att nyttja under 

inspelningsperioden, eller mat och fika till fikabordet, i utbyte mot att få ha sin produkt med i 

bild i filmen och att få bli nämnda i eftertexten, antingen genom företagets logga eller ett ”tack 

till”. Detta förekom i både kort- och långfilmsexempel. 

 

I de utbytessituationer som nämndes kunde detta se ut på flera olika sätt. Flera av 

respondenterna, både producenter och andra filmarbetare, nämnde att det är ”mer än bara 

pengarna man måste sälja in”. Det beskrevs som att man talar till en annan del av människan 

som man erbjuder något till. En av producenterna förklarade det som att filmen kunde göras på 

ren entusiasm och ”lust och jävlar anamma”, just eftersom att teammedlemmarna var så 

involverade i processen och brann för den, inte bara för att de var anställda. 

 

Någonting som dock endast i exemplen förekom i långfilmssammanhang var att producenterna 

lät företagen som inte fick full betalning för sina tjänster att bli samproducenter och få en 

ägarandel av produktionen, till en storlek relevant dess insats i värde. Dock var det tydligt att 

denna ägarandel och insats var ”100 % risk”, då filmproduktion sällan är lönsamt. Något som var 

ett vanligt sätt att dra ner de faktiska kostnaderna på produktionen var att få medarbetarna att 

hjälpa till. Antingen genom att låna ut kläder eller scenografi till inspelningen, eller genom att 

arbeta ideellt och få värdet av sitt arbete som en egeninsats i filmen. 

    

Att ”vända ut och in på sig själv” och ”stånga sig blodig” för att ”hitta alternativa sätt” att få 

pengarna att räcka till var någonting som flera av våra intervjupersoner nämnde. Detta kunde 

göras genom att få reducerade priser och att få folk att ”ställa upp”. Flera exempel var att få hyra 

inspelningsplatser eller scenografi till lägre pris i utbyte mot ett ”tack till”, men det var också 

flera som nämnde att de arbetade av kostnaden genom att hjälpa den som bidrog med resursen 

med något, ex. att sortera på lagret. 

    

Något som var vanligt förekommande när det gällde kostym, rekvisita och scenografi var att låna 

från vänner och bekanta, utan ekonomisk ersättning, eller att låna eller hyra till låg kostnad av 

samlare från blocket (www.blocket.se). 

    

Många nämnde också att det var viktigt att ge ”smågrejer som tack”, så som tårtor och bullar 

eller biobiljetter och inbjudan till premiärer. Ofta räckte det med att folk kände sig snälla och att 

resursen de erbjudit spelat roll för filmen. Och att de i vissa fall fick vara med på inspelningen, 
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antingen som statister eller betraktare bakom kameran, att det finns ett värde i att få vara med 

under filminspelning. 

    

Ett vanligt sätt att bootstrappa finansiellt på var att få sponsring. Detta fanns det flera exempel 

på, bland annat en produktion som fick sponsring i korv som mättade teamet under inspelningen. 

    

Något som också nämndes av flera medarbetare 

(scenografi och koordination) var en magisk triangel (se 

bild 3) av hur man värdesätter olika faktorer.  Kontentan 

var att hur mycket tid man har påverkar hur mycket 

pengar det kostar att anskaffa en resurs och hur hög 

kvalité den har, och vice versa.  

 (Bild 3: Den magiska triangeln. Teori av intervjurespondenter 

 SELMA och MONA, ritad av författarna) 

 

Exempelvis om man har en kort förproduktion och lite tid kan det antingen kosta lite pengar att 

anskaffa ett föremål, ex. till scenografi, och då också till låg kvalité, eller till hög kvalité men 

med hög kostnad. 

 

Detta arbetsätt var för flera produktioner ett sätt för att få filmen gjord, trots det finansiella gapet. 

Det var också genomgående hos alla vi talade med att förutsättningarna för filmproduktion är 

just detta, resurserna räcker inte till och alla är medvetna om det. ”Man får alltid kompromissa 

och fixa lite, man har aldrig tillräckligt med pengar. Det är nästan det som branschen handlar 

om, att man kan hitta alternativa lösningar och ta hjälp av sina kontakter och nätverk för att fixa 

det.” (Kajsa, kostymör). ”Det är alltid underskott i scenografibudheten” sade SELMA 

(scenograf) och ”systemet har varit underfinansierat väldigt länge, det är en sådan tradition” 

sade IVAR (producent). 

 

Men det var inte bara för det finansiella gapet som finansiell bootstrapping existerar, menade 

flera av de vi talat med. Det kunde också vara för att ”förhöja” filmens värde och ”boosta upp 

det ett snäpp till”. 

  

Alla som vi talat med (producenter, koordinator, scenograf, kostym, foto och rekvisitör) hade 

använt sig av detta verktyg för att få resurserna att räcka till. Men att hur, och i vilken 

utsträckning, det sker beror på vilken avdelning man arbetar på. ”fotograferna till exempel har ju 

inte lika mycket trolla med knäna, medan jag gör det till en viss gräns och scenografi och plats 

gör det konstant hela tiden” (Vera, koordinator). Det var också en genomgående inställning hos 

respondenterna, att den finansiella bootstrappingen sker i speciellt lågbudgetproduktioner där 

teammedlemmar ”tvingas” att samverka. Men flera ansåg också att produktioner med regionala 

finansieringsstöd - som därför har ett mindre finansiellt gap än en produktion som inte fått 



 33 

finansieringsstöd - bootstrappar för att få ner kostnader och få ut mer av produktionen ”än vad 

budgeten tillåter”. 

  

Utsagor om tankar och känslorna kring att arbeta med finansiell bootstrapping som verktyg var 

varierande. I vissa fall var det bra känslor kring arbetet. Stefan (långfilmsproducent) uttryckte det 

som att det känns bra när ”det jag har att komma med är attraktivt för någon annan”. Även flera 

uttryckte det på liknande sätt, att det känns bra att bootstrappa ”när man känner att man kan ge 

någonting tillbaka” och om ”båda är nöjda så är det bra”. Att det är viktigt att det är en ”win-

win”-situation för båda parterna i ”dealen”. 

 

Men alla respondenter kunde också känna negativt kring arbetet. ”Ibland känner man sig som en 

prostituerad” (Hampus, kortfilmsproducent) och flera ansåg att arbeta med finansiell 

bootstrapping kan bli väldigt tröttsamt i längden och att inte kunna betala folk. ”Det är klart att 

det inte är kul att bara vara en tiggerska” uttryckte Mona, (rekvisitör) och Lukas 

(kortfilmsproducent) ansåg att om man inte har någonting att erbjuda tillbaka finns det en stor 

risk att bli deprimerad som filmproducent. Men just att det ibland är frustrerande och kan kännas 

olustigt att ”be och tigga”, och att man ”nästan känner att man måste utnyttja sina kontakter” 

var genomgående hos alla vi talat med. 

