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Sammanfattning 

Att realisera en film är ett unikt och kreativt projekt där olika aktörer med olika yrkesroller 

samarbetar. Syftet med denna studie är att beskriva hur en manusförfattare använder sitt 

kontaktnätverk inom den svenska filmbranschen för att realisera en film. Studien redogör för vilka 

upplevda värden, i form av förmåner, som aktörer samskapar med manusförfattaren och hur det 

föranleder andra aktörer att vilja delta i filmprojektet. Studien har genomförts genom intervjuer med 

etablerade aktörer inom filmbranschen. Erhållen data analyseras utifrån tjänsteekosystemets ansats, 

enligt vilken en aktörs resurs, i form av kompetens, måste göras tillgänglig, anpassas och integreras 

med andra aktörers resurser för att samskapa värden. Resultatet av studien visar att manusförfattaren 

har tillgång till andra aktörer via sitt kontaktnätverk samt anpassar sitt manus och sociala beteende 

efter olika aktörernas upplevda värden. Filmskaparna som studerats upplever värden i ett kreativt och 

kommersiellt manus, men även i andra filmskapares erfarenheter. 

 

Återkommande nyckelord i uppsatsen: filmbranschen, tjänsteekosystem, nätverk, manusförfattare, 

samskapande av värde, social kontext 
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Abstract 

The making of a film is a unique and creative project where various individual actors with different 

professions co-operate. The aim of this study is to describe how a screenwriter uses his or her 

relations in the Swedish film industry in order to create a film. The study aims to describe which 

benefits, defined as perceived values, different actors co-create with the screenwriter which stimulate 

other individual actors’ desire to participate in the film project. The study has been conducted through 

interviews with established actors in the film industry. Acquired data is analysed with regards to the 

theory of service ecosystems, according to which an actor’s resource, defined as competence, has to 

be made available and adjusted to the resources of various other actors in order to co-create value. 

The result of this study shows that the screenwriter aquires availability to other actors through 

networks of actors and adjusts the script and social behaviour to the other actors’ perceived values. 

The studied filmmakers perceive values in a creative and commercial script as well as in the merits of 

other filmmakers. 

 

Repeated keywords in the study: film industry, service ecosystems, network, screenwriter, co-creation 

of value, social context 
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1. INLEDNING  

1.1 INTRODUKTION 

Under år 2014 blev manusförfattaren Torbjörn Jansson ombedd att skriva manuset till 

filmatiseringen av Lennart Hellsings barnbok Krakel Spektakel. Sveriges television (SVT) såg 

ett värde i att kombinera Hellsings berömda berättelser med Janssons kompetenser, vilka han 

tidigare påvisat som manusförfattare till bland annat julkalendrarna Jul i Kapernaum och 

Barna Hedenhös. När manuset var färdigskrivet skulle en producent och en finansiär kopplas 

på projektet. (Jansson, 2014)  

        Filmatiseringen av Krakel Spektakel utgör ett exempel på hur olika aktörer successivt 

kopplas på ett filmprojekt. Den kreativa processen av att skapa en film är beroende av vilka 

aktörer som manusförfattaren har kontakt med, såväl som att de övriga aktörerna intresserar 

sig för filmprojektet. Producenten till Krakel Spektakel valdes delvis i egenskap av att han 

tidigare var producent på SVT:s animatonsbolag Happy Life där även Torbjörn Jansson 

arbetat som kreativ chef. Det tidigare samarbetet underlättade kontakten och samarbetet. För 

att realisera projektet sökte producenten finansiering hos bland annat Svenska Filminstitutet, 

vilka hade förtroende för Jansson sedan tidigare. (Jansson, 2014) 

        Den franska filmregissören Jean Renoir, son till konstnären Pierre-Auguste Renoir, 

menade att ett filmprojekt aldrig kan följa en enda vision som ett målat konstverk, då det är 

omöjligt för en ensam individ att själv skapa en film (Field, 2005; 275). Filmikonen Charlie 

Chaplin författade, regisserade, filmade, klippte och medverkade i sina egna filmer, trots 

detta kunde han inte fylla alla yrkesrollers funktioner inom en produktion (ibid; 275). Jean 

Renoir uttryckte att varje aktör som medverkar i ett filmprojekt också påverkar dess 

utformning, ibland på grund av att de har mycket erfarenhet och andra gånger för att de inte 

förstår manusförfattarens artistiska vision (ibid; 275). Vid insikten om att alla aktörer inom 

ett filmprojekt medvetet eller omedvetet påverkar hur filmen utformas såddes ett frö till 

denna uppsats. Ett intresse utvecklades för att studera hur en manusförfattare använder sitt 

nätverk av kontakter inom filmbranschen för att realisera ett filmprojekt.  

        Filmbranschen kan beskrivas som ett system i form av nätverk som är flyktigt och 

dynamiskt då varje filmprojekt är unikt (Faulkner och Andersson 1987; 882ff). 

Projektarbeten innebär en avsaknad av rutin där aktörerna samarbetar experimentellt utan att 

trampa varandra på tårna (ibid; 882ff). Inom dessa projekt är innovativ design och utförande i 

fokus, vilket är anledningen till att det är viktigt att hitta rätt aktörer för varje yrkesroll (ibid; 
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882ff). I denna studie utgår vi från en manusförfattarens perspektiv. Detta innebär att 

utgångspunkten är att manusförfattaren har författat ett manus och att andra relevanta aktörer 

sedan måste rekryteras till projektet för att filmen ska realiseras. Aktörer tenderar därför att 

passa olika bra till olika projektet samtidigt som aktörerna själva kan välja vilka projekt de 

vill engagera sig i (Faulkner och Andersson 1987; 882ff). Därmed är vi intresserade av vilka 

olika värden som en producent, regissör, finansiär och distributör upplever då de väljer att 

engagera sig i ett filmprojekt som manusförfattaren initierat. Värden definieras i denna 

uppsats som en upplevd förmån hos en aktör (Vargo och Lusch, 2014; 57).  Värdet är 

kontextuellt, vilket innebär att det påverkas av den sociala kontexten (Edvardsson, 2010; 

328). Intresset att analysera filmbranschen utifrån ansatsen om tjänsteekosystem ligger i 

möjligheten att redogöra för hur individuella aktörer inom ett nätverk samskapar värden 

(Vargo och Lusch, 2014; 10). Denna ansats lyfter inte bara värdens komplexa och subjektiva 

karaktär till ytan, utan även det faktum att det är dessa system av interagerande individer som 

också driver samhällsutvecklingen framåt (Akaka, Vargo, Lusch, 2012; 31).   

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

• Hur använder en manusförfattare sitt nätverk av yrkesrelationer för att skapa värde 

och realisera ett filmprojekt?  

• Vilka upplevda värden intresserar övriga aktörer att vilja delta i filmprojektet?   

1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en manusförfattare använder sig av sitt nätverk av 

kontakter inom den svenska filmbranschen för att på så sätt realisera en film och samskapa 

värden. Studien analyserar därav vilka värden som samarbeten inom ett filmprojekt skapar 

men också vilka värden som föranleder andra aktörer att rekryteras till projektet.  

1.4 FILMBRANSCHENS NYCKELPERSONER 

En filmproduktion är ett socialt projekt där flera yrkesverksamma individer, så kallade 

aktörer, måste upprätthålla ett fungerande samarbete för att nå ett önskvärt resultat (Faulkner 

och Andersson, 1987; 882f). Filmbranschen innefattar olika yrkesverksamma aktörer som har 

kompetenser inom olika områden (ibid; 882f). För att gå från manus till färdig film krävs det 

att en manusförfattare samarbetar med bland annat en producent, regissör, distributör och 

finansiärer (Timelock Film Ab, 2014). Manusförfattaren är den som författar manus (ibid). 
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Producenten är den som har det ekonomiska och konstnärliga huvudansvaret för att utveckla 

projektet (Svenska Filminstitutet, 2013c; 3). Denna aktör anses även vara branschens 

entreprenör då det ofta är producenten som söker finansiering och tenderar att ha ett starkt 

vinstintresse (Faulkner och Andersson, 1987; 882f). Regissören beskrivs som den som 

verkställer och styr projektet (Timelock Film Ab, 2014). Finansiärer är, inom filmbranschens 

kontext, de som investerar i filmproduktionen (ibid). Finansieringen av ett filmprojekt ser 

ofta olika ut och kan bestå av flera olika finansiärer (Tillväxtverket, 2014). De mest 

essentiella finansiärerna av svensk film är SFI, regionscentra, TV-kanalerna, riskkapitalbolag 

och distributörer (Svenska Filminstitutet, 2013a; 16). Distributören är den aktör som 

distribuerar den färdiga filmen, det kan exempelvis ske via en biograf eller via någon utav 

TV-kanalerna (Timelock Film Ab, 2014). 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsens teoretiska ramverk baseras på tidigare forskning inom tjänstemarknadsföring. 

Detta kapitel presenterar relevant teori och begrepp som sedan används för att analysera 

studiens resultat. I nästkommande kapitel redogörs de metoder som använts för att samla in 

empirisk data, såsom; datainsamlingsmetod, val av respondenter, studiens genomförande och 

slutligen en metoddiskussion. Sedan presenteras studiens empiriska resultat i form av 

intervjuer med yrkesverksamma aktörer inom den svenska filmbranschen. Dessa upptäckter 

analyseras sedan i relation till tjänsteekosystemets ansats vilket underbygger våra argument 

för att skapa en vidare beskrivning av nätverkets betydelse för ett projekts realiserande och 

samskapande av värden. Avslutningsvis presenteras ett kapitel med en slutsats vilket besvarar 

våra frågeställningar och ger en konklusion av studiens resultat. Slutligen presenteras förslag 

till framtida forskning inom ämnet.  
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2. TEORI  

Tjänsteekosystemet som ansats har vuxit fram inom marknadsföringens tjänsteforskning och 

förklarar hur aktörer skapar värden tillsammans med andra aktörer. Aktörerna når varandra 

genom sina delade nätverk av kontakter, något som påverkas av den sociala kontexten. 

(Iansiti & Levien, 2006)  

2.1 TJÄNSTEEKOSYSTEMET  

När aktörer samarbetar genom att exempelvis vara kollegor i ett filmprojekt så integrerar de 

sina kompetenser vilka även kan benämnas som resurser. Integration är samspelet mellan 

aktörerna (Gummesson, 2006; 342). Genom att integrera resurser samskapar de värden för 

sig själva och andra (Vargo & Lusch, 2008). Värden är exempelvis en förmån eller ett utökat 

välbefinnande hos en aktör (Akaka, Vargo, Lusch, 2012; 15). Enligt tjänsteekosystemets 

synsätt får aktörer kontakt med varandra genom att de befinner sig i samma nätverk (Vargo & 

Lusch, 2014; 161). Då kontakt etablerats kan aktörerna presentera sina resurser och hur de 

kan kombineras så att värden gemensamt kan skapas, genom att framställa ett så kallat 

värdeförslag (ibid; 161). Inom tjänsteekosystem utvecklar aktörer via direkta kontakter 

alternativt indirekta kontakter ett ömsesidigt beroende av varandra (Iansiti & Levien, 2006). 

