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Sammanfattning 
I detta examensarbete diskuteras arbetsområdet filmregissör. Examensarbetet utgår på att i ett 
djupare stadie, ta reda på vad som är filmregissörens nyckelroll i en kortfilm. Genom 
litteratur undersökningar tas fakta fram om vad det innebär att vara en filmregissör, och vad 
som krävs för att vara en filmregissör. Den innehåller även om hur en vardag ser ut för 
filmregissören på arbetsplatsen och hur förhållandet regissören och de andra arbetsområden 
inom filmproduktion. Viktiga arbetsområden som en filmregissör arbetar med i ett 
filmprojekt diskuteras. Genom praktisk genomföring av rollen filmregissör i ett filmprojekt, 
appliceras teorin i praktiken och resultatet på frågeställningen besvaras. I denna uppsats får 
läsaren även ta del av diskussionen till varför regissering av skådespelare är den viktigaste 
aspekten för en regissör.  
 
 

Abstract 
This essay will discuss the work areas for a director in a filmprojekt. The essay answers the 
issue which is “What is a film directors key role in a short film?”. Through literature 
research, facts will be brought forward on what it takes to become a film director och what is 
expected from a film director on set. Important work areas which a film director works in is 
discussed. Through practice as a film director in a film production, the theory will be applied 
practical and the result on the issue will be answered. In this essay, the reader will also take 
part in the discussion on why directing an actor is the most important aspect for a film 
director. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I mitt examensarbete har jag valt att undersöka filmregissörens nyckelroll i en kortfilm. 
Examensarbetet innebär att i rollen som filmregissör vara med och skapa en kortfilm för att 
därefter undersöka och analysera filmregissörens roll under projektet. Examensarbetet skapar 
möjligheter att få fördjupade kunskaper kring skapandet av en kortfilm i allmänhet och kring 
rollen som filmregissör i synnerhet. Undersökningen av filmregissörens roll i produktionen 
kommer att göras utifrån ett flertal olika aspekter, dels genom att analysera regissörens roll, 
dels genom att analysera regissörens relationer med övriga medverkande inom produktionen. 
I projektet kommer jag främst att axla rollen som filmregissör, men detta sker dock i tät 
samverkan med producent och cinematograf. Till vår hjälp kommer vi att ha Film I 
Västerbotten, som kommer agera partner. Vår kortfilm kommer att vara med och delta i Film 
i Västerbottens filmfestival i slutet av maj månad. Kortfilmen är av genren mockumentär med 
en melankoliskatmosfärisk karaktär. Filmens speltid är 15 minuter. Examensarbetet kommer 
pågå under två månaders tid. 
 

1.2 Problembeskrivning 
I projektet som innefattar skapandet av en kortfilm kommer min arbetsuppgift att bestå av 
rollen som filmregissör. Filmregissörens arbetsområde kan vara oerhört brett, och 
huvudfokus i min undersökning kommer att handla om frågeställningen “Vad är 
filmregissörens nyckelroll i en kortfilm?” Arbetet utgår från att jag i rollen som filmregissör 
kommer att få fördjupade kunskaper om regissörens uppdrag för att därefter kunna 
sammanfatta vilka arbetsuppgifter som kan anses vara de mest betydelsefulla för en regissör, 
och hur relationerna ser ut med övriga medverkande.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att genom uppdraget som regissör i produktionen av en kortfilm 
och genom litteraturundersökning, undersöka regissörens roll, dess omfång och natur, samt 
analysera regissörens relationer med övriga medverkande i produktionen. Genom att anta 
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rollen som regissör finns det möjligheter att erhålla kunskaper och erfarenheter i hur man 
regisserar i en kortfilm samt hur man förhåller sig till övriga medarbetare i en filmproduktion. 
Syftet är också att kunna dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter till andra 
intresserade i form utav en rapport. 
 

1.4 Mål 
Målet är att få kunskap om vad som är huvuduppdraget för en filmregissör och lyckas svara 
på frågeställningen “Vad är filmregissörens nyckelroll i en kortfilm?”. Vidare är målet att 
genom att tillsammans med övriga medarbetare skapa en kortfilm få praktisk kunskap och 
erfarenhet i skapandet av en kortfilm i allmänhet, samt insyn i regissörens arbete i synnerhet. 
I arbetet med att undersöka filmregissörens roll kan följande frågeställningar vara 
behjälpliga: “Vad är en filmregissörens roll i en kortfilm? , “Vilka arbetsuppgifter har en 
filmregissör?”, “Vilka nyckelfaktorer kännetecknar filmregissörens uppdrag?” . 
 

2. Metod 
En av metoderna som har använts för att få fram ett resultat och ett svar på frågeställningen 
har varit att göra en mindre litteraturundersökning, där jag har tagit del av filmlitteratur och 
vetenskapliga artiklar, vilka har behandlat ämnet kring regissörens roll. Den andra metoden 
har varit att praktiskt anta och genomföra rollen som filmregissör i ett filmprojekt. 
Filmprojektet har varit utav mindre skala, där produktionsteamet har bestått av tre personer: 
en producent, en cinematograf och en regissör.  
 