 

Flera av de intervjuade fann flera skillnader mellan arbetet i kort- och långfilmsproduktion, men 

att dessa främst handlade om vad man har att erbjuda tillbaka. På en långfilm finns det ofta ett 

färdigt visningsfönster, som på bio eller tv, och i dessa fall kan man ofta erbjuda biobiljetter eller 

inbjudningar till premiärvisningen för att locka till samarbete. Man kan också erbjuda en 

ägarandel för att öppna upp en möjlighet att återfå det investerade värdet om filmen går med 

plus. Detta är dock annorlunda med kortfilm, då det som regel inte finns en bestämd biopremiär 

eller att filmen går ekonomiskt med vinning. 

    

I övrigt var det flera som såg mekanismen – att göra ”dealar” för att ha råd att göra filmen – som 

liknande, men att det sker mycket mer frekvent i kortfilm. En annan genomgående föreställning 

om kortfilm är att ”allting är gratis, alla jobbar gratis”, och att det fungerar att ”deala” på 

kortfilm trots att man inte har mycket att erbjuda i utbyte, eftersom att man inte behöver så 

mycket heller. Dock påpekade flera respondenter att man på kortfilm kan få resurser gratis, 

medan om man gör långfilm och kommer från ett produktionsbolag och gör en långfilm så är det 

svårare, eftersom att folk anser att man har pengar. 

    

På frågan hur det fungerar svarade Selma (scenograf) att ”på kortfilm berättar man vilken vision 

man har, medan man på långfilm berättar vilka som är med”. Detta för att, som Liv (fotograf) 

uttryckte det, ”kortfilm är väldigt lite kommersiellt och för en liten publik” medan långfilm är 

kommersiellt och förväntas ses av många. Kortfilm är även mer konstnärligt och inte 

vinstdrivande, utan kan ofta vilja ”förmedla ett budskap, medan långfilm kanske mer är till för 
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att underhålla” (Selma). I en kortfilmsproduktion kan man införskaffa resurser till ingen kostnad 

alls genom att “vädjar till en annan del” av människorna och företagen man kontaktar. 

 

Analys av värde, reell kostnad och kvalité 

SFI’s tidigare VD Cissi Elwin nämnde i verksamhetsberättelsen - något som vi tar upp i 

inledningen av detta arbete - att svensk filmproduktion saknar 100 miljoner kronor för att kunna 

göra film till den kvalité och volym som görs. Med andra ord finns det ett finansiellt gap i svensk 

filmprodukton över lag, närmare bestämt minst 100 miljoner kronor. Alla respondenter som vi 

har talat med säger detta också, att det finns ett underskott av pengar i filmproduktion. Ändå 

skapas de filmer som skapas, och detta genom att använda andra medel än finansiella. Som 

filmarbetare reflekterar man knappt över att man arbetar med andra metoder än finansiella medel 

- det som vi kallar för finansiell bootstrapping - och om man talar om det så finns det andra ord 

som används. Att göra ”dealar” och få sponsring, att produktplacera och låna från andra, och att 

få folk att ställa upp är alla benämningar på sätt att arbeta med finansiell bootstrapping som 

verktyg, och dessa är vanligt förekommande i de exempel på filmproduktion som vi fått höra. 

Flera av de vi talat med kallar det också för en förutsättning för att arbeta med film, speciellt 

kortfilm, då det är vanligt att full finansiering saknas. Vi har även fått höra exempel på 

långfilmsproduktioner som använder sig av bootstrapping, både när det finns ett finansiellt gap, 

men också som en förhöjande effekt för att få ett ännu högre värde i filmen i stället för att 

minimera visionen. I kortfilm fanns det också exempel på finansiell bootstrapping som 

förhöjande av filmen, inte bara på grund av ett finansiellt gap. 

 

Det finns blandade känslor kring användandet men ett mönster vi kan se är att man önskar att det 

fanns mer pengar i branschen. När det finns ett naturligt utbyte och båda parter har något att 

hämta från samarbetet finns det en god känsla kring finansiell bootstrapping. Men många gånger 

tvingar det finansiella gapet producenter och filmarbetare till utbyten som inte personligen känns 

bra.   

Ekonomiskt ansvar och ramar  

Budgeten kan skapa de ekonomiska ramarna. Budgeten berättar vad för medel som finns för att 

införskaffa de nödvändiga resurserna. Är budgeten liten får man ”komma överens” eller ”köpa 

till rabatterat pris” för att få ut ett ”mervärde”. Både exempel på minimerande- och 

relationsorienterad var vanligt förekommande i intervjuerna med respondenterna, då flera 

uttryckte det som att det var lättare att ”pressa dem som redan är involverade” (Ivar, 

långfilmsproducent) och för att få så hög kvalité som möjligt på resurserna till minsta möjliga 

kostnad. Ett sätt kunde också vara att produktplacera, men detta kom ofta med regler kring hur 

produktplaceringen skulle ske, efter avtal medproduktionen och det produktplacerande företaget. 
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”Alla avdelningar har en budget och med den skall man trolla” var en inställning till ekonomiskt 

ansvar som var genomgående hos alla respondenter vi talade med. Att varje avdelning ansvarar 

för sina egna budgetar är en självklarhet, och som följd av det också ansvar för att få den att 

räcka till vad man vill ha. ”En förutsättning för att klara sig inom den budgeten var att samverka 

med andra, det var det faktiskt” menade Hampus (kortfilmsproducent), och enligt Vera 

(koordinator) innebär det ibland att ringa runt till folk och försöka hitta den billigaste lösningen. 

Gällande själva ansvarskänslorna kring budgeten och upplägget av delegeringen var det i flera 

fall inte ens uttalat hur stor budget man hade, utan fick förhålla sig till en handkassa menade 

Selma (scenograf). Det fanns även fall där en producent hade dragit över budgeten men mörkade 

det, för att i efterhand kunna få mer finansiering till filmen när den väl blivit det man önskat. 

  

Som tidigare nämnts var en anledning till att använda sig av finansiell bootstrapping att kunna 

hålla budgeten för att det inte finns pengar, men också för att ”hålla nere budgeten så att man 

kan lägga pengar på annat” (Ivar). Han menade på att man får en budget och tycker man inte att 

den räcker får man ”wheela och deala”, och att det ansvaret ligger på vardera avdelning. ”Det 

kommer alltid att vara någon som säger ’nej det får du inte’” men att det är väldigt vanligt att 

man får slåss för vad man vill när det gäller budgetramarna, för att kunna ha råd att nå den 

önskade kvaliteten, ansåg Liv (fotograf), just för att det är viktigt för filmens bästa. 