Detta innebär att aktörerna är i behov av varandras resurser (ibid). Ett tjänsteekosystem är ett 

ekosystem då det är självförsörjande och självanpassande (Vargo & Lusch, 2014; 161). De 

abstrakta ramarna såsom samarbetsformer och normer för systemet utvecklas nämligen och 

förändras i takt med aktörernas samverkan inom ekosystemet (ibid; 161). Detta betyder även 

att aktörerna via det gemensamma ekosystemet delar den sociala kontexten, vilken även 

benämns som institutioner (Chandler & Vargo, 2011). Värden är kontextuella då de är 

betingade av intuitionerna, vilka består av sociala normer och underförstådda regler för social 

interaktion mellan aktörerna (Williamson, 2000). De institutioner som aktörerna exempelvis 

delar är ett gemensamt språk med gemensamma begreppsuppfattningar samt uppfattningar 

om positioner och roller inom ett socialt system (Edvardsson, 2010; 328ff.). Därmed är 

aktörer i samma tjänsteekosystem ofta drivna av samma sociala krafter (ibid; 328ff.). Aktörer 

samskapar således även värden via dessa institutioner (Lusch, Vargo & Tanniru, 2010).  

        Den sociala kontexten inom ett nätverk har en inverkan på hur aktörer samverkar samt 

på vad som uppfattas som värden. Kontexten och sociala normer är i sin tur påverkade av hur 

aktörer interagerar (Williamson, 2000). Att alla aktörer har olika subjektiva uppfattningar 
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innebär även att olika aktörer uppfattar olika värden, beroende på vem aktören är och vad 

denne är intresserad av (Vargo & Lusch, 2014; 57). Att aktörers nätverk av kontakter och 

relationer förändras kan beskrivas som att tjänsteekosystemet är dynamiskt (Vargo & Lusch, 

2008). Tjänsteekosystem är uppbyggda av nätverk som förmedlar kanaler för aktörerna att 

tillgängliggöra, anpassa och integrera sina resurser och därmed samskapa värde (Akaka et 

al., 2012; 16). 

2.2 SAMSKAPANDE AV VÄRDE 

För att belysa hur olika typer av värden skapas under ett filmprojekt, görs en teoretisk 

beskrivning av hur värden samskapas och vad dessa fyller för funktion. En ensam aktör kan 

inte själv skapa värde, utan det skapas kollaborativt när aktörer interagerar sina resurser 

(Vargo & Lusch, 2008). Därav är det av betydelse att aktörerna tillhandahåller sina tjänster 

till andra och genomför resursutbyten (Akaka et al., 2012; 15). Att integrera resurser med 

andra resurser är en kontinuerlig process då ingen aktör enkom har tillgång till alla 

nödvändiga resurser (ibid; 22). När en aktör framför ett förslag kring hur denna kan 

medverka i eventuellt samarbete och gemensamt värdeskapande så presenterar aktören ett så 

kallat värdeförslag (Vargo & Lusch, 2014; 57). Att presentera ett värdeförslag handlar om att 

öka sannolikheten för att andra aktörer kommer att tillföra mening och möjligheter till 

användning av resursen, samt att etablera och utveckla starkare relationer till aktören (Akaka 

et al., 2012; 45). Genom att forma värdeförslaget utefter vem det är riktat till, kan en aktör 

påverka andra aktörers benägenhet att samarbeta för att samskapa värde (Chandler & Vargo, 

2011).  

        Värden erkänns i den stund då en aktör i ett nätverk upplever ett värde (Akaka et al., 

2012; 38). En aktörs perspektiv påverkas till stor del av aktörens omgivning såsom social 

kontext, institutioner, vänner, familj, etnicitet, religion, yrke, professionell identitet och 

referensgrupper (ibid; 45). En aktör som framställt ett värdeförslag bör fokusera på 

relationerna och resurserna för att kunna kollaborera och samskapa värde (ibid; 45). En av de 

viktigaste tillgångarna som en aktör har är förmågan att relatera till andra inom en specifik 

kontext i ett tjänsteekosystem (Merz & Vargo, 2009).  Lusch et al., (2010) framhåller att 

nätverk är känsliga för komplexiteten inom värdeskapande system.   
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2.3 NÄTVERK BESTÅR AV AKTÖRER OCH RELATIONER 

Ett filmprojekt är en sammansättning av ett flertal aktörer. Relationen och interaktionen 

mellan aktörer är kärnan inom ett tjänsteekosystem (Chandler & Wieland, 2010). Ett nätverk 

uppstår då relationer innefattar mer än två aktörer (Gummesson, 2006; 342). Värdeskapandet 

är beroende av vilka aktörer som ingår i nätverket (Akaka et al., 2012; 43), och alla sociala 

och ekonomiska aktörer inom nätverket integrerar resurser (Vargo & Lusch, 2008). Resurser 

kan endast generera ett värde genom interaktionen med andra vilket innebär att varje aktör 

behöver ett nätverk av aktörer och resurser (Andersson, Håkansson & Johansson, 1994). 

Nätverket är en viktig del i värdeskapande eftersom det skapar förutsättningar för aktörer att 

tillgängliggöra, anpassa och integrera resurser (Akaka et al., 2012; 13).  

        Ett tjänsteekosystem är ett multidimensionellt nätverk (Vargo & Lusch, 2014; 170). 

Värden kan därför samskapas på olika nivåer (Akaka et al., 2012; 24). Den lägsta nivån inom 

detta ekosystem definieras som mikronivån där interaktion sker på individnivå (Vargo & 

Lusch, 2014; 170). Mesonivån är ett resultat av interaktioner som utvecklas över tid, vilket 

innebär att andra aktörer integreras i nätverket (ibid; 170). Denna mellannivå kommer senare 

att utvecklas till en makronivå vilket beskrivs som rigid och mer stabil nivå som är mindre 

utsatt för fluktuationer (ibid; 170). Andra kännetecken för integrering på makronivå är 

gemensam kunskap, långa samarbeten, samt underförstådda regler kring hur aktörer kan hålla 

ihop nätverket (ibid; 170). Över tid kan makronivån påverka meso- och mikronivån samt 

även aktörerna inom dessa nätverk (ibid; 170).  

        Värdeskapandet är också beroende av vilka aktörer som ingår i nätverket (Akaka et al., 

2012; 43).  De ömsesidiga beroenden som kan komma att utvecklas mellan aktörer beror 

bland annat på huruvida deras respektive resurser passar ihop och relaterar till varandra 

(Andersson, Håkansson & Johansson, 1994). 

2.4 TILLGÄNGLIGHET, ANPASSNING OCH INTEGRERING KRÄVS FÖR 
ATT SAMSKAPA VÄRDE 

Tillgång till andra resurser är nödvändigt för värdeskapande då ingen aktör har tillgång till 

alla essentiella resurser själv (Vargo, Lusch & Maglio, 2008). Tillgängligheten av en resurs 

beror på när, var och hur en tjänst kan utföras och relationer kan utvecklas inom nätverket 

(Akaka et al., 2012; 39). Nätverket inom tjänsteekosystem formas av hur aktörerna är 

konfigurerade samt deras möjlighet att tillgängliggöra olika resurser när de behövs, 

exempelvis via mötestider och mötesplatser (ibid; 36). Om aktörerna inom nätverket 
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tillgängliggör deras resurser för varandra ökar möjligheterna för aktörerna att anpassa och 

integrera sina resurser med varandra (ibid; 36).       

        För att en resurs ska kunna möjliggöra samskapande av värde måste den även vara 

anpassningsbar till andra resurser inom nätverket vid samma tidpunkt och plats (Akaka et al.,; 

36). Anpassningsbarheten av en resurs beror på hur väl den kompletterar en annan tillgänglig 

resurs inom en given kontext (ibid; 40). Resurser kan vara tillgängliga inom nätverket men 

utan kunskap om hur de ska interageras är de oanvändbara (ibid; 31). Då aktörerna har 

integrerat sina resurser och det nya värdet har samskapats kan den erhållna kunskapen om hur 

resurser kan integreras sedan utnyttjas inom andra relationer (Ramirez, 1999; 51). En aktörs 

kompetenser, självuppfattning, identitet, kulturella betydelser och värdeuppfattning påverkar 

därför det värde som samskapas (ibid; 40).  

        Interaktioner sker ofta indirekt och innefattar opåtagliga och symboliska aspekter 

(Bagozzi, 1975). Inom nätverk kan interaktioner ske bortom själva mötet mellan aktörerna i 

fråga (Ward & Reingen, 1996; 307). Enligt Ward och Reingen (1996) kan relationer mellan 

aktörer och deras relationer inom andra nätverk beskrivas som noder i ett större nätverk. 

Professionella relationer övergår ofta, på flera nivåer i ett nätverk, i mer informella sociala 

relationer och vise versa (Granovetter, 1985). Möten och utbyten på mikronivå genererar 

därmed normer och en social påverkan på meso- och makronivåer (Håkansson och Prenkert, 

2004; 77). 

        Kunskap om de sociala normerna är essentiellt för resursutbyten (Akaka et al., 2012; 43) 

Då en aktör besitter en tillgänglig och anpassningsbar resurs måste aktören ha rätt kunskap 

och information om hur denna resurs ska integreras (ibid; 37).  

2.5 VÄRDEN PÅVERKAS AV KONTEXTEN 

Aktörerna i ett nätverk är under konstant utveckling (Vargo, Lusch & Wessels, 2010). 

Nätverk möjliggör utbyten och kunskapsöverföring (Akaka et al., 2012; 37). Värdet som 

samskapas beror hur integrationen genomförs, det vill säga det beror på relationerna mellan 

aktörerna inom den sociala kontexten (ibid; 42). Inom ett nätverk kan en resurs omvärderas 

till följd av nya interaktioner och förändrade normer (ibid; 31). När aktörer integrerar för att 

skapa värde för sig själva och andra utvecklas även den sociala kontexten genom vilket 

värden erhålls (Edvardsson, Tronvoll & Gruber, 2011). Eftersom integration av resurser sker 

i olika sociala kontexter utvecklas ny kunskap, nya normer och uppfattningar inom varje 

kontext (Akaka et al., 2012; 37). En aktör som tillför kunskap om hur integrering kan ske till 
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den sociala kontexten kan ge möjligheter till ytterligare resursintegreringar (ibid; 37). Dialog 

och gemensamt lärande kan leda till upptäckter av nya lösningar, värdeförslag samt är en 

förutsättning för verkställande av ett projekt (Read, Dew, Sarasvathy, Song & Wiltbak, 

2009).  Kommunikationen kan också leda till att aktörer tillsammans utvecklar sina 

kompetenser (Vargo, Lusch & Wessels, 2010). Aktörernas inverkan på tjänsteekosystemet 

innebär att kontexten är föränderlig och dynamisk (Chandler & Vargo, 2011). Eftersom 

synen på vad som är värdefullt förändras över tid är samskapade värden temporära till sin 

natur (Akaka et al., 2012; 22). Därför måste värden observeras i sitt sammanhang av den 

sociala kontexten av relationer och institutioner (Edvardsson, et al., 2011). Denna utveckling 

av kunskap är det som driver social och ekonomisk utveckling inom nätverket (Akaka et al., 

2012; 31). 

2.6 SAMMANFATTNING AV TEORI 

Ansatsen om tjänsteekosystem beskriver hur värden kan samskapas genom en kollaborativ 

process där olika aktörer samskapar värden (Akaka et al., 2012; 35). Enligt Vargo et al. 