Genom litteraturundersökningen har jag först och främst sökt reda ut begreppen kring 
filmregissörens roll. I olika verk har jag sökt fakta och kunskaper i den problematik som kan 
uppstå inom regissörens arbete. Detta för att förstå filmregissörens roll bättre samt få en 
inblick i vilka förmågor som krävs för att vara en skicklig filmregissör, dels som arbetsledare 
på en inspelningsplats, dels som skapare av ett konstnärligt verk.  
 
I rollen som regissör har jag haft stor frihet att utforska regissörens olika arbetsuppgifter samt 
undersöka regissörens relationer med övriga medarbetare. Exempelvis så har jag haft 
möjlighet att delta i produktionen av filmen, vara delaktig i manusskrivandet och jag har haft 
en viktig roll i castingarbetet. Arbetet med att skapa och producera en kortfilm har jag 
genomfört tillsammans med två andra kurskamrater som läser samma program 
(Medieproduktion) på Umeå Universitet. Till vår hjälp har vi kunnat använda Film i 
Västerbotten, som enligt filmivasterbotten.com (2016) är en ideell organisation och som har 
gett oss stöd under hela vårt projekt från början till slut.  
 
I min roll som filmregissör har jag aktivt valt att vara delaktig inom så många områden som 
möjligt. Detta för att utifrån praktiskt deltagande kunna besvara den vetenskapliga 



5 

frågeställningen, “Vad är filmregissörens nyckelroll i en kortfilm?”. Arbetsområden som jag 
har valt att vara delaktig i har exempelvis varit regi av skådespelare, casting av skådespelare, 
regi av statister, regi av mig själv i rollen som skådespelare i filmen, komposition av musik 
till filmen samt fotografiskt arbete genom själva filmningen. Utifrån dessa har jag kunnat få 
primär information om vilka som är de mest betydelsefulla arbetsuppgifterna för en 
filmregissör i ett kortfilmsprojekt. 
 

3. Regissörens roll 

3.1 Vad är en filmregissör? 
Enligt Bordwell (2013) är filmregissören filmproduktions nyckelperson. Regissören är 
produktionens arbetsledare och som sådan har regissören huvudansvaret för projektet genom 
hela produktionen från början till slut enligt Bordwell (2013). Det är filmregissören som har 
den övergripande målbilden av hur slutresultatet kommer att se ut, och det är regissören som 
ska uppfylla dels sin egen vision av den slutliga utformningen, dels producenternas vision. 
Filmregissören är dessutom filmens författare eftersom det är hans eller hennes berättelse 
som visas i filmen. Filmregissören försöker skapa ett konstnärligt verk och varje tagning, 
varje vinkel, varje replik är verktyg i den kreativa processen. Bordwell (2013) 
 

3.2 Vad är en filmregissörs arbetsuppgifter? 
Enligt Bordwell (2013) kan en filmregissörens arbetsuppgifter i en film variera från regissör 
till regissör men varierar också från film till film. Detta beror till stor del på hur stor 
produktionen är. I större produktioner är oftast positionerna tillsatta av personer som är 
specialiserade inom de olika områdena, medan medarbetare i de mindre produktionerna får ta 
sig an arbetsuppgifter i ett bredare omfång. Vidare berättar Bordwell (2013) att det 
förekommer dock även i de större produktionerna att vissa regissörer tar mer kontroll över 
vissa områden i filmerna. Som exempel kan nämnas Quentin Tarantino, som alltid skriver 
manus till sina filmer, och Woody Allen, som alltid agerar i sina filmer. Bordwell (2013) 
 
Regissörens uppdrag kan som tidigare nämnts bestå i att vara manusförfattare och 
skådespelare men det kan även innebära att vara producent, cinematograf eller rollbesättare. 
Det betyder inte att regissören måste vara specialiserad inom alla de skilda områdena, men 
det krävs dock att filmregissören har grundliga kunskaper och förståelse för de olika 
områdena. Den arbetsuppgift som alla regissörer dock har gemensamt är att regissera 
skådespelare. Detta är enligt Bordwell (2013)  regissörens mest centrala uppdrag. En 
filmregissör guidar en skådespelare till att bättre förstå karaktären som den spelar och ger råd 
hur karaktären ska porträtteras för att nå fram till publiken. Bordwell (2013) 
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3.3 Vilka kvaliteter krävs hos en filmregissör? 
Viktiga kvaliteter som krävs för att arbeta som filmregissör är bland annat ledarskap. Enligt 
Bracewell (2006) måste en filmregissör fungera som en diplomat för att få alla i filmprojektet 
att sträva mot samma vision och uppnå målet som är satt. I ett projekt där det finns många 
olika arbetsområden, måste filmregissören se till så att samarbetet fungerar och inte hindrar 
projektet från att nå sitt mål. Vidare berättar Bracewell (2006) att det därför krävs att 
filmregissören har ett inre och yttre lugn och är stresstålig. Det krävs även att filmregissören 
kan se problem och veta vad denne ska göra för att åtgärda dem enligt Bordwell (2013). 
 