  

Även ur synvinkeln ekonomiskt ansvar och ramar var det genomgående att alla dem vi talat med 

använde sig av finansiell bootstrapping på olika vis, men att det skedde på olika sätt beroende på 

ansvarsområden. Producenten är den som har det yttersta ekonomiska ansvaret för produktionen 

och detta gavs det flera exempel på av våra respondenter, främst i 

produktplaceringssammanhang eller när större ”dealar” gjordes. Men även det övergripande 

ansvaret för den mindre bootstrappingen var producenten viktig, så som Stefan 

(långfilmsproducent) uttryckte det; ”Innan man går i säng med de mindre dealarna ska 

producenten godkänna dem”. Även Ivar (långfilmsproducent) ansåg att gränsen gick för 

producentens ansvar, var ifall ”dealen” handlade om produktplacering. Annars var vanliga 

områden där minimerande bootstrapping skedde i hög utsträckning var scenografi, mask, kostym 

och platsavdelningen – ”de med mycket inköp och hyra”. 

    

Flera av dem vi talade med nämnde produktionsledaren som en viktig person när det gällde 

”dealarna”, då denne har ansvar för att ordna avtal på det som bootstrappas, då producenten inte 

är närvarande. Ett par av producenterna nämnde också att de som sitter i konstnärliga positioner 

också gör ”delar”, men att ”de tenderar ibland till att inte vilja ta ansvar för dealen” och att det 

då är producentens ansvar att lösa de problem som då uppstår. 

 

Hampus (kortfilmsproducent) berättade om hur han ibland ringde runt och ordnade bra ”dealar” 

åt olika konstnärliga områden, men att de ibland ”tog saken i egna händer och frågade på plats”. 
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Liv (fotograf) menade på att de större förhandlingarna om teknik inte var någonting som hon var 

delaktig i, utan det utfördes av producenter. 

    

De respondenter som arbetade med scenografi, rekvisita och kostym köpte, lånade eller hyrde 

resurser till ett billigare pris ”för att kunna hålla budgeten”. Selma uttryckte att hon tror att 

scenografi är den avdelning som måste ”fixa och trixa mest”, då det ofta sker mycket ändringar i 

inspelningsplanen som kostar extra i både tid och pengar. 

  

Det förekom blandade känslor och meningar kring budgeten och det ekonomiska ansvaret som 

hör därtill. ”Man gräver sin egen grav om man håller budgeten varje gång, för då får man ännu 

lägre budget nästa gång” menade Mona (rekvisitör). ”Det är alltid en stor tillfredställelse att 

göra en bra deal” menade Ivar (långfilmsproducent) och att de riktigt stora ”dealarna” ger 

pengakickar, så den typen av ansvar är bara positivt. Medan Stefan och Maria (lång- och 

kortfilmsproducenter) båda kände att det kunde innebära en stress att ha det stora ekonomiska 

ansvaret. ”Innan premiären” menade Stefan och ”för att man inte vill göra någon som ställt upp 

besviken” ansåg Maria. 

 

Gällande produktplacering uttrycktes det också blandade känslor. På ett sätt var det helt 

accepterat att arbeta med produktplacering, då någon vill hjälpa en med produktionen och det 

följer den konstnärliga visionen då det redan är någonting som är inskrivet i manus. Men det var 

också flera som hade starka känslor mot att arbeta med produktplacering. ”det blir aldrig bra. 

När sponsmänniskorna kommer in och kräver att det ska var med i bild, då blir det ofta helt fel” 

menade Mona (rekvisitör). Och om produktplaceringen skall ske i samband med en scen med 

känsligt innehåll blir det ofta obekvämt, då man har lovat företaget som produktplacerar, 

samtidigt som det inte är läge att gå in och bryta fokus, menade Maria (kortfilmsproducent). Det 

kan också vara ”krystat, att man ska ställa upp något för att det ska synas, men inte se ut som att 

det ska synas” och att det inte är roligt att arbeta på det sättet, trots att det är ett bra sätt att få 

”spons”, menade Selma (scenograf). 

    

Flera av de intervjuade nämnde sina känslor kring ledarskap bland avdelningsledarna. De 

menade på att A-funktioner ofta blir anställda på meriter och konstnärligt kvaliteter, inte efter 

hur väl de leder sin avdelning eller hur mycket budgetansvar det tar. Både filmarbetare och 

producenter eftersökte i vissa exempel A-funktioner med bättre ledarskapskvalitéer och större 

ansvarstagande inom budgetarbetet.    

 

Skillnaden i det ekonomiska ansvaret mellan lång- och kortfilm nämnde flera att det handlar om 

att på kortfilm finns det oftast inga pengar alls. ”på kortfilm har man ofta så lite pengar att man 

kanske inte ens har en budget” menade Maria (producent). ”allting är gratis, alla jobbar gratis” 

påpekade Liv (fotograf) och menade att det ibland kan finnas låtsasbudgetar som i slutändan inte 

innehåller några pengar alls, då produktionen inte fått de pengar som de trott de skulle få. 
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Något som också nämndes av flera medarbetare var att på kortfilm är det färre personer som 

utför fler personers arbete, ”det kanske är en person som är både scripta, kostym och scenograf”, 

något som är väldigt tidskrävande. I exempel på kortfilm där flera medarbetare var orutinerade 

eller oerfarna var det vanligt att producenterna fick arbeta extra mycket, bland annat genom att 

göra ”dealar” åt avdelningar och personer, då de vars ansvar det annars var att utföra dessa 

”dealar” inte hade samma kontakter. En långfilmsproducent nämnde att han nu kunde välja att 

göra endast de ”dealar” han tycker är roliga att göra, och delegera de mindre ”dealarna” till andra 

medarbetare. 

Analys av ekonomiskt ansvar och ramar 

Den finansiella bootstrappingen ser olika ut beroende på ansvarsområde, och enligt 

respondenterna råder det blandade känslor kring sättet att arbeta. De mindre ”dealarna” utförs i 

respektive avdelning, av både A-funktioner och assistenter. Om behovet av avtal kring dessa 

”dealar” uppkommer skrivs de av produktionsledaren eller producenten. Producenterna gör de 

större ”dealarna” och de som handlar om produktplacering, ett ämne som enligt medarbetarna 

känns olustigt i många fall då det inte alltid är i linje med den konstnärliga visionen. Men att 

produktplacering accepteras då det kan vara nödvändigt för att budgeten skall räcka till det man 

vill. 

 

I kortfilm är det färre personer som arbetar, vilket innebär att varje person gör flera personers 

jobb, vilket är mycket tidskrävande. I långfilmsproduktioner finns det oftast mer pengar och 

avlönade positioner, vilket innebär att det är lättare och mer vanligt att delegera delar och 

bootstrapping, samt likaså ansvarsområden, till assistenter och andra medarbetare, då man är fler 

som arbetar.  