(2008) kan ingen aktör själv skapa värde utifrån sin resurs, utan det måste samskapas i 

kombination med andra aktörers resurser. En aktörs nätverk av relationer är essentiellt för 

samskapandet av värde eftersom det influerar tillgängligheten till resurser och därmed 

möjligheterna att anpassa och integrera dessa (Akaka et al., 2012; 36). För att beskriva vilka 

värden som intresserar övriga aktörer att samskapa värde med en aktör måste aktörernas 

subjektiva uppfattning av värde definieras (ibid; 36). Värdet av en resurs uppfattas inom den 

sociala kontexten av tjänsteekosystemet, vilket innebär att när den sociala kontexten skiftar så 

kan även det upplevda värdet förändras (ibid; 36).  

        Värdeskapande inom ett filmprojekt är ett system av olika aktörer med olika 

kompetenser som måste samarbeta för att verkställa en film. Manusförfattarens resurser är det 

manus denne har författat, sociala kompetenser och erfarenhet. Manusförfattarens manus och 

samarbeten kan presenteras i form av ett värdeförslag gentemot övriga aktörer inom 

branschen. Om producenten, regissören, finansiären och distributören upplever ett värde i 

värdeförslaget och blir intresserade av att delta i filmprojektet, kopplas de successivt på 

projektet. Varje resursintegrering som manusförfattaren gör med en annan aktör innebär 

också samskapande av värden.  
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3. METOD  

3.1 DATAINSAMLINGSMETOD  

Genom att undersöka filmbranschens nätverk kan en förståelse skapas ur ett 

företagsekonomiskt- och marknadsföringsperspektiv för hur manusförfattaren tillsammans 

med andra yrkesverksamma aktörer samskapar värden genom resursutbyten. Därmed kan 

också en analys göras av kontakters betydelse inom filmbranschen. Följaktligen har vi 

studerat komplexa relationer mellan aktörer inom en socialt konstruerad bransch. Vi har valt 

att arbeta med den teoretiska efterforskningen parallellt med vår empiriska studie. Det vill 

säga, samtidigt som arbetet pågick med att samla in relevant teori, etablerades kontakt med 

yrkesverksamma inom filmbranschen för att få en vidare förståelse för branschen och 

relationerna mellan de yrkesverksamma. Motiveringen bakom detta arbetssätt var att skapa 

en förståelse för filmbranschen för att på så sätt komma fram till vilken teori som lämpade sig 

för studiens syfte. Genom denna abduktiva ansats kunde verkligheten observeras samtidigt 

som en teoretisk förståelse, kring samskapande av värde inom ett nätverk, erhölls (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2012: 147). 

        Denna studie utgår från att en manusförfattare skriver ett manus och därefter kopplas 

andra filmskapare på projektet. Valet av att ha manusförfattaren i fokus motiveras utifrån ett 

typexempel där manuset är en central del vid ett filmprojekt, då vi upplever att manuset är 

grunden för en film och det är där kreativa skapandet inleds.   

        Våra frågeställningar syftar till att beskriva hur manusförfattaren använder sina 

relationer inom filmbranschen för att realisera ett projekt. Studien syftar också till att 

identifiera vilka upplevda värden som därmed skapas och hur detta intresserar andra aktörer 

att vilja delta i ett projekt. Denna studie bygger därför på kvalitativa intervjustudier utförda 

på yrkesverksamma aktörer inom filmbranschen. Vid en kvalitativ undersökning erhålls data 

genom kommunikation (Saunders et al., 2012; 546). En kvalitativ undersökningsmetod 

innebär att insamlandet av data inte är standardiserat, vilket har till följd att frågor och 

tillvägagångssätt kan anpassas under processens gång (Saunders et al., 2012; 163). För att 

erhålla flera aktörers perspektiv av manusförfattarens nätverk bygger denna studie på ett 

flertal yrkesverksamma aktörer med olika professioner; såsom en manusförfattare, en 

regissör, en distributör, två producenter och två finansiärer. Följaktligen gavs möjligheten att 

ta del av deras professionella insikt i hur ett filmprojekt realiseras. Studien är baserad på 

respondenternas egna erfarenheter, uppfattningar och tolkningar kring betydelsen av nätverk 
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och relationer inom filmbranschen. Intervjufrågorna har anpassats till respondenterna med 

hänsyn till deras profession. Genom att intervjua olika aktörer med olika yrkesroller inom 

filmbranschen erhölls olika perspektiv beträffande manusförfattarens nätverk och 

värdeskapande inom ett filmprojekt.  

3.2 VAL AV RESPONDENTER 

För att etablera kontakt med yrkesverksamma gjordes en efterforskning av etablerade aktörer 

och bolag inom den svenska filmbranschen. Efterforskningen innebar att olika professioner 

såsom manusförfattare, producenter, regissörer, finansiärer och distributörer ingick i 

sökandet. Nästa steg var att författa ett mejl med en förfrågan om att medverka i en intervju 

med oss. Värt att poängtera är att mejlförfrågan anpassades efter respondentens profession. 

Vi är medvetna om att urvalet av respondenter kan ha påverkats av våra subjektiva 

uppfattningar kring vad vi uppfattar som etablerade och yrkesverksamma aktörer. Vi utgick 

ifrån de aktörer vars bolag som står bakom filmproduktioner som vi känner till, såsom 

Filmlance International, Svenska Filminstitutet (SFI), Scanbox och Nouvago Capital. Detta 

har också inneburit att våra respondenter är etablerade inom filmbranschen och vid ett antal 

tillfällen arbetar för större kommersiella bolag.  

        Urvalet bygger även på ett snöbollsurval, vilket innebar att genom de aktörer där kontakt 

redan etablerats kunde ytterligare kontakt tas med andra respondenter inom dessa aktörers 

kontaktnätverk. (Saunders et al., 2012; 289). Följaktligen har intervjuer genomförts med 

aktörer med olika professioner inom filmbranschen för att få insikt i hur de kommer i kontakt 

med manusförfattaren samt för att erhålla deras syn på upplevda värden. Intervjuer har 

således genomförts med manusförfattaren Torbjörn Jansson, regissören Ella Lemhagen såväl 

som producenterna Francy Suntinger och Georgie Mathew. Intervjuer har även genomförts 

med finansiärerna Susanne Tiger och Frederik Lönnqvist samt distributören Clas 

Gunnarsson. Värt att poängtera är att manusförfattaren för denna studie har intervjuats vid två 

tillfällen då det är dennes nätverk som har studerats.  

        En riktlinje för hur många respondenter i en semistrukturerad intervju kräver är att 

forskarna ska fortsätta samla in kvalitativ data fram tills dess att de upplever att 

informationsbehovet är mättat (Saunders et al., 2012; 283). Vårt beslut att intervjua sju 

respondenter grundade sig i att det ansågs vara tillräckligt med data för studiens omfattning. 

Vi anser att manusförfattare, producenter, regissörer, finansiärer och distributörer är 
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nyckelprofessionerna inom filmbranschen därför strävade vi efter att vår studie skulle 

representera minst en aktör från varje profession.  

3.3 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Det är viktigt att intervjuaren har en klar bild över de frågor som ska ställas under intervjun 

(Bryman, 2011; 211). Därför utformades ett frågeschema (se Bilaga 1) med generella frågor 

som sedan kunde anpassas efter respondentens profession. För att besvara våra 

frågeställningar analyseras denna studie utifrån ansatsen om tjänsteekosystem. Det teoretiska 

innehållet har testats genom att teoretiska begrepp översatts till mer konkreta definitioner i 

syfte att underlätta för respondenterna ett uppfatta våra intervjufrågor (se Bilaga 1). Nätverk 

översatts till kontakter inom branschen, aktörer till andra yrkesverksamma inom branschen, 

resurser till kompetenser och värden valdes att översättas till förmåner. Kärnan i 

tjänsteekosytemets ansats handlar om tillgänglighet, anpassning och integrering av resurser. 

Tillgänglighet valde vi att översatta till tillgång till andra yrkesverksamma, anpassning 

översattes till hur de anpassar sig efter samarbetet och integrering översattes till hur de 

utbyter kompetenser inom samarbetet. Slutligen översattes begreppet kontext till sociala 

normer inom svenska filmbranschen. Konsekvenserna av att vi använde tjänsteekosystemets 

ansats för denna studie är att den akademiska grunden gav möjlighet till en 

företagsekonomisk redogörelse för vilken betydelse kontakter spelar inom filmbranschen, 

samt på vilket sätt samarbeten genererar värden. 

        För att skapa transparens i intervjuerna skickades intervjufrågorna till respondenterna 

några dagar innan intervjun. Intervjuerna genomfördes via personligt möte samt via Skype 

alternativt telefon. En intervju genomfördes dessutom via mejlkorrespondens på grund av att 

respondenten var upptagen med en filminspelning i utlandet. Mejlkorrespondensen skedde 

över en och samma dag. Varje intervju inleddes med att respondenten fick berätta om sin 

bakgrund, meriter samt sin nuvarande yrkesroll. Anteckningar fördes under de personliga och 

Skype- alternativt telefonintervjuerna för att kunna sammanfatta det som sagts innan det var 

dags att avsluta, därmed fanns möjlighet att ställa kompletterande frågor. Intervjuerna 

spelades även in efter att respondenten hade godkänt detta. Inspelningen transkriberades 

sedan för att registrera hela intervjuerna samt för att försäkra oss om att vi uppfattat allting 

som sagts korrekt. Den genomsnittliga tiden för genomförandet av intervjuerna var 60 min.  

        För att ge respondenterna utrymme att svara fritt samtidigt som vi ville fokusera 

intervjuerna på vissa särskilda frågor, höll vi semistrukturerade intervjuer (Saunders et al., 
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2012; 378). Då intervjuer har genomförts med olika aktörer inom filmbranschen gav 

semistrukturerade intervjuer möjligheten att anpassa våra frågor efter respondenten.  Denna 

intervjuteknik skapade möjligheten för oss som intervjuade att ställa ytterligare frågor utifrån 

respondentens svar samt undvika missförstånd (Saunders et al., 2012; 378). Då frågorna gav 

utrymme för öppna svar kunde breda svar erhållas vilket resulterade i att alla frågor inte alltid 

ställdes eftersom vissa frågor då redan hade besvarats av respondenten. Intervjuerna 

innefattade frågor angående respondenternas bakgrund yrkesroll för att ge insikt i vad 

aktörerna tillför ett projekt och vad de upplever som värdefullt. För att få en förståelse för hur 

manusförfattaren får kontakt med övriga aktörer ställdes frågor angående aktörernas 

kontaktnät.  

        Vid en kvalitativ undersökning erhålls stora volymer av data som måste undersökas, 

analyseras och sammanställas (Saunders et al. 2012; 546). För att på ett överskådligt sätt 

sammanställa den data som tillhandahållits gick vi tillsammans igenom transkriberingarna av 

intervjuerna. Svaren sorterades sedan utefter kategorierna; tillgänglighet, anpassning och 

integrering samt efter kontextens betydelse. Tillgänglighet besvarade vilken tillgång 

respondenten har till andra aktörer inom filmbranschen. Kategorin anpassning och integrering 

besvarade frågan hur respondenten anpassar sig utefter de samarbeten de ingår i samt hur de 

olika aktörerna utbyter kompetenser inom branschen. Den sista kategorin, kontexten, 

besvarade frågor beträffande vilka sociala normer som respondenten uppfattar inom 

branschen.  

3.4 METODDISKUSSION 

För att säkerställa att intervjuerna faktiskt undersökt det studien ämnar besvara har vi arbetat 

med att härleda teorin i intervjufrågorna. Genom att transkribera intervjuerna gavs 

möjligheten att ta bort de frågor, och svar, som upplevdes vara alltför ledande.  