Vidare enligt Bordwell (2013) behöver regissören själv aktivt arbeta med sina relationer till 
övriga medarbetare. Tillsammans med skådespelarna skapar regissören scenerna, tillsammans 
med cinematografen skapar regissören miljöerna, tillsammans med producenten gör man det 
betydelsefulla redigeringsarbetet enligt Bordwell (2013). Det är oerhört viktigt att man som 
regissör i alla dessa olika arbetssituationer kan upprätta och vidmakthålla väl fungerande 
relationer för att uppnå det bästa slutresultatet inom varje aspekt. Bordwell (2013)  

3.4 Vad förväntas av en filmregissör i arbetet? 
Filmregissören förväntas alltså att vara den person som är länken till och mellan alla personer 
som arbetar runt filmen. En filmregissör har enligt Bordwell (2013) översikt över allas 
arbetsområden och ser till så alla genomför dem. Regissören förväntas kunna ta snabba och 
konsekventa beslut för att effektivisera arbetet om det exempelvis uppstår problem vid 
tagningar. Förutom detta så förväntas regissören också få ut det maximala ur skådespelarna 
utifrån sin vision men även ge utrymme för skådespelarnas egen kreativitet. Bordwell (2013) 
 

3.5 Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för en filmregissör? 
Filmregissören är enligt Bracewell (2006) troligen den person som arbetar mest och längst 
med en film. Han eller hon har enligt Bordwell (2013) det totala ansvaret för filmens 
konstnärliga utformning och är med ända från uppbyggnaden av filmen till det slutliga 
redigeringsarbetet. Vidare säger Bracewell (2006) att en vanlig arbetsdag för en filmregissör 
innebär ofta att vara tidigt på plats, ha den övergripande kontrollen, samt vara den som 
avslutar arbetet för dagen sist. Regissören ser till så att alla är i fas med sina arbetsuppgifter 
och är redo för tagning enligt tidschemat. Naturligtvis kan regissören ha ett antal medhjälpare 
för detta såsom regiassistenter och inspelningsledare, men då handlar det om betydligt större 
produktioner. I kortfilmsproduktion av mindre skala är det naturligt att regissören tar det 
större ansvaret. Bordwell (2013) 
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3.6 Hur ser arbetet mellan regissören och skådespelaren ut? 
Metoder som används för att maximera och få ut den önskade prestationen av skådespelaren 
varierar från regissör till regissör. Enligt Corrigan (2012) är en del regissörer väldigt strikta i 
sin regi och tillåter inte mycket utrymme för skådespelaren att improvisera. Dessa regissörer 
håller sig ofta striktare till manus, och repliker förändras inte under tagningarnas gång. Andra 
regissörer låter skådespelare improvisera helt och hållet för att få ut en mer genuin känsla. 
Skådespelare kan då få testa olika repliker för att hitta det som känns mest naturligt. Vissa 
regissörer använder väldigt lugna och sansade direktiv medan andra är betydligt mer hårda 
och högljudda. Det sätt som en regissör angriper regin utav en skådespelare kan varierar 
också beroende på vad det är för film. Corrigan (2012) 
 
Regissören förklarar inför varje scen vad de vill ha för känsla och hur man som skådespelare 
ska visa detta genom karaktären. I sorgliga scener vill regissören naturligtvis att man 
tillsammans ska skapa sorg och förtvivlan, medan man i kärleksscener ska skapa drömmen av 
hur kärlek kan tänkas se ut. Regissören vill att åskådarna ska kunna identifiera sig med 
karaktärerna i filmen, och för att man som åskådare ska kunna tro på berättelsen är det viktigt 
att scenen är äkta och med en stark känsla av närvaro. Under arbetets gång är det viktigt att 
regissören hela tiden vägleder och guidar skådespelaren. Annars är det lätt hänt att 
skådespelaren tar över utifrån eget tycke, vilket gör att slutresultatet inte blir som regissören 
har tänkt sig. Skådespelare kan dessutom ha mycket att säga till om vad gäller gestaltningen 
av karaktären. Det är trots allt skådespelaren som lånar ut sin kropp och sin röst till 
karaktären, och naturligtvis påverkar detta den slutliga gestaltningen. Bordwell (2013) 
 
För regissörens del handlar det enligt Corrigan (2012) även om att ta hand om skådespelarna 
på bästa sätt. En skådespelare kan känna sig utmattad och trött efter långa dagar och många 
tagningar. Det är viktigt för regissören att få ut den maximala kapaciteten ifrån 
skådespelaren. Alla skådespelare är olika och allt kan hända under en filminspelning. För en 
regissör handlar det om fingertoppskänsla. När ska man låta skådespelaren få ge utlopp för 
sina tolkningar av karaktären utifrån manus, och när ska man som regissör låta sin egen 
tolkning styra? Regiarbetet är en balansgång och som regissör ska man förstå och känna in 
vad som är bäst i varje tagning och i varje scen. Allt för att skapa det bästa resultatet. 
Corrigan (2012) 
 