Lagar, regler och begränsningar   

Kring frågan vad som kan begränsa användandet av finansiell bootstrapping svarade de 

intervjuade något annorlunda beroende på befattning. De svaranden som var filmarbetare på 

långfilm beskrev vikten av att ha tillräckligt med tid veckorna innan inspelning. Tid till att 

planera, i samrådan med regi och foto diskutera vision och känsla i filmen och tid att antingen 

via sitt kontaktnät eller nya kontakter hitta lösningar till en lägre kostnad. Rekvisitören Selma 

förklarade att är det för lite tid i förproduktion ”Det måste vara snabba lösningar och då blir det 

gärna dyrt, för man hinner inte leta och får då köpa det i stället”. 

 

Andra faktorer som inte direkt begränsar användandet av verktyget men tar bort de ekonomiska 

lättnader som verktyget kan medföra, är oförutsägbara ändringar och dålig planering. Ändringar i 

inspelningsschemat medför merarbete som tar tid och överenskommelser som knutits till ett visst 

datum kan gå förlorade.     
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Producenterna talade mer om finansiell bootstrapping som en möjlighet att förhöja och skapa 

mervärde i produktionen, än som ett verktyg som enbart skulle minska kostnader. Samtliga 

producenter var medvetna om att produktplacering kunde vara ett irriterande moment för 

medarbetare på inspelningsplats. Ivar (långfilmsproducent) beskriver att ”det är skitjobbigt att 

stå på plats och slåss med regissören och säga ’Ni måste ta en bild på detta sättet, för då ser vi 

produkten’”. Det fanns en övertygelse bland producenterna att man kan använda ”spons” och 

produktplacering på ett bra sätt.  Ivar förklara ”det ska vara i manusstadiet, alltså det ska vara 

tänkt innan, ha betydelse i storyn och vara viktig utifrån karaktären”. Produktplacering är något 

som måste göras med finess och inte vara övertydlig, annars ”dagtingar man sin integritet, sin 

anständighet och det blir övertydligt, vulgärt och spekulativt”. Filmarbetarna inom scenografi 

hade starka negativa känslor kring att arbeta med produktplacering. En av filmarbetarna 

berättade att hon arbetat på en produktion där man försökt ta avstånd från produktplacering 

genom att tillverka egna flaskor och etiketter. 

  

Kring frågan om hur väl kollektivavtalet följs fanns det olika erfarenheter, men nästan alla 

filmarbetare beskrev sina arbetstider som långt över 40 timmar i veckan. Kajsa 

(kostymör/kostymassistent) förklarade sin erfarenhet av långa dagar som; ”Det gör mig lite 

förvånad ibland eftersom att jag är så där lite i början av min yrkeskarriär, att äldre kostymörer 

och kostymassistenter räknar med det, eller dom bara ‘nej men det är bara så’ och det är klart 

det kan ju bara vara så, men om det blir mycket övertid så blir det fruktansvärt långa dagar”. 

Övertidsersättning var mer undantaget än något som alltid betalas ut, och några uttryckte att 

eventuell övertid oftast var medräknad i månadslönen. Någon förklarade att vissa producenter 

och produktionsledare inte hade inblick i hur mycket arbete det faktiskt var på vissa avdelningar. 

Producenten Ivar förklarade att ”När det gäller långfilm är det så mycket mer styrt av 

arbetsregler och sånt. Man har skyddsombud. Om man försöker undvika allt sånt och gå utanför 

det, blir det så jobbigt sen”.  Här nämndes även att erfarna arbetsledare kunde medföra att de 

planerade arbetstiderna efterföljdes. 

  

På kortfilm var reglerna kring arbetstider än mindre anpassade. Hampus och Lukas 

(Kortfilmsproducenter) beskrev inspelningen av deras kortfilm med orden ”Vi följde inte 

kollektivavtalet. Vi hade ingen vila. Vi körde i 10 dagar i sträck. För dem som hade mest 

ansvarsfulla roller, var det kanske 15 timmar om dagen”. Många av de intervjuade förklarade att 

möjligheten att kunna ställa krav på sina arbetsförhållanden var något som successivt ökade med 

yrkeserfarenheten. Under ideellt arbete på kortfilm var det mindre missnöje kring arbetstider 

bland annat genom att man hade god gemenskap, alla arbetade under samma förutsättningar och 

antalet arbetsdagar var färre - därav kunde man jobba längre dagar. 

  

Erfarenheten av att praktisera hade många av de intervjuade med mindre yrkeserfarenhet en god 

relation till, men det uttrycktes även att praktik skulle hanteras på ett bra sätt och att reglerna 

kring handledning var viktiga. Om reglerna kring att alla praktikanter skulle tilldelas en 
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handledare inte efterföljdes, kunde det stora ansvaret som kompensation belönas med credden. 

Med credden menas då att man i eftertexten står med som ordinarie befattning istället för 

praktikant. Vera (koordinator) förklarar ”Det är ju okej med en praktikant, men då ska det ju 

finnas en handledare, du måste ju fortfarande betala någon”. Att använda sig av praktikanter 

kan vara till viss del en kostnadslättnad men främst en arbetslättnad och bör ske i liten och 

kontrollerad form. 

  

En begränsning kring hur man kan använda bootstrapping är regler och ramar för samproduktion 

med Svt. Främst var det medarbetare inom scenografi som uttalade sig kring ämnet. Deras 

meningar skilde sig åt. Både Selma och Mona beskrev att använda sig av sponsring och låta det 

sponsrande företagets namn stå med i eftertexterna var förbjudet. Selma ansåg dock att det kunde 

vara en fördel när man tog kontakt men människor att kunna säga att man ringde från en Svt-

produktion då människorna ofta kände tillit till Svt. Mona uttryckte att samarbeta med Svt som 

att ” det försvårar ju lite. Det gör att det blir dyrare. För det är ju många gånger folk nöjer sig 

med det, ett tack till i eftertexten, eller väldigt dåligt betalt plus ett tack till”. Hon menade på att 

man i samproduktioner med Svt hade mindre möjligheter att få bra ”dealar” med företag, 

eftersom man inte kunde erbjuda ett tack till i eftertexterna.    

  

Kring ämnet redovisning var det få som uttalade sig. Det var några av filmarbetarna som 

förklarade att man var tvunget att hålla koll på kvitton och redovisa sin handkassa på ett bra sätt. 

Bland producenterna beskrev Stefan att man kunde dröja med redovisningen när den 

efterfrågades av finansiärer, men ingen uttryckte att god redovisningssed kunde vara en 

begränsning. 

  

Andra sätt som kunde begränsa användningen av bootstrapping var att man som filmarbetare 

med mindre erfarenhet inte hade de rätta kontakterna med större företag och privatpersoner. 