        Vi anser att möjligheterna att generalisera studiens resultat till andra sociala miljöer inte 

är möjlig, då vår studie undersöker en specifik bransch där värdeskapandet beror på 

subjektiva uppfattningar och den sociala kontexten. Däremot anser vi att detta inte påverkar 

uppsatsens validitet. Eftersom vår studie bygger på intervjuer genomförda med sju stycken 

yrkesverksamma inom filmbranschen anser vi att generaliseringar har varit möjliga gentemot 

teorin snarare än filmbranschen som helhet. Något som kan kommit att påverka studiens 

validitet är att vi under intervjuerna ställt öppna frågor vilket har resulterat i att 

respondenterna har kunnat styra intervjuerna till viss del. Anledningen till att vi valde att 

genomföra studien på detta sätt var för att erhålla så mycket information som möjligt 
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(Bryman, 2011; 352). Vi har båda deltagit vid intervjuerna för att bilda oss en uppfattning om 

respondentens svar. Det har alltid varit en av oss som haft den ledande befattningen under 

intervjun och ställt frågor enligt frågeschemat. Sedan har vi tillsammans granskat 

respondentens svar efter att vi transkriberat intervjun. Bryman (2011) poängterar dock det 

faktum att flera intervjuare inte bidrar till att intervjun varken blir bättre eller säkrare.  

        En studies reliabilitet kan undersökas genom att upprepa studien för att se om samma 

resultat kan uppnås igen (Bryman, 2011; 352). Då studien är kvalitativ är det svårt att mäta 

trovärdigheten eftersom kontexten varierar (ibid; 352). Det vill säga den sociala kontexten 

inom filmbranschen är dynamisk vilket innebär att de värden som vi har identifierat är 

beroende av kontexten och en replikering av denna studie skulle troligtvis identifiera andra 

värden. 

        Denna studie bygger på en kombination av personliga intervjuer och intervjuer via 

Skype alternativt via telefon. Fördelar med Skype- och telefonintervjuer är att det tar mindre 

tid i anspråk i jämförelse med en personlig intervju (Bryman, 2011; 208ff). Vid en 

telefonintervju tenderar inte heller respondentens svar att påverkas av intervjuarens kön, 

ålder, etniskt ursprung eller dennes närvaro på samma sätt som vid en personlig intervju 

(ibid; 208ff). Fördelar med personliga intervjuer är att de oftast varar längre samt att 

intervjuaren kan ta del av respondentens kroppsspråk (ibid; 208ff). En av intervjuerna 

genomfördes dock via mejlkorrespondens.  Detta innebar följaktligen att konversationen inte 

var lika spontan som vid en personlig- eller telefonintervju. Trots mejlintervjuns avvikande 

genomförande valde vi att inkludera den i vår studie då respondenten har en gedigen 

erfarenhet i branschen och informationen ansågs tillförlitlig. 

        Anonymisering av respondenterna hade kunnat vara en fördel då respondenternas 

kommersiella intresse kan ha påverkat hur de besvarat våra frågor. Ingen av våra 

respondenter ansåg däremot att de behövde vara anonyma. Därmed har vi också valt att 

presentera dem i vår studie. Att respondenterna är etablerade filmskapare torde dessutom 

läsaren ett familjärt sammanhang och gör läsningen mer intressant. Dock har vissa 

respondenter delgett oss information som de sedan uppgett att de inte vill ska omnämns i 

uppsatsen. Med respekt till våra respondenter har denna information exkluderats. 

        De metodiska implikationer som identifierats för denna studie är dels att hänsyn måste 

tas till tolkning av resultatet då studien innefattar sju respondenter med olika professioner 

inom filmbranschen. Producenter och finansiärer har dessutom intervjuats i större 
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utsträckning än de övriga professionerna. Detta grundar sig i att vi valde att fortsätta intervjua 

respondenter fram till dess att vi upplevde att vi hade erhållit tillräckligt med data för att 

besvara studiens frågeställningar. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är 

att studien inte bygger på en konsekvent intervjuteknik. Detta kan ha således ha påverkat 

tolkningen av respondenternas svar. Vi valde att använda olika intervjutekniker därför att 

samtliga respondenter befann sig på olika platser inom Sverige och utlandet. Genom att 

anpassa intervjutekniken efter respondenten kunde vi erhålla svar från alla de respondenter 

som godkänt frågan att medverka i vår studie. Dessutom ansåg vi att dessa individer var av 

betydelse för studien då de har en gedigen erfarenhet av branschen. 

4. FILMSKAPARE  

4.1 DEN SVENSKA FILMBRANSCHENS NYCKELAKTÖRER  

De nyckelaktörer som är nödvändiga för att kunna producera och distribuera en film är bland 

annat manusförfattare, producent, regissör, finansiär och distributör (Timelock Film Ab, 

2014). De senaste åren har intresset för svenska filmer slagit rekord (Rosengren, 2014). 

Under år 2013 hade 49 stycken svenska långfilmer premiär vilket är det största antalet under 

2000-talet (Svenska Filminstitutet, 2013a; 6).  Trots det är antalet långfilmer som Svenska 

Filminstitutet (SFI) finansierat färre än tidigare år och snittbudgeten på varje projekt är lägre, 

bland annat på grund av ekonomiska svårigheter i branschen (Svenska Filminstitutet, 

2013a;13). SFI är en stiftelse som har till uppgift att finansiera, bevara och tillgängliggöra 

svensk film men också att marknadsföra svensk film på den internationella marknaden. (NE, 

2014) Genom SFI kan en manusförfattare erhålla finansiellt stöd för ett filmprojekt och 

reglerna kring detta baseras på Filmavtalet (Svenska Filminstitutet, 2013c; 1). Filmavtalets 

övergripande syfte är att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet, hög attraktionskraft 

och en dynamisk filmbransch, både nationellt och internationellt (Svenska Filminstitutet, 

2013c; 1). SFI använder sig av sex stycken filmkonsulenter i sina kvalitativa bedömningar av 

vilka filmer som ska tilldelas ekonomiskt stöd (Svenska Filminstitutet, 2013b). 

4.2 PRESENTATION AV STUDIENS FILMSKAPARE 

Torbjörn Jansson arbetar som manusförfattare och har bland annat författat manus till 

filmerna Krakel Spektakel (2014) samt julkalendrarna Barna Hedenhös uppfinner julen 

(2013) och Jul i Kapernaum (1995) samt Pettson & Findus - Katten och gubbens år (1999). 

Att varje filmprojekt har en unik sammansättning av aktörer. Dessa aktörer måste således 
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kunna samarbeta, vilket är en essentiell aspekt av filmskapande men som har en tendens att 

negligeras enligt Jansson. Det krävs en övergripande förståelse för hur ett filmprojekt ska 

koordineras då det är som ett pussel av individer på olika nivåer. (Jansson, 2014). 

Producenten väljer ofta inriktning på produktionen genom valet av regissör. Däremot kan det 

vara kreativt att arbeta i en samproduktion där aktörer tvingas till att hantera svårigheter i 

kommunikationen. Det blir då en balansakt mellan kreativiteten och begränsningar gentemot 

sina kollegor.  

        Ella Lemhagen arbetar som regissör och har bland annat regisserat Pojken med 

guldbyxorna (2014), Kronjuvelerna (2011) och Patrik 1,5 (2008). Francy Suntinger arbetar 

som producent på produktionsbolaget Filmlance International AB och har bland annat 

producerat Mig äger ingen (2013) och Bröderna Karlsson (2010). Även Georgie Mathew 

arbetar som producent men på produktionsbolaget StellaNova Film. Mathew har producerat 

Supportern (2011) och The Tracks of My Years 2 (2011).  Producenten är den som är 

huvudansvarig för både det kreativa och finansiella arbetet. Det som avgör huruvida filmen 

blir av eller inte är i stora drag producenten, ett ansvar som även delas med 

produktionsbolaget. Susanne Tiger arbetar som produktionscontroller på Svenska 

Filminstitutet. Hennes arbetsuppgift är att utvärdera olika filmprojekt i dess genomförande 

både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Tiger medverkar således i bedömningen av 

vilka filmer som ska få ekonomiska bidrag från SFI. Hon har bland annat arbetat som 

linjeproducent till Annika Bengtzon: En plats i solen (2012) och Livstid (2012). 

Linjeproducenten ansvarar för alla övriga produktionskostnader inom en filmproduktion. 

Frederik Lönnqvist arbetar som finansiär på bolaget Nouvago Capital, vilket är ett 

dotterbolag till investeringsbolaget Servisen vilka investerar i livsstilsrelaterade företag 

världen över. Clas Gunnarsson arbetar som distributör på det svenska distributionsbolaget 

Scanbox.  Distributörer kan inta två olika roller inom filmbranschen. De kan dels gå in som 

ren distributör vilket innebär att de endast agerar distributör för den färdiga filmen. 

Alternativt kan de gå in som samproducent vilket innebär att de dels distribuerar filmen men 

också finansierar delar av den tillsammans med exempelvis Tv-kanaler eller regioncentra. 

4.3 AKTÖRERNAS YRKESROLLER OCH KOMPETENSER 

Samma manus kan enligt Lemhagen berättas på oändligt många sätt. Regissörens vision och 

tolkning avgör hur regissören förhåller sig till manuset under produktionen. En regissör 

arbetar utifrån sin egen vision vilket bygger på regissörens upplevelse av manuset oavsett om 

fler aktörer är inblandade. 
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        Producenter, såsom Mathew, har ansvar att skydda manusets hjärta under hela projektet. 

Manusets hjärta är den aspekt som producenten upplever som mest värdefull och unik, vilket 

bygger på en subjektiv bedömning. Producenten har ett omfattande inflytande på 

produktionen, då vissa producenter även är delaktiga i den kreativa processen där de ger 

konkreta förslag vid utvecklandet av manus. En producent är trogen projektet i jämförelse 

med en manusförfattare, då denne kan bytas ut om producenten upplever att den önskvärda 

visionen inte kan skapas med en viss manusförfattare. Manusförfattaren och producenten har 

således ett förtroendekapital gentemot varandra. Producentens samarbete med 

manusförfattaren inger trygghet, är en bra merit, genererar erfarenhet och legitimitet.  

        Vilket projekt en producent som Mathew och produktionsbolag intresseras av baseras 

till stor del på subjektiva bedömningar. Producentens främsta intressen är publikaspekten, det 

vill säga hur många som kommer att se filmen. Huruvida en film kommer nå kommersiell 

framgång eller inte beror på filmens utgångspunkt och vad det är för typ av film. För flertalet 

filmprojekt är kommersiell framgång viktigt eftersom det förväntas ett visst estimat för att få 

tillbaka investerat kapital. Att manusförfattaren uppnår sin ursprungliga vision är också 

viktigt, enligt Mathew. 

        Tiger framhåller att realiserandet av en film kräver att åtminstone SFI, en TV-kanal och 

en distributör går in som finansiärer. Då ett filmprojekt väl påbörjats och ju närmre 

realiserandet produktionen kommer kopplas allt fler aktörer på projektet, såsom kreativa 

aktörer i form av fotograf, scenograf, kostymör etcetera. SFI är ofta först ut som finansiär på 

grund av att filmkonsulterna måste läsa alla manus som skickas till dem. SFI får in ungefär 

500 manus varje år, varav de gav stöd till åtta stycken år 2013. Tiger föredrar att det är 

producenten som söker bidrag hos dem eftersom att producenten bär det ekonomiska 

ansvaret. 