3.7 Hur arbetar regissören i förhållande till cinematografen? 
Cinematografen är den som ansvarar för kameror, objektiv och ljuset i en filminspelning. 
Cinematografen är inte nödvändigtvis personen som agerar kameraman, men han eller hon är 
den som bestämmer positionerna på kamerorna och ljussättningen i varje scen. Enligt 
bordwell (2013) har regissören en bild i sina tankar på hur en scen ska se ut, vad som ska 
finnas med i scenen, vart fokus ska ligga och vad som sägs. Regissören har även en vision om 
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vilken känsla scenen ska ge och hur den ska uppfattas av åskådaren. Det är i sin tur 
cinematografens uppgift att utifrån regissörens önskningar och direktiv, verkställa dem. När 
det kommer till hur en scen gestaltas så är det inte bara regissören som besitter konstnärliga 
visioner. Cinematografen måste också ha en konstnärlig vision för att öka dramatiken i 
scenerna och i många fall har cinematografen belönats lika mycket för det konstnärliga i en 
scen som regissören. Bordwell (2013) 
 
Vidare berättar Bordwell (2013) att det är viktigt att regissören jobbar nära cinematografen 
för att öka den dramatiska upplevelsen i bild. Det förekommer att regissörens vision om hur 
en scen ska gestaltas inte går att genomföra. Det är då upp till regissören och cinematografen 
att tillsammans komma med en lösning. Eftersom båda besitter en konstnärlig vision av hur 
en scen gestaltas är det också lätt hänt att de inte kommer överens. Det är då mer än någonsin 
viktigt att en ömsesidig lösning hittas och att de inte hakar upp sig när de inte får sin vilja 
igenom. I större produktioner kan det därför bli ett problem om både regissören och 
cinematografen är väl respekterade personer inom respektive område. Detta kan sätta käppar i 
hjulet för produktionen, vilket i sin tur betyder att det blir ett problem för regissören, som har 
huvudansvaret och är produktionens konstnärlige ledare. Bordwell (2013) 
 

3.8 En filmregissörs roll i manus 
Ofta finns det specialiserade personer som arbetar med ett manus till en film enligt Bordwell 
(2013). Det finns många professionella manusförfattare, och i många fall tillsätts en regissör 
utifrån ett redan befintligt manus. Detta för att producenterna gärna letar efter en regissör som 
passar ett specifikt manus utifrån stil och genre. Det är vid dessa situationer som regissören 
sätts på prov. Det är upp till regissören att tolka manuset och därefter skapa ett konstnärligt 
verk i sin egen stil och med sin egen specifika trade mark. Filmens slutliga utformning måste 
dock stämma överens med producenternas målbild för projektet, och i större produktioner 
finns det dessutom höga krav på att filmen ska bli en ekonomisk framgång. Bordwell (2013) 
 
Förutom dessa produktioner där regissörer ska tolka professionella manusförfattares alster, så 
finns det även vissa regissörer som är specialiserade på manus och skriver sin egna 
storyboards till sina filmer. Enligt Bordwell (2013) så finns det kända regissörer som gör 
detta och som tidigare nämnt Quentin Tarantino, som har skrivit manus till sina filmer såsom 
Pulp Fiction och Django Unchained. En annan känd regissör, Christopher Nolan, skriver 
manus tillsammans med sin bror Jonathan Nolan, till sina filmer såsom Inception och 
Interstellar. Att skriva ett manus för regissören är tidvis att föredra eftersom det då är 
regissörens egen idé som utvecklas till en berättelse. Att skriva ett manus själv gör det lättare 
för regissören att ändra under projektets gång. Ett redan färdigt manus kan bli svårt att ändra 
på. Direktiv som producenter eller manusförfattare gärna vill driva genom utifrån ett manus 
kan vara svåra för regissören att förverkliga.Ibland kan det handla om faktorer som står utom 
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produktionsteamets kontroll såsom vädret vid utomhusscener eller tillgången till viktiga 
inspelningsplatser. Bordwell (2013) 
 
När manuset är skrivet är det viktigt att utforma ett bildmanus. Enligt Corrigan (2012) 
anställs ofta en Art Director som utför visuella bilder utifrån manus och regissörens tankesätt. 
I mindre produktioner så utför regissören oftast bildmanuset själv. Det är inte särskilt vanligt 
förekommande att regissörer är specialiserade inom området. Att utforma ett enkelt 
bildmanus kan oftast vara tillräckligt, men det är viktigt att bildmanuset fyller sin funktion 
och är till hjälp i arbetet. Om bildmanuset inte är tillräckligt tydligt, kan det leda till att 
bildmanuset inte uppfyller den funktion som det är tänkt att göra, nämligen att visa manuset 
genom bilder. Det är viktigt att bildmanuset blir som regissören har tänkt eftersom resten av 
filmteamet kommer att följa bildmanuset mycket noggrant. Bildmanus bör visa hur scener är 
uppbyggda, från vilka vinklar det ska filmas och hur långa scenerna ska vara. Om 
bildmanuset visar en bild av en scen som inte överensstämmer med regissörens vision, kan 
det sätta käppar i hjulet för produktionen. Corrigan (2012) 
 

3.9 Regissörens roll i redigering. 
Under filminspelningen väljer regissören oftast enligt Bordwell (2013) att ta flera tagningar 
av varje individuell scen. Regissören kan dirigera skådespelare att betona ord och meningar 
eller uttrycka känslor och fraser på mer än ett sätt. Det handlar om att regissören vill ha 
många olika valmöjligheter i redigeringsfasen. Det kan också uppstå problem som 
uppmärksammas först vid redigering exempelvis som att en kamera syns i bild eller att en 
skådespelare bryter karaktär. Det är därför viktigt att ha åtskilliga reservtagningar. 
Regissörens uppgift i redigeringen är att ta viktiga beslut om vilka tagningar av de olika 
scenenera som ska användas i filmen. Det viktigaste för regissören i redigeringsfasen är att 
berättelsen blir i enlighet med hans eller hennes vision. Om någon scen inte uppfyller den 
funktion som var tänkt eller inte blir tillräckligt bra, så är det upp till regissören att slopa 
scenen. Bordwell (2013) 
 