Även mer erfarenhet kunde begränsa önskade kostnadsminskningar. Vera förklarar sitt 

förhållningssätt till arbetsledare som vill ha en låg kostnad på mat; ”Det är viktigt att veta vad 

man inte ska spara in på. Men då faller det nästan på sitt ansvar att säga ”vet du vad, det går 

inte mer ´då får vi lägga oss på en nivå som inte är bra´. För självklart går det att hitta mat för 

65 kr men då kommer inte teamet bli så nöjda”. 

Analys av lagar, regler och begränsningar 

Flera filmprojekt är underfinansierade och för att spara pengar förkortas förproduktionen för 

filmarbetarna. Den tiden behövs dock för att medarbetare ska kunna använda finansiell 

bootstrapping och minimera sin avdelnings kostnader i en större utsträckning. Om det är mer 

kostnadseffektivt att förkorta arbetstiden än att skapa möjlighet till bootstrapping kan inte vår 

empiri svara på. God planering medför en mer kostnadseffektiv filmproduktion, men vissa 

problem som uppkommer kan man inte planera bort. I vår empiri framgår det inte vad som är 
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dålig planering och oförutsägbara ändringar. Inspelningsschemat är inte något man kan följa 

rigoröst, men för att minimera skadan av ändringar kan man försöka planera så gott det går. 

 

Arbetstider och övertidsersättning är reglerat av kollektivavtalet, men efterföljs det? De 

filmarbetare som vi talat med verka uttrycka något annat. Det finns inget helt uttalat svar kring 

situationen av hur många filmproduktioner som faktiskt följer reglerna. Med SFI:s som finansiär 

ska kollektivavtalet följas, men vilken uppföljning SFI har kring frågan kan vi inte svara på. 

 

En av långfilmsproducenterna gav ett diffust svar kring konsekvenserna av att inte följa 

arbetsrättsregler ”När det gäller långfilm är det så mycket mer styrt av arbetsregler och sånt. 

Man har skyddsombud. Om man försöker undvika allt sånt och gå utanför det, blir det så jobbigt 

sen”. Detta kan vara en indikator på att det är bättre att följa reglerna, för om man inte gör det 

kan det får konsekvenser. Vilka konsekvenser kan inte uttydas ur vår empiri, men kan ha 

kopplingar till erfarenhet. Den långfilmsproducenten vi talade med hade lång erfarenhet av 

filmproduktion och kan därför antas besitta kunskap av vikten att hålla arbetsregler som oerfarna 

producenter överser. 

 

Vilken vision man som producent eller regissör har av sitt projekt, kan avgöra valet att ha 

produktplacering i filmen. Om filmprojektet är av mer kommersiell prägel kan mer 

produktplacering förekomma men för att det ska genomföras på ett bra sätt ska produkten ifråga 

vara med ifrån manusstadiet. Även personlig inställning av produktplacering kan begränsa 

användandet. 

  

Att ha med praktikanter under inspelning kan vara en arbetslättnad, men bör inte utnyttjas i en 

större skala. Man måste fortfarande betala medarbetare i ordinarie befattning för att behålla ett 

gott arbetsklimat inom teamet. 

  

Graden av erfarenhet hos producent och filmarbetare kan sätta begränsningar i hur mycket man 

kan använda verktyget finansiell bootstrapping. Detta antingen genom att man inte har de rätta 

kontakterna eller vet att om man använder verktyget i allt för stor utsträckning kan kvalitén på 

resursen sjunka till en undermålig nivå. Eftersträvar man en viss kvalité kan det kosta pengar för 

att behålla den graden av kvalité. 

Socialt nätverk och yrkesskicklighet 

Majoriteten av de intervjuade hade många gånger använt sig av relationsorienterad 

bootstrapping, men användandet ser lite annorlunda ut beroende på befattning Man tar hjälp av 

människor och företag man redan har en kontakt med för att ”samverka” och skapa ”schyssta 

dealar”. Genom sitt kontaktnät, både det sociala och yrkesanknutna, skapas möjligheter att få 

tillgång till resurser till en lägre kostnad eller gratis. Hur man använder sig av sitt nätverk för att 

skapa bättre finansiella förutsättningar för filmen man arbetar med, kan ta sig uttryck på flera 
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olika sätt. Några exempel som filmarbetarna gav var att ”låna av vänner, familj och bekanta” 

och ”skriva ett inlägg på facebook”. Ett annat exempel är att låna från andra filmproduktioner 

”Oftast svåra grejer som pistoler och polisbilar, som redan är uthyrda. Så händer det att man får 

låna dem några dagar. Man brukar inte behöva betala för sådant” förklarar Selma. Ofta nämner 

de att de fick ett ”bra pris” eller lånade till inget pris alls. 

På producentnivå finns det indikationer på att utan nätverket, och möjligheterna som nätverket 

skapar, skulle de produktioner som våra respondenter har sin erfarenhet ifrån, kanske inte kunnat 

genomföras eller att resultatet, det vill säga, filmen inte hade haft samma kvalité. 

Långfilmsproducenterna talar även om vikten av att ha kontakter inom de olika regioncentren, 

och tv-kanalerna för att kunna locka finansiärer. Ivar berättar att “Alla stora dealar var med 

någon jag kände sedan innan”. De stora delarna han i detta fall talar om är teknikbolag som gick 

in som samproducenter. Även andra nyckelpersoner i filmen och dess nätverk kan skapa 

möjligheter, Stefan berättar ”En skådespelare talade gott om regissören för sina 

skådespelarkamrater, fler stora skådespelare ville vara med. Detta medförde att skådespelarna 

var villiga att sjunka ner i arvode”. Att ha med ett namn eller en talang i filmsammanhang kan 

underlätta och skapa möjligheter till bootstrapping. Maria berättar “Teknikleverantörerna gick in 

i projektet för att de såg mig som en talang som de ville fortsätta arbeta med”. Fotografen Liv 

berättar om hur de ordnade ”spons” på teknik från en större teknikleverantör “Det var väldigt 

betydande att de vet vem vi är, vi har ju ganska stark kontakt med dem”. 

 

Social kompetens och driftighet spelar en stor roll i användandet av relationsorienterad 

bootstrapping. “Man får använda den sociala kompetensen för allt”, förklarar Maria. Man får 

heller inte vara rädd för att ta kontakt och föreslå samarbete, men bör vara medveten om på 

vilket sätt man frågar, att “föreslå och entusiasmera på ett annat sätt” när man tar kontakt med 

potentiella resursgivare kan skapa bättre förutsättningar för samarbete, förklarade Stefan. 

 

De intervjuade uttryckte även att det är viktigt att vårda sitt nätverk: “Det är en balansgång, för 

det gäller att inte göra sig ovän med någon. Då kommer man aldrig kunna ringa dem igen” 

förklarar Vera. Att vårda sitt nätverk kan man göra genom att inte lova för mycket och se till att 

hålla det man lovat att ”verkligen skicka de där biobiljetterna och inbjuda in till premiären”. 