        Som distributör gör Gunnarsson en kvalitativ, konstnärlig och kommersiell bedömning 

av filmer. Då Scanbox, där Gunnarsson arbetar, fick erbjudandet om att gå in som distributör 

för Axel Peterséns film “Under pyramiden” läste Gunnarsson igenom manus och träffade 

producenten för projektet. Därefter tog de också del av den budget som hade förslagits samt 

tittade på producentens tidigare erfarenheter. Utifrån den informationen gjordes bedömningen 

att projektet gav intrycket av att vara ett spännande, konstnärligt och ett kommersiellt projekt 

och därför valde dem att gå in som distributör.   
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4.4 ETT VÄRDEFULLT MANUS 

Enligt Jansson är det en konst att läsa ett manus. Manusförfattande handlar i viss mån om 

manipulation, retorik samt att anpassa tonen av manuset till dess läsare. För att en producent i 

ska läsa manuset ur samma perspektiv som Jansson själv gör, strävar han efter att samarbeta 

med producenter som delar hans erfarenhet av typ av publik och profil.  När Jansson skriver 

för sitt eget konstnärliga skapande skriver han på ett sätt, men när han har sin målgrupp i 

åtanke görs vissa anpassningar. När manuset sedan ska studeras av finansiärer tenderar det att 

få en stabilare och rakare kommunikation. Jansson uttrycker att det finns en risk för att 

manusets temperament och energi försvinner samt att manus blir begränsade när de skrivs om 

för att anpassas till ett flertal aktörer och deras intressen. Vid de tillfällen Jansson sökt 

finansiering hos SFI har han valt att presentera sin vision för en särskild konsulent på SFI 

som han förmodar kan förstå hans idé och vision. Jansson understryker det faktum att SFI 

ibland kritiseras för att deras filmkonsulenter gör subjektiva bedömningar i den mån att det 

endast finns två personer att gå till. Jansson framhåller att om det föreligger en konflikt 

mellan manusförfattaren och en av konsulenterna finns det bara en konsulent att vända sig till 

för att ha möjlighet ett erhålla finansiellt stöd. 

        Som regissör strävar Lemhagen efter en engagerande historia som är dramaturgiskt 

välgjord och har ett personligt förhållningssätt. De manus som ger henne möjligheter till att 

skapa något intressant rent visuellt och humoristiskt är också något som engagerar. Som 

regissör har Lemhagen ibland ett samarbete med manusförfattaren under tiden att denne 

författar ett manus. Detta innebär att hon ibland tillför egna reflektioner och tankar kring 

materialet vilket kan verka inspirerande för författaren. Det tidiga samarbetet mellan en 

regissör och manusförfattare kan bidra till bredare diskussioner kring projektet och dess 

genomförande. Vanligtvis arbetar inte regissören och manusförfattaren särskilt nära, därav 

menar Lemhagen att dem inte alltid har en så utvecklad relation. Det vanligaste är att 

manusförfattaren arbetar utan regissören, dock är det då viktigt att det finns en producent med 

på projektet. 

        Suntinger menar att aktuella händelser i samhället har betydelse för huruvida hon som 

producent uppskattar ett manus. Det är således viktigt att det finns realism och en spänning 

bakom projektet.  

        Filmkonsulenterna och linjeproducenterna går på magkänsla i majoriteten av fallen då 

de beslutar huruvida de ska finansiera ett filmprojekt eller inte. Införsäljande personer får 

lättare pengar för sina projekt. Det framgår också tydligt om personer förstår sig på 
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filmskapande verksamhet. Det är viktigt att personerna som ansöker om stöd inger 

förtroende, är välinformerade, förberedda och vet vad de vill berätta för historia eftersom det 

rör sig om stora bidrag. Det är också viktigt att producenter och manusförfattare vill åt 

samma håll. 

        Rättigheter till ett originalmanus eller filmatisering kan vara värdefulla resurser att ha 

tillgång till för producenter, regissörer, finansiärer och distributörer, enligt Lönnqvist. 

Manusets tillförlitlighet stärks då manusförfattaren har ett avtal med en finansiär. Exempel på 

detta är då manusförfattaren erhållit ett letter of intent, vilket är en avsiktsförklaring från en 

finansiär om att denne ska finansiera projektet. Detta kan erhållas från exempelvis en 

distributörer eller SFI. Detta kan skapa incitament för andra aktörer att gå in i projektet. Ju 

längre ett projekt varar desto viktigare är det att personerna kan arbeta tillsammans, 

personlighet är dock inte en avgörande faktor för Lönnqvist vid beslutsfattandet om att 

finansiera ett filmprojekt. Som finansiär, menar Lönnqvist att det även är viktigt att ha en klar 

bild över hur projektet ser ut och att han får kontinuerliga uppdateringar om hur projektet 

fortlöper. Finansiärer ser gärna att producenten på ett filmprojekt har haft en framgångsrik 

roll i en tidigare produktion.  

        För Gunnarsson som distributör är det av betydelse att aktörerna anser att projektet är 

intressant samt att de delar en vision. När succéromanen ”Hundraåringen som klev ut genom 

fönstret och försvann” skulle filmatiseras bjöds olika distributionsbolag in för att ta del av 

materialet. När produktionsbolaget sedan bekräftade att Robert Gustafsson skulle ingå i 

produktionen skapades incitament för den kommersiella bedömningen. Gunnarsson 

poängterar att filmbranschen hela tiden handlar om antaganden kring hur filmen kommer att 

tas emot. Värt att tillägga är att vissa distributionsbolag värdesätter kommersiella kvalitéer 

mer än andra. Generellt sett inleds ofta ett projekt med att manusförfattaren och producenten 

kommer i kontakt med varandra, säger Gunnarsson. 

4.5 HUR FILMSKAPARNA KOMMER I KONTAKT MED VARANDRA  

Jansson väljer hatt för rollen och anpassar sitt beteende efter vem han kommunicerar med. 

Manusförfattaren kan nå sina kontakter genom plattformar såsom filmfestivaler. Jansson 

föredrar informella möten då ett formellt möte inte gynnar den kreativa processen på samma 

sätt. Vid ett informellt möte med exempelvis SVTs chef kan Jansson få en uppfattning om 

vad de är intresserade av just nu. Utifrån detta kan Jansson utveckla ett projekt som stämmer 

överens med SVTs intressen.  
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        Producenterna på produktionsbolaget StellaNova där Mathew arbetar får ofta kontakt 

med finansiärer på branschträffar. Många möten mellan StellaNova och filmbranschens 

aktörer sker på en informell basis. Lemhagen betonar även informella mötens betydelse med 

olika kontakter är vanligt förekommande då en aktör har arbetat inom filmbranschen i många 

år. 

        Då en aktör är i behov av en annan aktör och dennes kompetens är det vanligt 

förekommande att kontakter knyts genom andra etablerade relationer. En etablerad aktör kan 

genom sin erfarenhet rekrytera andra aktörer till en produktion genom deras tidigare 

samarbeten. Suntinger valde exempelvis att samarbeta med regissören Kjell-Åke Andersson 

på produktionen av Mig äger ingen då de hade arbetat på tidigare produktioner tillsammans 

och hade erfarenhet av ett fungerande samarbete. Suntinger menar att en producent bör ha ett 

nätverk bestående av distributörer, samproducenter, filmkonsulenterna på SFI samt 

potentiella upphovsmän. Kontaktnätet spelar också roll eftersom det finns ett begränsat antal 

spelare på marknaden av statliga stödgivare som SFI. SFI:s långfilmskonsulenter kan endast 

ge finansiellt stöd till fyra eller fem långfilmer per år var vilket innebär att konkurrensen är 

hård. Suntinger påpekar därför betydelsen av att visionen presenteras på ett bra sätt för att 

filmkonsulenterna ska bli intresserade av projektet. 

        Tiger menar att via kontaktnät kan en oetablerad manusförfattare bli introducerad för 

någon som har essentiella och kompletterande kunskaper. Tiger anser att det är fördelaktigt 

att vid de tillfällen då exempelvis en manusförfattare är oetablerad bör denne samarbeta med 

en producent som har tidigare erfarenheter. Ett exempel på detta är filmen “Återträffen”, där 

Anna Odell var manusförfattare och regissör trots att hon inte är filmutbildad. Hon valde 

däremot att arbeta med en etablerad producent. Om en manusförfattare inte har en producent 

kan SFI rekommendera olika producenter som manusförfattaren kan nätverka med. Kontakter 

möjliggör ofta ett första möte med en aktör där tidigare samarbete inte existerat. Vid de 

tillfällen nya aktörer kommer i kontakt med varandra är det vanligt förekommande att Tiger 

kontaktar denne aktörs tidigare samarbetspartners för att skaffa sig en uppfattning om 

personen i fråga och därefter göra en personlig bedömning. Lönnqvist menar att kontakter är 

viktiga i den bemärkelsen då det ofta via kontaktar förmedlas vilka aktörer som finns 

tillgängliga.  
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4.6 ERFARENHETERS BETYDELSE FÖR SAMARBETET 

När producenten Erik Hemmendorff arbetar med regissören Ruben Östlund inger detta ett 

stort förtroende för honom som producent eftersom alla Östlunds filmer kommit med i 

festivaler som exempelvis Cannes. Det visar att en person kan erhålla beröm genom 

ekonomisk framgång men också genom att arbeta med rätt personer. (Mathew, 2014).  

        Jansson är etablerad i den svenska filmbranschen då han känner de flesta och de flesta 

vet vem han är. Jansson kan han ofta välja vilken producent han vill samarbeta med, då 

erfarenhet påverkar hur ett projekt tas emot. Tid är en bristvara i filmbranschen och därför 

har en etablerad manusförfattare större möjlighet att hitta en producent som kan läsa dennes 

manus eftersom denne vet vem han/ hon ska vända sig till. Jansson baserar valet av producent 

på vem han trivs att arbeta tillsammans med samt att han kan kommunicera med personen i 

fråga. Att anpassa sitt manus handlar också om att söka finansiering hos relevant finansiär 

eller distributionsbolag i enlighet med vart pengarna finns just nu och vilka produktioner de 

vanligtvis arbetar med, enligt Jansson. Denna förmåga utvecklas via erfarenheter. Exempelvis 

skiljer sig SVT och TV4 åt, då den förstnämnda är en public service-kanal respektive 

kommersiell kanal. Därtill har kanalerna olika intressen, publiker och profiler. 

        Lemhagen menar att en etablerad regissör blir tillfrågad i större utsträckning att 

medverka på projekt jämfört med en oetablerad regissör. En regissörs meriter är således 

betydelsefulla för de andra nyckelaktörerna i filmbranschen. En annan betydelsefull aspekt är 

att producenten och regissören kan kommunicera med varandra. Det är viktigt att 

producenten inte lägger för stort fokus på det finansiella arbetet, då regissören är beroende av 

producenten för projektets genomförande.  

        Filmindustrin är en liten bransch där alla känner alla. Gunnarsson menar att ett resultat 

av att branschen är liten är att nya projekt tenderar att tillkännages i ett tidigt stadium vilket 

gör att de flesta aktörer inom branschen vet vilka projekt som är aktuella just nu.  