Andra viktiga faktorer för regissören vid redigering är färgsättning och ljud. Färgkorrigering 
har blivit allt viktigare för en regissör idag, och detta har betydligt större betydelse nu än bara 
för några år sedan enligt Corrigan (2012). Att färgkorrigera på rätt sätt gör det möjligt att öka 
den filmiska karaktären av genren och färgkompositionen kan vara skillnaden på hur filmen 
upplevs för åskådaren. Något som också ökar den dramatiska upplevelsen i en film är ljudet. 
Ljudet utgör bara en liten del av upplevelsen för åskådaren men stärker det dramatiska 
oerhört mycket. Utöver dialogen är områdesljud/atmosfärljud och bakgrundsljud ytterligare 
viktiga detaljer för helhetsintrycket. Musikljud är något som oftast inte märks särskilt tydligt, 
men som förekommer i väldigt många scener i en film. I exempelvis 
konfliktupptrappningsscenen kan musikljudet utgöra skillnaden på hur stark en dramatisk 
scen upplevs, från relativt alldaglig till oerhört laddad.  
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Oftast finns det en eller flera personer som är specialiserade inom området och orkestrerar 
ljudet i filmen enligt Bordwell (2013). Detta är något som görs utav musikern under 
redigeringens gång. Vid vissa tillfällen får musikern se en färdig version av filmen för att 
därefter orkestrera musik till filmens bilder. Vid andra tillfällen måste musikern orkestrera 
utan att veta hur filmen ser ut eller uppfattas. Det är då upp till regissören att kommunicera 
vad han eller hon vill ha för att passa filmen. Att vara musiker i ett filmprojekt är att axla en 
roll som är mycket specialiserad, och uppdraget innebär att man ska ha erfarenhet och insyn 
inom ett område som man som regissör ofta inte har tillräcklig kunskap om. I mindre 
produktioner när det inte finns möjlighet att använda sig av en musiker så får regissören själv 
ansvara för musikljudet till filmen. Då får regissören dels använda sig av befintliga 
musikljud, dels använda sig av tillgängliga låtar genom att köpa eller erhålla gratisversioner. 
Regissörens uppgift är att se till så att låtarna passar till scenerna i filmen, och för att uppnå 
detta krävs det ibland redigering av låtarna. Bordwell (2013) 
 

3.10 En regissörs roll i produktionen 
En regissörs roll i produktionen varierar från produktion till produktion. Regissören kan 
exempelvis vara delaktig i att starta upp en produktion enligt Bordwell (2013). Oftast besitter 
regissören ett kontaktnät med personer som är specialiserade på olika uppgifter. Regissören 
handplockar då folk inom de olika områdena utifrån eget tycke. Det finns regissörer som är 
kända för att gärna arbeta med samma skådespelare i olika produktioner. Ett bra exempel på 
en sådan regissör är Tim Burton som har använt skådespelaren Johnny Depp i flera av sina 
filmer. I dessa former av produktioner är det oftast regissören som har det största inflytandet, 
och producentens arbete består då främst av tillhandahålla budget och kontrollera att denna 
hålls enligt Bordwell (2012). I en produktion där en regissör tillsätts av filmbolaget, är det 
oftast producenten som har det största inflytandet över hela filmproduktionen. Regissören 
leder visserligen filmprojektet under inspelning, men producenten kan mycket väl fatta ett 
antal viktiga beslut under filmarbetets gång.Exempel på sådana beslut kan vara allt från vilka 
skådespelare som ska spela huvudrollerna till redigering av filmen och ägandet av filmen. Ju 
mer känd en regissör är desto större inflytande har regissören över filmproduktionen. Även en 
del kända regissörer kan dock få böja sig under filmbolagens beslut kring exempelvis filmens 
redigering. Filmbolagen behöver ibland klippa bort vissa scener för att anpassa utifrån den 
tilltänkta publiken. På grund av detta kan filmer ibland ges ut i nya versioner  director’s cut  
som då utgår från regissörens val av scener. Bordwell (2013)   
 

3.11 En regissörs arbete i rollsättning 
I rollsättningen har regissören en viktig uppgift. Att välja skådespelare till huvudkaraktärer är 
en process som tar tid och att välja fel person till huvudrollen kan visa sig vara kritiskt senare 
i produktionen enligt Bordwell (2013). Vidare berättar Bodwell (2013) att regissören träffar 
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skådespelarna mer än en gång där de får göra audition för rollen. Regissören ger direktiv och 
guidar skådespelaren under audition för att få ut karaktären som han eller hon vill ha. 
Regissören diskuterar också karaktären med skådespelaren enligt Bordwell (2013). Detta för 
att få skådespelaren att förstå karaktären bättre. När exempelvis Christofer Nolan rollsatte 
Heath Ledger i rollen som Jokern i The Dark Knight så diskuterade de karaktären noga för att 
få bättre förståelse för den enligt Nolan (2014). En regissör har således oftast relativt stort 
inflytande över vilka skådespelare som ska spela huvudrollerna i filmen. Naturligtvis vill 
filmbolagen gärna ha stora affischnamn eftersom detta är en viktig del i marknadsföringen av 
filmen, men regissören kan oftast påverka. Bordwell (2013) 
 