Andra sätt att vårda sitt nätverk är att bjuda på sig själv, visa uppskattning och ge små gåvor 

”Det kan vara en bullkrans, en smörgåstårta, en flaska whisky”, förklarar Selma. Några av 

filmarbetarna förklarar att det är viktigt både för sin egen del ”så man kan titta dem i ögonen 

nästa gång man ser dem”, men även att människor och företag behåller gott anseende på 

filmproduktion för nästakommande film som görs. 

 

Kortfilmsproducenterna förklara att det är viktigt att hålla god relation till sina medarbetare ”De 

är ju väldigt bra kontakter också inför kommande projekt” förklarade Lukas, och Maria nämnde 

att; “Man måste ge mer betalt i personlig energi när folk jobbar gratis för en”. 
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Anledningar till varför människor går med på att jobba gratis i lång- och kortfilm är att man vill 

skaffa sig erfarenhet, men även för att det kan vara en intressant berättelse och för att testa 

talanger. ”Det var en stor motivation i filmen. Att ’wow, vi kommer aldrig att få chansen att göra 

en sån här film igen’” beskriver Hampus om varför folk ville jobba i teamet på hans kortfilm. 

Fotografen Liv beskriver en annan sida: “Man gör inte kortfilm bara för att få erfarenhet, det är 

ju nåt man vill berätta.”. Andra faktorer som kan locka till ideellt arbete är ”det är något som de 

aldrig har gjort förut, och som de kan få cred för. Exempelvis att använda i sin showreel” 

berättar Ivar. Att arbeta inom kortfilm kan även ge möjligheter att jobba i en högre befattning. 

Exempelvis nämner Kajsa att på långfilm jobbar hon som kostymassistent, men på kortfilm kan 

hon vara kostymör. Även Mona och Selma som jobbar som bland annat rekvisitörer kan 

emellanåt jobba på kortfilm men då som scenografer. Lukas förklarar vidare i ett exempel 

”Många hade jobbat på långfilm innan, men på mindre positioner som assistenter. Vi kunde 

erbjuda dem större roller vilket gjorde det utvecklande för dem. Att de kunde få ut något mer än 

att bara assistera”. Hampus förklarade varför han väljer att jobba med kortfilm och 

relationsorienterad bootstrapping; ”Vi fick ju ett enormt kontaktnät av det, så det arbetet vi har 

lagt ner där kommer vi verkligen att kunna dra nytta av på många sätt. Det kommer att skapa 

jobbtillfällen som vi sedermera kommer att kunna tjäna pengar på”. 

 

Anledningen till att privatpersoner och företag väljer att ställa upp gratis i kort- och långfilm kan 

variera. Många av intervjurespondenterna beskriver att det finns en fascination kring 

filmbranschen, Ivar beskriver det som att ”Så finns det ju en viss sådan... glamourfaktor i 

filmbranschen” och det motiverar många att ställa upp. 

 

“Jag tror att man inkräktar lite på sitt eget privatliv också för att man går ofta till sånt som man 

själv har lite bra koll på och det är lättare att snacka med någon som man redan känner 

litegrand än att gå till en vilt främmande person liksom.”, Så beskriver Maria mekanismer som 

kan ligga bakom användandet av relationsorienterad bootstrapping. 

 

Det finns blandade känslor kring användandet av bootstrapping. Stefan beskriver att det har varit 

“Skämmigt när det var personlig inblandning, de halverade sina priser”. Många av de 

intervjuade förklarade att det ibland kan finnas mera känslor involverade när man känner 

personerna man lånar av, eller förhandlar med. Selma beskriver det som att “Det är ganska 

tråkigt. Man vill kunna betala för det man köper eller lånar. Många tycker ju att det är kul att 

låna ut eller hyra och så där. Men man vill ändå göra rätt för sig”. Kajsa berättar hur det känns, 

när man lånar av människor man känner, som att ”det blir ju också ett ansvar och en konsekvens 

av det, om man lånar av någon privat, man blir ju ersättningsskyldig”. Stefan beskriver andra 

känslor som tillkommer: “Lustbetonat när man kan byta nåt och plötsligt har man ett gemensamt 

projekt. Skitkul.” 
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I kortfilm finns de många gånger mindre finansiella medel, vilket medför att man kanske måste 

bootstrappa mer. I kortfilmsprojekt kan det även finnas medarbetare med mindre erfarenhet och 

som har ett mindre kontaktnät, vilket ger dem möjligheter att utveckla sitt kontaktnät i det 

sammanhanget. Under arbete i kortfilm kan en konsekvens av att man inte har tillräckligt med 

medarbetare eller medarbetare bli att man har mer flytande yrkesroll. Kortfilmsproducenterna 

nämner att de ofta använd sig av sina kontakter och ordnat förmånliga ”dealar” till alla 

avdelningar vilket i långfilm kan vara mer delegerat ut i de olika avdelningarna och 

befattningarna. 

 

Kring vår fråga om det finns en koppling mellan kontaktnät och yrkesskicklighet fick vi 

blandade svar. Kortfilmsproducent Maria berättar om en mer erfaren scenograf som jobbade på 

ett av hennes projekt; ”hon använde inte ens upp hela sin budget”. Ett tidigare nämnt citat är 

”man gräver ju lite sin egen grav om man håller budget varje gång, för då får man ännu lägre 

budget nästa gång för de tänker att förra gången gick det ju att fixa” förklarar Mona vilket är en 

annan sida av att vara bra på finansiell bootstrapping. Många av respondenter beskriver 

yrkesskicklighet som något mer än att bara kunna göra bra bootstrapping, men att det också är att 

ha ett bra kontaktnät som underlättar i många delar av det dagliga arbetet. ”Det är klart att det är 

smidigt om man vet vart man ska vända sig. Men det har ju snarare att göra med erfarenhet än 

yrkesskicklighet. Jag tror att man kan sära på dem lite grand” menade Selma. 

Maria förklarade att “De som är erfarna har gjort det en längre tid, de tänker inte ens på att... Vi 

gör faktiskt det här dagligen”. Andra beskriver kontaktnätet som en förutsättning för att kunna 

arbeta. 

Analys av socialt nätverk och yrkesskicklighet 

Att ha kontakt sedan innan kan skapa trygghet till att låna ut, samproducera och för medarbetare 

och skådespelare att istället för lön gå in i projektet med sin egen insats. Många arbetar på detta 

vis och kan i många fall vara så vana att det inte ens är medvetna om i vilken utsträckning de 

använder sina kontakter.  