        Finansiärerna är angelägna om att producenten kommer att kunna genomföra 

produktionen. En oetablerad producent tenderar att inte hysa samma förtroende som en 

etablerad producent kring ett projekts färdigställande. Filmen “Hundraåringen som klev ut 

genom fönstret och försvann” lockade ett flertal finansiärer då den var baserad på den 

framgångsrika romanen skriven av Jonas Jonasson. Det faktum att dessutom Felix Herngren 

var regissör och att Robert Gustafsson hade en av huvudrollerna skapade attraktionskraft för 

att investera i filmatiseringen. Suntinger sammanfattade intresset av att ingå i ett 
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framgångsrikt projekt i följande citat; Alla vill dansa runt ett framgångsrikt projekt, alla vill 

gå på röda mattan i Cannes, alla vill åka till Berlin, alla vill vara med i succéerna och 

framgångarna!. 

        Mathew uppger att producenter ofta tittar på manusförfattarens tidigare erfarenheter. En 

etablerad manusförfattare är många gånger säkrare på sitt material och kan därför på ett 

tydligare sätt sälja in det. Erfarenheten gör att manusförfattaren inte är lika hotad av kritiken 

och kan förhålla sig mer kritiskt till producentens åsikter. Det råder en viss torka efter erfarna 

manusförfattare eftersom de oftast är uppbokade på jobb. Producentens meriter är en resurs 

vilket kan komma att intressera manusförfattare, det kan också komma att påverka finansiärer 

då det tenderar att öka trovärdigheten för projektets färdigställande. 

        Etablerade manusförfattare har vanligtvis ett stort nätverk. Därav kommer 

manusförfattare ofta i kontakt med producenter genom tidigare samarbeten vilket innebär att 

dem inte behöver marknadsföra sina projekt i samma utsträckning som en oetablerad. En 

etablerad manusförfattare är ofta säkrare på sitt material och kan sälja in den tydligare. 

Erfarenheten gör att manusförfattaren inte heller alltid lyssnar på den kritik som producenten 

framför. Producenterna i denna studie har uttryckt ett intresse av en manusförfattares 

entusiasm och dennes tilltro till projektet. Det märks nämligen tidigt om en manusförfattare 

har kunskap inom dramaturgi, att skriva intressanta karaktärer och dialoger, enligt Mathew. 

Det är viktigt att manusförfattaren tror på sin idé och inte bara ser det som ett jobb. 

        Filmkonsulenterna på SFI tittar till viss del på tidigare meriter då det tenderar att 

påverka bedömningen kring projektets genomförande. Värt att poängtera är att erfarenheter i 

en liknande bransch, såsom inom teater eller cirkus också ökar förutsättningarna för att 

erhålla finansiering. SFI delar ut bidrag om ca 4-6 miljoner kronor varje år, vilket föranleder 

viss erfarenhet och att aktören är finansiellt pålitlig enligt Tiger. Då en manusförfattare är 

oetablerad menar Lönnqvist att det är fördelaktigt om denne samarbetar med en mer erfaren 

producent då det skapar en tryggare investering för honom och hans bolag. 

        Gunnarsson framhåller att sett ur en distributörs perspektiv är det relativt ointressant om 

det är en erfaren eller oerfaren manusförfattare. Han går inte på meriter initialt, då han anser 

att han som professionell bör bedöma ett projekt med så lite fördomar som möjligt. Däremot 

tenderar en aktörs framgångsrika produktioner att peka på kontinuitet och förtröstan vilket 

ger distributören en tillförlitlighet till nya projekt. En etablerad aktör intar ofta rollen som en 

mentor för en oetablerad aktör för att skapa en trygghet för projektets genomförande.  
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4.7 FILMBRANSCHENS SOCIALA KONTEXT 

Jansson uppger att det i Sverige finns ett begränsat antal produktionsbolag vilket är ett 

faktum som påverkar den sociala kontexten på den svenska marknaden. Varje filmprojekt är 

unikt i den bemärkelsen att det formas av det manus det bygger på samt vilka aktörer som 

ingår i projektet. Kontexten är således föränderlig och dynamisk och ett projekt är inte helt 

bestämt förrän det är genomfört, säger Jansson. För att erhålla uppmärksamhet till sitt manus 

bör en manusförfattare följa vissa regler och trender.  Lönnqvist kan se tydliga trender i 

manusen som skickas till dem. De senaste åren har de främst fått in action och thriller manus, 

vilket tyder på att branschen är dynamisk. Att söka finansiärers intressen genom att 

exempelvis presentera nakna karaktärer bara för att få uppmärksamhet skulle kanske ha 

fungerat för tio år sedan men idag skulle det uppfattas som omodernt och “gjort” såväl som 

oprofessionellt, menar Jansson.  

         Enligt Tiger tenderar en filmproduktion att kräva dygnet runt arbete för de inblandade 

filmskaparna i ungefär 10 månader. Under denna tid utvecklas gemensam kunskap och 

underförstådda regler och normer mellan aktörerna inom projektet. Tiger uppfattar att på 

grund av det intensiva arbetet är det viktigt att de har något sånär liknande grund att stå på för 

att känna ett förtroende för den andra aktören. 

5. ANALYS 

5.1 NYCKELAKTÖRERNA UPPLEVER OLIKA VÄRDEN 

Denna uppsats beskriver hur manusförfattaren genom samarbeten med en producent, 

regissör, finansiär och distributör kan samskapa upplevda värden som bidrar till att övriga 

aktörer blir villiga att investera sina kompetenser i projektet. Själva värdeskapandet utgör på 

detta vis en viktig faktor i filmskapandet.  

        Enligt Akaka et al. (2012) skapas värden kontinuerligt, något som även observerats i 

denna studie då manusförfattaren samskapar olika värden ihop med de övriga 

nyckelaktörerna. Manusförfattarens resurser är bland annat dennes manus, sociala kompetens 

och erfarenhet. Bedömningarna av manusförfattarens värdeförslag sker avhängigt på 

regissörernas, producenternas, finansiärernas och distributörernas personliga upplevelser av 

värde. Värdeförslaget är den vision och potentiella värde som finns kring manuset som 

manusförfattaren lyckas framställa gentemot exempelvis producenten.  
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        Mathew som producent anser att ett värdefullt manus för honom är ett manus som är 

unikt, angelägenhet och spännande. Manuset bör även ge honom intrycket av att han kan titta 

bakom kulissen på en ny värld som kittlar hans intresse. Om manusförfattaren lyckas 

framställa ett likvärdigt värdeförslag gentemot producenten så kan de två aktörerna integrera 

sina resurser, vilket samskapar ett upplevt värde för producenten. Producenters resurs är 

enligt Suntinger deras roll som huvudansvarig för både det kreativa och ekonomiska arbetet. 

Att presentera ett värdeförslag kan således öka sannolikheten för att andra aktörer kan tillföra 

mening och möjlighet till integrering av resurser. Utifrån denna studie kan det konstateras att 

ett avtalat samarbete mellan en producent och manusförfattare utgör ett värdeförslag 

gentemot andra aktörer, då till exempel trovärdigheten för projektets realiserande ökar. Bland 

annat föredrar SFI som finansiär att det är producenten som kommer till dem för att 

presentera manuset i syfte att erhålla finansiellt stöd. Likaså tenderar ett letter of intent från 

en finansiär att utgöra ett värdeförslag gentemot distributören som i sin tur ser ett potentiellt 

värde i att det vilket således ökar trovärdigheten för projektets realiserande.  

       För att regissören ska vara intresserad av att engagera sig i ett filmprojekt krävs det att 

även denna uppfattar ett potentiellt värde i samarbetet. Engagemang, en dramaturgisk 

välskriven historia, ett personligt förhållningsätt, humor samt ett visuellt intressant manus är 

ett värdeförslag som intresserar Lemhagen. Även att hon som regissör kan kommunicera med 

både manusförfattaren och producenten är något som Lemhagen uppfattar som värdefullt. 

Dessa personliga uppfattningar av ett manus torde vara en kombination av intellekt, 

intelligens och känsloliv, såväl som influenser av sociala normer. Bedömningen av manus 

kan tolkas som en abstrakt uppfattning av vad som är värdefullt för aktören själv eller för 

exempelvis en publik. De individuella aktörerna är inte fristående från sina respektive 

företag, vilket kan påverka deras omdömen. När regissören Lemhagen kopplas på ett projekt 

bidrar hon till samskapande av sitt upplevda värde genom tillförandet av hennes resurs, 

vilken är att tolka och regissera manuset enligt hennes egen vision och upplevelse. 

Regissörens resurs varierar därmed beroende på vem regissören är och regissörens personliga 

tolkningar av värde vilket leder till unika filmproduktioner. Tolkningarna utvecklar 

filmskapande som ett kreativt verktyg och det personliga tycket kan därför anses vara en 

angelägen aspekt av filmskapande.  

        Finansiärer inom denna studie upplever värden såsom meriter, erfarenhet, vem som är 

filmprojektets producent, kommunikation och magkänsla.  Eftersom producenten är ytterst 

ansvarig finansiellt påverkar dennes delaktighet finansiärens bedömning av projektet. 
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Lönnqvist menar att han som finansiären dessutom föredrar att en producent har haft en 

framgångsrik roll i en tidigare produktion. Tiger framhåller att en producent med erfarenheter 

i en liknande bransch har större chans att erhålla finansiering från SFI än någon utan 

erfarenhet. Lönnqvist menar även att det är av betydelse för honom som finansiär att han 

upplever att han har en klar bild över hur projektet ser ut. Enligt Akaka et al. (2012) är denna 

kommunikation viktig för kompetensutveckling. Kommunikationen generar värde i det att 

aktörerna får bättre insikt i vad finansiären vill och upplever som värdefullt. Tiger tolkar även 

ett manus utifrån hennes magkänsla. Vad som utgör grunden för denna magkänsla kan utifrån 

hennes svar tolkas som en samlad uppfattning om vad andra aktörer och publik är 

intresserade av just här och nu i den sociala kontext som råder. Därför torde en finansiär, 

liksom de övriga nyckelaktörerna, ha en förmåga av att tolka vad som är värdefullt för ett 

flertal aktörer i samhället vid en viss tidpunkt.  

        Distributörens upplevelse av värde är ett manus med en spännande, konstnärlig och 

kommersiell kvalité, vilket Gunnarsson exempelvis upplevde i Axel Peterséns film “Under 

Pyramiden”.  Det ska dock poängteras att alla distributionsbolag inte värdesätter det 

kommersiella intresset lika mycket. Distributörens resurs är att se till att filmen kommer ut 

till publiken och vid de tillfällen de innehar rollen som samproducent ska de även bidra med 

kapital för projektets realiserande. Akaka et al. (2012) framhåller att värdeskapande påverkas 

av vilka aktörer som interagerar. Detta innebär att om manusförfattaren vill skapa en 

kommersiell film torde det vara betydelsefullt att vända sig till en distributör som värdesätter 

just kommersiella projekt.  

5.2 MANUSFÖRFATTARENS RELATIONER OCH INFORMELLA MÖTEN  

I filmbranschen är relationer viktiga då resursutbyten är nödvändiga eftersom en enskild 

aktör inte har tillgång till alla nödvändiga resurser själv. Det är därför viktigt för en 

manusförfattare att veta om övriga aktörer i sitt nätverk och deras uppfattningar om värde. I 

enlighet med Vargo och Lusch (2014) visar denna studie att kontakt måste etableras mellan 

aktörerna så att de kan presentera sina resurser och värdeförslag. Nätverket av kontakter har 

därför en kritisk roll i värdeskapandet eftersom det påverkar vem en manusförfattare 

samskapar värde med. Tillgängligheten av ett manus beror på när, var och hur 

manusförfattaren har möjlighet att komma i kontakt med producenter, regissörer, finansiärer 

och distributörer samt deras respektive resurser inom tjänsteekosystemet. Denna studie visar 

att tillgängligheten till ett manus föranleds därmed via gemensamma kontakter, formella och 

informella möten samt via meriter. Resultat går således i linje med Akaka et al. (2012) då de 
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hävdar att nätverket är det som möjliggör utbyten och kunskapsöverföring. Det ska hållas i 

åtanke att aktörerna i filmbranschen förhåller sig inom sina institutioner av sociala normer. 