Enligt regissörer väljer att agera skådespelare själva enligt Bordwell (2013). En av de mer 
kända regissörerna som gör så är Woody Allen. Detta för att regissören själv vet vad han vill 
få ut av karaktären och känner att han eller hon kan göra det på bästa sätt. Rollsättning till 
birollerna brukar inte regissören nödvändigtvis genomföra. I vissa exempel finns det 
regissörer som rollsätter alla karaktärer i hans eller hennes filmer, exempelvis Quentin 
Tarantino. Inför inspelningen av Pulp Fiction rollsatte han alla personer i filmen. Vanligtvis 
brukar det finnas personer vilka är specialiserade i rollsättning. I små filmproduktioner brukar 
en filmregissör inte ha särskilt stort kontaktnät vad gäller skådespelare. Vidare har man 
kanske inte möjlighet i sin budget att betala professionella skådespelare. I dessa fall brukar 
regissören själv vara med i filmen eller övertala personer som han eller hon känner att ställa 
upp. Bordwell (2013) 
 

3.12 Regi av statister 
Enligt Corrigan (2012) är att regissera statister inte nödvändigtvis regissörens uppgift. 
Statister har oftast väldigt liten eller näst till ingen tidigare erfarenhet av skådespel och 
förväntas inte vara något annat mer än miljö i filmen. Roller som statister får brukar inte 
innebära några längre repliker, och statisterna har därför inga större behov av noggranna 
instruktioner från regissören i hur de ska agera. Det finns dock situationer då statister 
involveras i en dialog eller får större uppdrag att agera framför kameran. I större produktioner 
brukar regissören då ha underregissörer som regisserar statister. I mindre produktioner får 
dock regissören själv genomföra det. Eftersom statister är outbildade skådespelare kan inte 
regissören ställa särskilt höga krav. I stället bör regissören uppmuntra statisterna även om de 
inte presterar särskilt bra enligt Corrigan (2012). Detta gör det möjligt att få statister till att 
slappna av och inte känna stor press när de ska genomföra en roll. Det gäller för regissören att 
visa tålamod, speciellt i mindre produktioner eftersom statister till mindre produktioner oftast 
är svåra att få tag på. Corrigan (2012) 
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4. Resultat 

4.1 Introduktion  

Den här delen kommer bland annat att beröra mitt praktiska deltagande i filmproduktionen. 
Den kommer handla om vilka arbetsuppgifter som jag har fått genomföra och hur jag 
applicerade teorin i praktiken, vilka arbetsområden som är viktiga för regissören i ett 
filmprojekt samt att frågeställningen besvaras. Delen kommer även ta upp relationen mellan 
regissören och övriga medlemmar i produktionen. 

4.2 Viktiga arbetsområden för en regissör 
Att vara regissör i en filmproduktion, stor som liten, har väldigt många arbetsuppgifter och 
kräver mycket timmar och energi. Varje arbetsuppgift kräver lika mycket fokus även om 
arbetsuppgifternas storlek och påverkan kan variera. De områden vilka har störst betydelse 
för en regissör i en film är att få vara en del av produktionen, redigering, aktivt deltagande i 
manus, och rollsätta samt regissera skådespelare Betydelsen av att få ansvaret att ta beslut 
kring filmproduktionen är stor. Auktoriteten och tilliten blir större för regissören om han eller 
hon får vara en del av produktionen. Det gör det möjligt för regissören att välja vilka 
arbetsuppgifter som han eller hon själv vill genomföra och vilka arbetsområden som utförs av 
specialister. Det ger även möjligheten att tillsätta personer som regissören själv handplockar 
till specialiserade områdena. Varje del som regissören inte får fullt ansvar över, är en del som 
försvinner från regissörens film. Aktivt deltagande i till exempel manusarbetet leder till att 
regissören kan göra förändringar under projektets gång. Scener som inte blir lika bra på bild 
som ursprungligen tänkt, eller dialog som inte passar in, blir lättare att slopa. Det blir också 
enklare för regissören att placera in nya scener i handlingen om han eller hon redan från 
början har varit aktiv i manusarbetet. Genom rollsättning kan regissören i ett tidigt skede 
anpassa sina direktiv till en skådespelare. På så vis kan regissören också få en inblick i vad 
det är för person som det är tänkt att man ska arbeta tillsammans med. Det ger även möjlighet 
för regissören att visa resten av filmteamet om vad det är för person som regissören tänkt 
karakterisera. Under redigeringen arbetar regissören med att få filmen att blomstra till ett 
underverk. Här ser regissören hur filmen ser ut i bild och kan ta kritiska beslut som påverkar 
utgåvan. I redigeringsarbetet bestämmer regissören vilka tagningar som ska användas, vilka 
ljudeffekter som ska läggas till och på ett övergripande plan skapar regissören ett samspel 
mellan bild, ljud och musik. Det viktigaste i redigeringen är att berättelsen får den slutliga 
utformning som regissören har önskat skapa.   
 