 

Med mer erfarenhet kommer ett större kontaktnät som kan utnyttjas i arbetet under 

filmproduktion. Att kunna utnyttja sitt kontaktnät är ofta en förutsättning för de intervjuade att 

kunna utföra sitt arbete och skapa möjligheter till att höja kvalitén på filmen. Det är många av 

våra intervjurespondenter som aktivt vårdar sina kontaktnät och visar uppskattning och 

tacksamhet till de människor de samarbetar med. 

 

Många av våra svaranden beskrev att de inte enbart behåller en god relation till människor och 

företag i sitt kontaktnät för enbart sin egen vinnings skull. Utan även för andra och framtida 

filmproduktioner.  
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ANALYS/DISKUSSION 

Sammanfattande analys 

Det finns ofta för lite pengar i filmbranschen, något som både SFI:s tidigare Vd Cissi Elwin 

Frenkel uttryckte i verksamhetsberättelsen (2010, www.sfi.se) och som våra respondenter 

redogjort för i vår studie, men med hjälp av finansiell bootstrapping kan man skapa mervärde av 

de små medel man har tillgång till. Användandet av finansiell bootstrapping kan förekomma i 

flera olika avdelningar inom filmproduktion och används av olika befattningshavare. I vilken 

utsträckning och på vilket sätt man använder verktyget avgörs dels av hur stort det finansiella 

gapet är för produktionen, inom vilken avdelning man arbetar i, men även av vilken erfarenhet 

man har och hur stort kontaktnät man tillgång till.  

 

Det finns regler kring arbetstider och övertidsersättning (www.teaterforbundet.se, 2012) som 

enligt våra respondenter många gånger inte efterföljs på grund av underskottet i finansiella 

medel. Finansiell bootstrapping kan används inte bara som ett sätt att minimera kostnader utan 

även som möjligheter att skapa produktionsvärde. Visionen man har med filmen sätter 

förutsättningarna för vilka alternativa vägval man kan ta, det vill säga vad man väljer att lägga 

pengar på. Förutom vision kan även personlig inställning påverka i vilken utsträckning man 

väljer att exempelvis produktplacera eller minska sin egeninsats genom att involvera fler 

samproducerande parter.     

 

Tankar och känslor kring användandet av finansiell bootstrapping hos de filmarbetare med olika 

erfarenheter och arbestfunktioner som vi i vår studie intervjuat, har beskrivits som tvåsidiga. 

Positiva känslor finns då utbytet, samverkan, sker på en ömsesidig nivå och båda parter får något 

ut av samarbetet. Negativa känslor förekommer när man inte kan kompensera den givande parten 

på ett tillräckligt bra sätt och användaren av verktyget känner en känsla av att utnyttja givande 

part.    

Diskussion 

Det som inte framgår av vår empiri är i vilken utsträckning man måste använda verktyget 

finansiell bootstrapping. Vi har samtalat med respondenterna kring när och om man använder 

verktyget. De tillfällen man undvikit, eller inte haft behov av finansiell bootstrapping har inte 

diskuterats i någon större omfattning. Det kan finnas erfarenhet bland de intervjuade av 

produktioner där det finansiella gapet har varit mindre och behovet att använda bootstrapping 

inte förekommit. Det kan även finnas erfarenhet av produktioner som följt Teaterförbundets avtal 

kring lön, övertidsersättning och arbetstider.  Detta har vi dock inte frågat efter. 

 

Vid intervjutillfällena har vi ställt frågor kring redovisning, men inte fått tydliga svar. Detta kan 

bero på att kortfilmsproducenterna inte arbetat genom ett företag och då inte haft krav som 

involverar redovisning. Det kan även bero på att många filmarbetare inte har de 

http://www.sfi.se/
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ansvarsområdena, eller är insatta i hur redovisningsarbete utförs. Ytterligare en anledning kan 

vara att det är ett känsligt ämne och tabu att tala om. Den anledning vi främst anser kan förklara 

varför det inte diskuteras i någon större utsträckning är att god redovisningssed inte betraktas 

som en begränsning för hur, och hur mycket, man kan använda finansiell bootstrapping.  

 

Det är samma mekanismer som påverkar varför man använder bootstrapping i kort- och långfilm. 

Men om man lär sig användandet i kortfilm och tar med sig verktyget från kortfilm in i 

långfilmsproduktioner kan vår empiri inte svara på. Dock skaffas kontakter som är värdefulla för 

medarbetarens arbete, via sina erfarenheter av att arbeta inom både kort- och långfilm.  

 

Det finns ingen självklar koppling mellan hur mycket man kan använda verktyget, hur stort 

kontaktnät man har och vilken yrkesskicklighet man har. De intervjuade har svarat olika på 

frågan. En anledning kan vara att det är slutprodukten, det vill säga filmen, som framhäver 

yrkesskickligheten det vill säga, om filmen håller bra kvalité när det gäller foto, ljussättning eller 

scenografi och så vidare. Om filmen har fått bra recensioner, håller hög konstnärlig kvalité eller 

varit en stor kommersiell framgång och därigenom skapat nya arbetstillfällen, kan det vara ett 

större mått på yrkesskickligheten, jämfört med hur väl man har använt sina kontakter eller skapat 

mervärde i form av bootstrapping. Vi menar även att vilken social kompetens man besitter och 

hur väl man passar in i teamet kan vara ett mer relevant mått på yrkesskicklighet än förmågan att 

finansiellt bootstrappa.      

 

Något som är en allvarlig följd av den bristande finansieringen i filmerna som produceras, det 

finansiella gapet i filmbranschen och de normer av bootstrappande arbetssätt som enligt vår 

studie finns i svensk filmproduktion, är att filmarbetarens arbete ofta sker i oavlönade eller 

underavlönade former, i produktioner som inte håller kollektivavtalens förhållningsregler varken 

arbetsdags- eller säkerhetsmässigt, vilket leder till personliga följder för filmarbetaren.  

Att tvingas tacka ja till produktioner som är oavlönade, då erfarenheten är ett krav för att få 

avlönade jobb, att inte ha en ekonomisk trygghet utifrån hur branschen ser ut och att 

arbetstiderna och arbetsutförandet påverkar ens personliga liv och relationer med vänner och 

bekanta som man tvingas använda sig av för att kunna utföra sitt jobb enligt dem krav som 

produktionerna har på en. En medarbetare vi intervjuade talade också om hur man kan tvingas 

välja mellan yrket och familj, då arbetsdagarna som norm gör att man inte har ledig tid och att 

man sällan får en bra lön. En ekonomisk aspekt till menar vi kan vara att om filmarbetaren inte 

får bra lön och tvingas vända ut och in på sig själv för att kunna jobba enligt de krav som ställs, 

kan den i framtiden komma att bemötas av en låg eller ingen pension alls, samt troligtvis 

utbrändhet. 
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SLUTSATS 

 

Utifrån vår forskning kan vi se att finansiell bootstrapping inom filmproduktion kan vara ett sätt 

att skapa mervärde av de resurserna man har tillgång till. Användandet och i vilken utsträckning 

verktyget brukas kan se ut på olika sätt beroende av vilken yrkeskategori medarbetaren tillhör. 