Dessa spänner sig över makro-, meso- och mikronivåer.  På mikronivå kan aktörer interagera 

med varandra, vilket är en viktig förutsättning för att tillgängliggöra ett manus. Det sociala 

nätverket via gemensamma plattformar är en utveckling av interaktioner där en 

manusförfattare har tillgång till andra aktörer. Institutionerna presenterar de former under 

vilka filmskaparna kan mötas såväl som regler kring hur dessa sociala interaktioner ska tas i 

utryck.  Enligt Suntinger är det vanligt att indirekta kontakter etableras via gemensamma 

kontakter. Genom sitt kontaktnätverk kan Jansson som manusförfattare få information om 

vad som efterfrågas i branschen vid en särskild tidpunkt. Etablerade aktörer har ofta ett större 

kontaktnätverk som de kan tillgängliggöra sina resurser inom. Även Lönnqvist upplever att 

aktörer inom filmbranschen söker kontakt via andra aktörer som finns tillgängliga. Mathew 

framhåller att etablerade manusförfattare ofta säljer in sina visioner hos de aktörer som de 

haft ett tidigare samarbete med. Själva tillgängligheten av resurser är därför en essentiell 

aspekt av filmskapande. Detta föranleder funderingar kring att det kreativa skapandet i viss 

mån kan vara begränsat till att man måste kunna vara delaktig i vissa sociala sammanhang.  

       Lemhagen anser att informella möten med olika kontakter är vanligt förekommande då 

en aktör har arbetat inom filmbranschen i många år. Enligt Granovetter (1985) tenderar 

gränserna mellan arbetsrelationer och sociala relationer att suddas ut. Gränsen mellan social 

interaktion som yrkesperson och privatperson kan därmed bli diffusa.  Jansson är en av dem 

som föredrar informella möten exempelvis via plattformar som festivaler eftersom ett 

professionellt möte inte gynnar den kreativa processen på samma sätt som ett informellt 

möte. Jansson framhäver att han anpassar den informella kommunikationen genom att inrätta 

sig efter det sociala sammanhanget. Producenterna på produktionsbolaget StellaNova får ofta 

kontakt med finansiärer på branschträffar. Branschträffarna är således en del av 

tjänsteekosystemets nätverk som möjliggör tillgängliggörande av branschens aktörer och 

resurser. Vår studie visar att informella möten mellan aktörerna på individnivå är 

betydelsefulla för vilka kontakter som knyts samt att det är viktigt att aktörerna förstår vikten 

av branschens olika plattformar för social interaktion. Enligt Håkansson och Prenkert (2004) 

bidrar möten mellan aktörerna till att sociala normer utvecklas inom filmbranschen. 

Plattformarna för branschens informella möten illustrerar branschens sociala mesonivå, där 

de sociala normerna etableras vilket aktörerna agerar utefter.   
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5.3 ERFARENHET UNDERLÄTTAR ANPASSNING TILL RÄTT AKTÖR 

Enligt Chandler och Vargo (2011) kan en aktör genom att forma värdeförslaget utefter vem 

det är riktat till, påverka andra aktörer att vilja samarbeta och samskapa värde. Jansson 

uppger att han anpassar manuset efter given kontext för att göra värdeförslaget mer intressant 

och på så sätt öka förutsättningarna för samskapande av värde. Detta innebär att 

manusförfattaren måste vara en entreprenörisk mångsysslare i den bemärkelsen då denne 

måste kunna anpassa manuset såväl som sitt sociala beteende efter situationen. Akaka et al. 

(2012) menar att anpassningsbarheten av en resurs beror på hur väl den kompletterar andra 

tillgängliga resurser inom kontexten. Manusförfattaren kan i viss mån använda sig av 

manipulation och retorik samt att han anpassar tonen av manuset till dess läsare för att 

värdeförslaget ska intressera personen i fråga. När Jansson skriver för sitt eget konstnärliga 

skapandes skull skriver han på ett sätt. Då han istället har sin målgrupp i åtanke uttrycker han 

sig vanligtvis på ett annat sätt. Exempelvis tenderar manuset att få en stabilare och rakare 

kommunikation då manuset ska läsas av en finansiär. Manusförfattarens kompetens att 

anpassa manus till de aktörer som denne ska samarbeta med påverkar hur intressant 

värdeförslaget anses vara. Producenten är framförallt intresserad av en manusförfattares 

entusiasm och tilltro för projektet. Mathew uppfattar att det i ett tidigt stadium går att bedöma 

huruvida en manusförfattare har kunskap att skriva intressanta karaktärer och dialog. Han 

framhåller även att det är tydligt om manusförfattaren verkligen tror på sin idé och inte bara 

tolkar det som ett jobb.  

        Beroende på vilken resurs manusförfattaren är i behov av kan denna vända sig till olika 

aktörer. Genom erfarenhet kan en manusförfattare etablera bekantskap med aktörer i 

branschen och därmed få insikten som krävs för att anpassa sin resurs i syfte att närma sig en 

viss aktör. En etablerad aktör kan även genom sin erfarenhet koppla på aktörer på en 

produktion som denne har haft tidigare samarbeten tillsammans med. Tidigare erfarenheter 

utgör en del av det värdeförslag som presenteras för en potentiell aktör. Tiger menar att då en 

manusförfattare är oetablerad är det fördelaktigt att denne samarbetar med en producent som 

har erfarenhet av branschen. Ett exempel på detta är filmen “Återträffen” där Anna Odell var 

manusförfattare och regissör. Odell är inte filmutbildad och valde därför att arbeta med en 

erfaren producent. Detta är ett återkommande tillvägagångssätt för att säkra finansiering till 

ett projekt. Integration via erfarna aktörers resurser torde därför ha en positiv inverkan på 

trovärdigheten för projektets färdigställande.  
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        Gunnarsson, som distributör, anser att det är av värde för projektets aktörer att de 

upplever en likvärdig vision. Jansson, som erfaren manusförfattare, är bekant med många 

aktörer inom den svenska filmbranschen. Han baserar valet av producent på vilka han trivs att 

arbeta tillsammans med och vilka han upplever att han kan kommunicera med. Jansson väljer 

att presentera sin vision för den filmkonsulent på SFI som han förmodar kan förstå hans 

vision.  

        Vad det gäller att vända sig till rätt finansiärer handlar det om att veta vart pengarna 

finns just nu, vilket också är en kunskap som växer fram via erfarenheter. Att kunna anpassa 

sin resurs handlar också om att kunna söka finansiering hos rätt finansiär eller 

distributionsbolag i enlighet med vilka produktioner de vanligtvis arbetar med. Jansson 

menar att det gäller att exempelvis förstå de olika TV-kanalernas kommersiella intressen. 

Utifrån detta kan en parallell dras till Akaka et al. (2012) och deras resonemang om att 

resurser kan vara tillgängliga inom ett nätverk men utan kunskap om hur de ska interageras 

och med vem, tenderar de att vara oanvändbara.  

        Ingen aktör har själv tillgång till alla väsentliga resurser därför är resursintegreringen en 

kontinuerlig process (Akaka et al. 2012). Denna studie har visat att erfarenhet i branschen 

kan medföra en kunskap kring vilka aktörer som skulle kunna vara intresserade att delta i 

projektet och vilka som besitter resurser vilka kompletterar manusförfattarens. Att anpassa 

manuset till olika aktörer kräver en förståelse för vilka aktörer som läser manuset samt deras 

olika perspektiv. Beslutet kring att integrera en resurs med manusförfattarens ofta är baserade 

på personliga åsikter och känslor. Akaka et al. (2012) poängterar att tjänsteekosystemet 

påverkas av vilka aktörer som innefattas i systemet. Denna studie har visat att filmskaparna 

utvärderar vilka aktörer de vill samskapa med, vilket vidare belyser vikten av varje aktörs 

specifika kompetenser. Ett exempel är att Jansson tenderar att presentera sitt manus för de 

aktörer inom hans nätverk som delar hans erfarenheter av samma typ av publik och profil. 

Generellt sett för våra respondenter tenderar de att intressera sig för projekt där det finns en 

positiv erfarenhet kring någon av aktörerna. För att fungera som värdeskapande aktör i 

tjänsteekosystemet behöver manusförfattaren kunna anpassa sig till vem denne pratar med 

och till sammanhanget i vilket han interagerar. Detta blir i förläggningen att manusförfattaren 

säljer in sin idé och sig själv som kompetent resurs. Rimligen kan endast de som är 

framgångsrika i denna anpassning medverka i systemet av värdeskapande. Som Ramirez 

(1999) framhåller kan dock resursintegrering generera kunskap som kan utnyttjas inom andra 

relationer, och därför borde erfarenhet kunna förbättra en aktörs kompetenser att anpassa sig 
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till andra aktörers upplevelser av värde. 

        Studien har visat att samarbete och öppenhet för nya influenser från andra aktörer och 

deras resurser är en oundviklig del av filmskapande. Ett manus kan ändras då det anpassas till 

exempelvis en producents eller regissörs avvikande eller mer kommersiella vision. Jansson 

upplever att omfattande omskrivningar riskerar att verka begränsande genom att temperament 

och energi försvinner från manuset. För att driva projektet framåt riskerar manusförfattaren 

därigenom att gå miste om delar av sin ursprungliga vision och sitt eget upplevda 

värdeförslag. Eftersom manusförfattarens grundvision är underlaget för filmen torde dessa 

omskrivningar emellanåt uppfattas som negativa. Samtidigt kan det understrykas att denna 

studie har påvisat att valet av aktörer som manusförfattaren samarbetar med inte är 

slumpmässigt utan grundar sig dessa aktörers kompetenser. Manusförfattarens ursprungliga 

vision kan emellertid skyddas i viss mån av manusförfattarens sociala kompetenser. Enligt 

våra respondenter är det förekommande att en etablerad manusförfattare bättre kan bibehålla 

den ursprungliga visionen genom att ha en mer pådrivande och bestämd personlighet, då en 

erfaren manusförfattare är säkrare på sitt material och kan sälja in den starkare och tydligare. 

Mathew framhåller att erfarenheten gör att manusförfattaren inte är lika hotad av kritiken från 

andra aktörer. Detta innebär att det upplevda värdet av manuset inte bara avgörs utifrån hur 

spännande eller kommersiellt det uppfattas, utan det kan även betingas av manusförfattarens 

sociala kompetenser att presentera projektet. En etablerad manusförfattare torde dock ha 

insikt i den värdeskapande kollaborationen. Det vill säga att anpassning till olika aktörer är 

oumbärligt för att värden ska kunna samskapas. Det borde därmed inte vara en överraskning 

för manusförfattaren och borde rimligen ingå i dennes vision. 