De något mindre arbetsområden, bland annat att regissera statister, utforma bildmanus och 
orkestrera musik, kräver fortfarande mycket fokus även om de inte är de mest betydelsefulla. 
De har inte lika stor inverkan på slutprodukten även om de fortfarande kan spela roll i hur 
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slutprodukten blir. Desto fler områden som regissören har huvudansvaret i, desto fler 
områden får regissören med sig i sin vision.  
 
 

4.3 Vad är en filmregissörs nyckelroll i en kortfilm? 
Resultatet på frågeställningen, “Vad är en filmregissörs nyckelroll i en kortfilm?”, är att 
dirigera skådespelare och att vara den länk mellan filmteamet och skådespelarna, vilken är så 
oerhört betydelsefull. Utan direktiv och vägledning kan en skådespelare gå en annan väg med 
rollen än vad som är tänkt. En skådespelares förmåga att prestera på topp är det viktigaste för 
en regissör, och skådespelarna måste kunna känna förtroende för regissören och lita på hans 
eller hennes omdöme. Om inte regissören får ut det bästa utav skådespelaren kan detta 
äventyra hela filmens trovärdighet. Skådespelarna måste genom sitt agerande nå fram till 
publiken och åskådarna måste kunna tro på karaktärerna, annars kan hela filmen falla ihop. 
En regissör bedöms utifrån filmens framgång och inte utifrån hur han eller hon arbetade 
under filmproduktionen. Avvikelser från hur regissören vill att karaktären ska vara kan bli 
avgörande. Lika mycket som regissören måste vägleda skådespelaren måste han eller hon 
också leda filmteamet. Att få alla i produktionsteamet att tillsammans arbeta mot samma 
vision är a och o i produktionen. Problem som uppstår blir hinder för regissören att 
genomföra projektet. Eftersom personer som arbetar i de olika arbetsområdena har egna 
målsättningar med projektet som de vill uppnå, måste regissören vägleda dem att arbeta 
tillsammans och uppnå projektets mål. 

4.4 Arbetsområden i projektet 
Produktionen i det filmprojekt i vilket jag har varit delaktig har varit småskalig, vilket 
betyder att jag i stor utsträckning har haft möjlighet till insyn inom alla arbetsområden. I 
projektet hade alla varsin specifik roll men eftersom produktionen var småskalig så var alla 
tre delaktiga i alla roller. De andra två medlemmarna i projektet hade rollerna som 
cinematograf och producent. I min roll som regissör hade jag i huvuduppgift att regissera 
skådespelarna, men jag var även delaktig inom själva produktionen, manusarbetet, 
redigeringen, rollbesättningen och regin av statister. Relationen med producenten fungerade 
bra där vi gemensamt hade huvudansvar för projektet. Producenten hade huvudansvar i var, 
när och hur projektet skulle genomföras medan jag hade huvudansvar under filminspelning. 
Relationen till cinematografen var varierande. Den konstärliga visionen av hur vissa scener 
skulle gestaltas var olika men i varje situation hittade vi en ömsesig lösning. 
 
Genom att få ta del av arbetsuppgifter inom ett flertal olika områden, har jag fått tillräcklig 
information för att kunna besvara rågeställningen:  “Vad är filmregissörens nyckelroll i en 
kortfilm?” I min roll som regissör har jag haft stort inflytande över produktionen av vår film, 
från starten då jag var med och skapade idén till filmen hela vägen framtill slutredigeringen 
av vår produkt. I rollen som manusförfattare har jag utformat ett manus utifrån den filmidé 
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som jag har varit med och skapat. Manuset har jag arbetat fram utifrån mitt perspektiv på 
ensamhet, och hur jag ser på ensamhet utifrån en ensam persons ögon. Att vara delaktig i 
manusarbetet har gett mig åtskilliga tillfällen till att komma med förändringar under projektet 
gång.  
 
Inför filmningen genomfördes en audition med två skådespelare som sökte rollen som 
huvudkaraktär. Under audition lät jag skådespelarna porträttera karaktären utifrån två olika 
sinnesstämningar, dels på ett aggressivt och påstridigt sätt, dels på ett mer lugnt och 
harmoniskt sätt. Detta för att få en uppfattning om vilken av metoderna som skulle passa bäst 
och lyfta fram karaktären på rätt sätt. Därefter visade jag resultatet för projektets 
cinematograf och producent, och utifrån detta kunde vi sedan välja skådespelare och även den 
sinnesstämning som vi tyckte passade filmens karaktär bäst. På en av inspelningsdagarna 
hade jag arbetsuppgiften att regissera statister. Statisterna var åtta stycken totalt med 
varierande skådespelerfarenhet. Jag angrep statisterna på ett lugnt och välkommande sätt. 
Genom att få statisterna att känna sig välkomna kunde de utan press agera framför kameran. 
Resultatet blev att statisterna kunde genomföra rollerna effektivt. 
 