Större övergripande ”dealar” brukar oftast genomföras av producenten medan filmarbetare 

införskaffar resurser genom att bland annat låna, köpa men till lägre pris eller att få gratis i utbyte 

av exempelvis ett tack till i eftertexten.    

 

Finansiell bootstrapping används av välfinansierade filmproduktioner för att skapa mervärde och 

högre kvalité på filmen. För andra produktioner som befinner sig i ett finansiellt gap kan 

användandet av bootstrapping vara en förutsättning för att få ihop filmen ekonomiskt. Utifrån vår 

forskning används bootstrapping i en högre utsträckning i kortfilm än i långfilm för att det 

finansiella gapet ofta är större i kortfilm än i långfilm.  

 

Bland de intervjuade filmarbetarna och producenterna har det uttryckts både positiva och 

negativa känslor kring användandet. De positiva känslorna kommer igenom utbyten och 

samarbeten som är gynnsamma för båda parter. De negativa tenderar att komma ifrån utbyten 

som är ogynnsamma för andra part. 

Framtida forskning 

I vår forskning har vi valt att fokusera på relationsorienterad och minimerande bootstrapping. För 

framtida forskning skulle “bidragsorienterade bootstrapping” vara av intresse, detta för att, 

genom bidrag från staten, anskaffa fler resurser till filmproduktionsbolag. Detta kan mycket väl 

vara intressant att utreda i framtida forskning, då det är ett mycket vanligt finansieringssätt inom 

svensk filmproduktion.  

 

Eventuella följder för hur filmarbetarens privata liv påverkas av relationsorienterad 

bootstrapping kan också vara av intresse. 

 

Huruvida detta arbete med finansiell bootstrapping som verktyg används i liknande utsträckning 

i andra länder än Sverige är ett spännande forskningsområde, och högst relevant för filmarbetare 

som planerar att söka sig till internationella produktioner eller arbete i andra länder. 

 

En annan relevant följd av att arbeta med finansiell bootstrapping, som har uttryckts av våra 

respondenter, men som inte funnits tid till att utreda ytterligare, är de etiska dilemman som kan 

uppstå när man som filmarbetare får riktlinjer till arbetssätt från ledningen av produktionen, men 

att de riktlinjerna inte alltid följer den individuella etiken. Så som att man, enligt respondenterna, 

kan behöva avtala fram ”dealar” som inte känns jämbördiga för båda parter, och att den ena 

parten då verkar utnyttjar den andra. Denna typ av etiska dilemman som följd av att arbeta med 
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finansiell bootstrapping är något som uppkommit som diskussion under flera av 

intervjusituationerna, och kan vara av intresse att utreda ytterligare i framtida forskning. 

Slutord 

 

Finansiell bootstrapping är ett verktyg som kan användas när pengarna inte räcker till. Önskvärt 

vore dock att mer pengar fanns till svensk filmproduktion.   
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Filmer 

 

Regi & Manus: Spurlock, Morgan. The greatest movie ever sold (2011) Snoot entertainment.  
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Bilaga 1 - Anonymitetsavtal 

Avtal Sekretess & Underlag för Examensarbete 

 
Avtalspart Studenter: 

Elin Flink och Eifra Santesson, Högskolan Väst, Examensarbete - Finansiell bootstrapping inom 

svensk filmproduktion. VT 2012, Studenter inom filmproduktionsprogrammet, Trollhättan. 

 

Avtalspart Producent: 

Producentens namn, Producent, Produktion X, Stad 

 

Avtal: 

Avtalet gäller mellan Studenterna Elin Flink och Eifra Santesson och Producenten [Namn]. Den 

information som uppkommer i samband med Examensarbetet så som intervjuer, samtal, 

dokument och övrig information gällande Producenten [Namn]s arbete och relation till 

Produktionen X, får användas i ovan nämnda Examensarbete. 

 

Studenterna har godkännande att publicera Examensarbetet och sprida det så som de önskar. I 

utbyte utlovas anonymitet och sekretess kring Producentens information. Med anonymitet menas 

att den information som publiceras inte kommer att vara kopplingsbar till Producentens namn 

eller Produktion X på något sätt. Med sekretess menas att den information som framkommer i 

ovannämnda sammanhang inte får spridas vidare till någon part utöver det som publiceras i 

Examensarbetet i enlighet med detta avtal. 

 

Avtalet är inte tidsbegränsat. 

 

 

Datum [Dag, månad, år], Stad 

 

 

Elin Flink      Eifra Santesson 

Student, Högskolan Väst    Student, Högskolan Väst 

 

 

 

[Namn] 

Producent, Produktionen X 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Examensarbete - Finansiell Bootstrapping inom svensk Filmproduktion 
En studie om den ekonomiska termen finansiell bootstrapping och hur det används inom svensk 

filmproduktion idag. 

 

1. Personlig Bakgrund och Yrke 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Yrke 

Val av Yrke 

Erfarenhet 

Produktion X 

Beskrivning: Storlek, team, typ av produktion m.m. 

 

2. Ekonomiskt ansvar och ramar 

Ansvar 

Ramar & Riktlinjer 

Budget 

Finansiell Situation 

Begränsningar 

Delegering 

Möjligheter 

 

3. Värde, Reell Kostnad och Kvalité 

Kalkyl 

Budget 

Problemlösningar 

Konstnärlig vision 

Kvalité 

Sponsring 

Produktplacering 

Rabatter 

Utbyte av Tjänster 

Egeninsats 

Praktikanter/Volontärer 

 

4. Socialt närverk och Yrkesskicklighet 

Hur: 

Utbyte av Tjänster 

Samarbete 

Hitta lösningar 

Hur viktigt är nätverket 
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Hur vårdar du nätverket 

Varför: 

Användande av Bootstrapping (nödfall, utgångspunkt) 

Inställning till Begreppet och Användande 

Känslor kring användandet 

Kravet på erfarenhet för att få finansiering (SFI 2012) 

Relation till kortfilm/novellfilm & långfilm 

 

5. Lagar, regler och begränsningar 

Kollektivavtal 

Anställning 

Frilans 

Redovisning 

Konstnärlig Vision 

Kvalité och Värde 

Speciella Riktlinjer (Ståndpunkt ekologiskt, genusfrågor, etik och politik) 

Visningsfönster 

Public Service 

Samarbetspartners och krav 

 

6. Avslutande frågor 

“Bootstrappas det alltid eller bara i projekt som har ett avsevärt finansiellt gap” 

Något i övrigt att tillägga 

Övergripande känslor kring ämnet 
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