5.4 VÄRDET UPPLEVS INOM SIN SOCIALA KONTEXT 

Som en naturlig del av samskapande har sociala umgängesformer skapats i filmbranschen där 

aktörer får möjlighet att presentera sina kompetenser. Akaka et al. (2012) framhåller att för 

att en resurs ska kunna möjliggöra samskapande av värde måste den vara anpassningsbar till 

andra resurser inom nätverket vid samma plats och tidpunkt. Värdeskapande är i denna 

bemärkelse spontan och svårt att förutse. Gunnarsson som distributör stödjer det faktum att 

filmbranschen hela tiden handlar om antaganden, eftersom ingen aktör vet med säkerhet hur 

filmen kommer att tas emot av andra aktörer inom branschen och inte heller av dess 

potentiella tittare. Det finns således ingen garanti för att värden ska kunna samskapas vid en 

viss tidpunkt. Ansatsen om tjänsteekosystem lägger betoning på makronivåns sociala kontext 

och dess påverkan, vilket i denna studie definieras som sociala normer och underförstådda 
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regler för social interaktion mellan aktörerna inom den svenska filmbranschen. Akaka et al. 

(2012) menar att ett resultat av nya interaktioner och förändrade normer är att resurser 

omvärderas.  Denna studie kastar ett ljus på hur tjänsteekosystemet måste anses beroende av 

instinktiva och omedelbara värdeskapanden av individuella aktörer som i varje ögonblick 

påverkas av en mängd föränderliga sociala faktorer. Lönnqvist uppfattar tydliga trender i 

vilka manus han som finansiär tar och Mathew som producent överväger huruvida filmen 

riktar sig till en bred eller smal publik. Projektarbeten är också dynamiska i det att de består 

av olika konstellationer av nyckelpersoner som samarbetar och varje gång en ny aktör 

kopplas på filmprojekt samskapas nya upplevda, subjektiva och unika värden.  

        Anpassningen till olika aktörer kräver kunskap kring varje värdeskapande kollaboration. 

Detta innebär att aktörerna kontinuerligt utvecklar sin kunskap beträffande aktörers skilda 

upplevda värden. Enligt Tiger tenderar en filmproduktion att kräva dygnet runt arbete i 

ungefär 10 månader, under vilket gemensam kunskap erhålls och underförstådda regler och 

normer mellan aktörerna utvecklas. Erfarenhet genererar kunskap vilket i sin tur kan bidra till 

förbättringar inför kommande projekt i en annan kontext. Enligt Akaka et al. (2012) driver 

denna typ av kunskapsutveckling filmbranschens sociala och ekonomiska utveckling. När 

manusförfattaren samverkar för att skapa värde för sig själv och andra skapar denne också 

den sociala kontext genom vilket värden också erhålls. En film är ofta en reflektion av 

samhället och definierar en vision och ett värde som sprider sig i samhället när filmen 

distribueras. För att nå en publik måste den leva upp till publikens förväntningar av värde. 

Den sociala kontext som diskuteras i denna uppsats är filmbranschens normer, men en 

manusförfattare måste ha en förståelse för uppfattningar om vad som är värdefullt utanför 

denna bransch, där de sociala normerna inte nödvändigtvis är desamma. Vissa sociala normer 

och underförstådda regler kan vara stabila under en lång tid medan andra är mer känsliga för 

förändrade system. Detta innebär att för att en manusförfattare ska kunna samskapa värde 

krävs att denne kan uppmärksamma dessa förändringar.  
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6. SLUTSATS 

Denna studie ämnar beskriva hur en manusförfattare använder sitt nätverk av kontakter inom 

filmbranschen för att realisera ett filmprojekt och vilka upplevda värden som intresserar 

övriga aktörer att vilja delta i filmprojektet.   

        Uppsatsen utgår från typexemplet av att manusförfattaren är projektets utgångspunkt. 

Relationer är dock tjänsteekosystemsets kärna och hur värdet upplevs av olika aktörer 

påverkar det kreativa samarbetet. Manusförfattarens vision måste enligt ansatsen om 

tjänsteekosystem oundvikligen anpassas till andra aktörer. För att en producent ska 

intresseras av att delta i filmprojektet krävs att producenten upplever ett värde i manuset. 

Utifrån denna studie går det att utläsa att producenter bland annat värdesätter ett manus som 

är unikt, angelägenhet och spännande. Producenten och manusförfattarens samarbete leder 

till ett värde som producenten upplever. Studien har visat att regissörens upplevda värde i sin 

tur kan definieras som manusförfattarens engagemang, en dramaturgisk välskriven historia, 

ett personligt förhållningsätt, humor samt ett visuellt intressant manus. Då regissören kopplas 

till projektet samskapar denne ett värde tillsammans med manusförfattaren ur regissörens 

perspektiv. Detta utgör även ett värdeförslag gentemot finansiärerna. Finansiärens upplevda 

värde att samarbeta med i ett projekt där aktörerna har bra meriter, kommunikation och då 

finansiären får en bra magkänsla. För att finansiären ska välja att delta i projektet vill denna 

även se att kommersiellt framgångsrika regissörer och erfarna producenter är kopplade till 

projektet. Det värdeförslag som distributören i sin tur vill se är exempelvis ett manus som är 

spännande, konstnärligt och kommersiellt. När distributörens resurs, vilket är att distribuera 

filmen, integreras med manusförfattarens värdeförslag skapas upplevda värden för 

distributören. Systemet av värdeskapande inom tjänsteekosystem innebär att en aktör inte 

behöver ha alla kompetenser själv utan kan, i viss mån, förlita sig på en struktur där andra 

aktörer tillhandahåller de resurser som krävs för ett projekts realiserande. För en filmskapare 

ska kunna dra nytta av andra filmskapares kompetenser genom att tillgängliggöra och 

anpassa resurser, är det dock essentiellt att denna förstår sig på det tjänsteekosystem den 

befinner sig inom. 

       Värde baseras på konkreta och abstrakta bedömningar. Uppfattningen om vad som är ett 

värde är dels baserat på den konkreta bedömningen av tidigare erfarenheter och meriter. 

Detta innebär att aktörers kompetenser är en resurs samtidigt som aktören utgör en resurs i 

sig. En aktörs erfarenhet innebär därför inte endast kunskap utan utgör även en egenskap i 

marknadsföringssyfte. I detta syfte ter det sig troligt att en filmskapare kan välja 
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kommersiella projekt i syfte att stärka sin professionella profil och inte endast på grund av 

konstnärliga ambitioner. Den abstrakta aspekten av bedömningar av värde av filmprojekt är 

att de är baserade på personliga bedömningar såsom exempelvis magkänsla. Dessa subjektiva 

tolkningar påvisar att den sociala kontexten är filmskapandets början och slut. Eftersom det 

inte går att skapa värde själv så är det viktigt att aktörerna förstår branschens sociala regler 

för att kunna etablera kontakt och kommunicera med andra relevanta aktörer. Många 

filmprojekt strävar mot att distribuera en färdig film och bedöms därmed i slutskedet inte 

endast av nyckelpersonerna utan även av publiken. Att nyckelaktörerna i ett filmprojekt 

baserar sin bedömning på sin subjektiva uppfattning är paradoxalt i den bemärkelsen att den 

egna tolkningen är en samlad uppfattning om vad som är kulturellt och kommersiellt 

intressant. Den subjektiva uppfattningen är därför en tolkning av den sociala kontexten. 

Eftersom bara vissa filmskapare utgör den svenska filmbranschen utvecklas branschens 

sociala kontext endast efter de aktörer som agerar inom nätverket. Filmer skapas därmed av 

de aktörer som har en viss typ av kompetenser och kapital. Det torde kunna antas att den 

sociala kontexten är specifik för branschen och är inte nödvändigtvis normen i ett bredare 

perspektiv. Manusförfattaren måste därför förstå sitt tjänsteekosystem för att kunna agera 

inom det men även förstå sig på gränserna för den sociala kontexten för att kunna samskapa 

uppleva värden med andra nyckelaktörer såväl som i ett större perspektiv med en publik.  

        Den svenska filmbranschens nätverk innebär att en manusförfattare som vill skapa 

värde, för att realisera sin vision i en film, behöver vara en mångsysslare med en bred social 

kompetens eftersom denne själv måste bygga sitt nätverk. Manuset måste utgöra ett värde 

och manusförfattaren måste kunna sälja in och anpassa det till olika aktörer. För att 

manusförfattaren ska klara av detta behöver denne ha tillgång till interaktion med övriga 

aktörer. Ett alternativ till att manusförfattaren måste arbeta med att socialt nätverka med 

övriga aktörer till denna grad vore att använda sig av agenter för att underlätta kontakt mellan 

filmskaparna. Denna studie har inte påvisat någon utbredd användning av förmedlande 

agenter inom den svenska filmindustrin. Det är möjligt att det totala antalet aktörer inom den 

svenska filmbranschen är tillräckligt lågt för att behovet av agenter inte ska vara så stort. 

Producentens roll i kommunikationen med finansiären är emellertid en roll som kan liknas 

vid en agent. En vidare internationalisering av filmbranschen skulle eventuellt kunna leda till 

ett ökat behov av agenter som broar för kommunikation mellan aktörer i syfte att samskapa 

värden och gå från idé till film.   
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6.1 FRAMTIDA FORSKNING 

Vi har i denna studie utgått från att manusförfattaren initierar processen av värdeskapande. 

Jansson blev ombedd att skriva manuset till Krakel Spektakel vilket påvisar att i verkligheten 

är filmskapande mer komplicerat än det typexempel vi utgår från i denna uppsats. Vidare 

innefattar tjänsteekosystem fler aktörer, såsom fler filmskapare och publik.  En utveckling av 

denna studie vore att studera ett större antal aktörer för att kunna utläsa mer generaliserbara 

uppfattningar av värden inom branschen. De specifika plattformarna som denna studies 

filmskapare nämner torde innebära att aktörerna måste ha tillgång till nätverket från första 

början. För att få en djupare förståelse för den svenska filmbranschen skulle en studie kunna 

genomföras där respondenterna inte redan är etablerade, vilket skulle belysa närverket från ett 

annat perspektiv. En annan utveckling av denna studie skulle kunna vara att genomföra 

fallstudier på ett flertal filmprojekt för att identifiera hur en manusförfattares vision förändras 

allt efter att fler aktörer rekryteras och nya värden skapas. Det vore även intressant att 

jämföra relationers betydelse inom filmbranschen med en annan bransch för att på så sätt 

identifiera huruvida relationer och samarbeten är avgörande för ett projekts genomförande. 

Vi lämnar därmed denna studie för vidare forskning inom ämnet.   
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Bilaga 1   

Intervjuschema  

1. Vem är du och vad har du arbetat med?  

2. Vad är din yrkesroll och vad tillför du till ett projekt? 

3. Hur kommer du i kontakt med andra yrkesverksamma inom filmbranschen? 

4. Vilken inverkan har en yrkesverksam persons erfarenheter för ett filmprojekts 

genomförande? 

5. Vilka kompetenser anser du är av betydelse för genomförandet av ett filmprojekt? 

6. Vilka förmåner anser du att samarbeten inom ett projekt genererar?  

7. Vilka egenskaper vill du se i ett manus för att du ska vilja arbeta med det? 

8. Vilken betydelse anser du att tillgången till andra yrkesverksamma personer har inom den 

svenska filmbranschen? 

9. Anser du att du anpassar dig efter samarbetet inom ett filmprojekt? I så fall hur? 

10. Hur skulle du beskriva utbytet av kompetenser inom ett filmprojekt? 

11. Vilka sociala normer anser du att det går att identifiera inom den svenska 

filmbranschen?  

  