Delaktighet i redigering gav möjlighet att plocka ut och bestämma vilka tagningar som skulle 
användas, vilka ljud som skulle appliceras och vilken färgkorrigering som skulle användas. 
En scen som inte blev tillräckligt bra på bild, såsom det var tänkt i manus, plockade jag bort i 
redigeringsfasen. Lyckligtvis påverkade inte detta handlingen i sin helhet. Ljud som lades på 
filmen i form av musik och bakgrundsljud, fick jag ta av en gratissida eftersom produktionens 
budget inte tillät sådana utgifter. I färgkorrigeringen lades ett shadefilmfilter på filmen för att 
få fram filmens karaktärsdrag som en mockumentär.  
 

4.5 Vilken metod användes i att regissera skådespelare?  
För att komma fram till metoden som valdes för att genomföra rollen som regissör i 
filmprojektet fanns det några faktorer att ta med i beräkningen. Genre på filmen, 
skådespelarens personlighet, och produktionens storlek är exempel på faktorer. Det uppstod 
svårigheter att hitta skådespelare till filmen eftersom filmens produktion var väldigt liten. Det 
fanns ingen budget till att betala en professionell skådespelare, vi ville inte riskera att förlora 
den skådespelare som vi tidigare hade valt ut. Eftersom filmen är av genren mockumentär bör 
agerandet från skådespelaren kännas genuint och inte styrt utifrån ett manus. Tillsammans 
med det faktum att vår skådespelare var relativt skygg och tillbakadragen, landade beslutet i 
att regissera på ett lugnt och sansat sätt. Metoden var att få skådespelaren att känna sig 
bekväm och trygg, vilket innebar att uppmuntra i motgång var en nyckelfaktor i arbetet. 
Direktiv gavs till skådespelaren så att denne följde den riktlinje om hur karaktären skulle 
porträtteras, men skådespelaren gavs även mycket utrymme till improvisation för att kunna 
ge en genuin känsla av karaktären. Resultatet har blivit att skådespelarens karaktär uppfattas 
som skygg och tillbakadragen men med ett varmt hjärta. Åskådaren ska känna att man 
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kommer karaktären nära, och att man känner sympati för honom. Vidare har vi önskat få fram 
att karaktären upplevs som äkta och inte som en roll som spelas.  
 

5. Diskussion 
Till vår hjälp hade vi Film i Västerbotten, och vi fick stöd under projektets gång genom 
samtal och diskussioner. Film i västerbotten hjälpte oss även med tillgång till teknik i 
projektet såsom lån av kamera och mikrofon. Under projektets gång hade vi regelbundna 
träffar i början på varje vecka där vi fick feedback att ändra filmen utefter för att uppnå bättre 
resultat. Däremot hade vi ingen stöttning på själva inspelningsplatsen under tagningarna. Det 
hade underlättat om det hade funnits tillgång till mer experthjälp i genomförandet av 
projektet. Detta gjorde förstås att en del frågor fick lösas spontant och vissa situationer hade 
eventuellt kunnat lösas bättre om jag hade haft tillgång till någon med expertis inom 
regissörens uppdrag. Troligen hade arbetet flutit på bättre om jag hade kunnat ställa direkta 
frågor vid den tidpunkt då problemet uppstod. Det fanns fortfarande hjälp att tillgå dock, men 
jag betonar vikten av att ha någon som arbetar i fältet bredvid sig och inte bara ger råd i 
samtal inför inspelningen.  
 
Skådespelaren som spelade huvudrollen var duktig, och han lyckades porträttera karaktären 
på önskat sätt. Dock var det bland annat i detta arbete som jag fann resultatet till 
frågeställningen. Det kunde tidvis uppstå små problem vid regissering av skådespelaren, 
såsom att skådespelaren kunde försvinna och vandra runt på inspelningsplatserna, då vi i 
produktionsteamet diskuterade upplägg av scener. Detta försvårade vårt arbete, eftersom jag 
kände ett ansvar att hela tiden ha koll på vår skådespelare. Jag fick även vid upprepade 
tillfällen förklara vilken scen vi för närvarande arbetade med och vilken dialog som skulle 
framföras. Replikerna fick jag upprepa för honom gång på gång, och det fanns en tydlig brist 
på fokus från hans sida. Arbetet blev efterhand relativt påfrestande och regiarbetet blev 
periodvis mer omhändertagande än vad som är vanligt för en regissör. Genom noga planering 
var jag dock väl förberedd på att hantera situationen, och det gick aldrig så långt att det blev 
ett hinder för mig som filmregissör i projektet.  
 
 
Eftersom vi var så få i produktionsteamet, tre personer, lades ett stort ansvar på var och en av 
oss. Små arbetsområden var många såsom att ta hand om skådespelare, ta hand om statister 
och inköp av rekvisita, vilket ibland kunde hindra mig från att fokusera på rollen som 
regissör. Det underlättar för regissören om där finns personer vars uppgift är att ta hand om 
de något mindre arbetsuppgifterna. I min roll som regissörs lades för mycket fokus och energi 
på de mindre arbetsuppgifterna och de viktigare områdena blev lidande. Innan jag påbörjade 
arbetet filmregissör i projektet, hjälte det att ha förberett mig genom att ta reda på exakt vad 
en filmregissör är. Det gav en väldigt bra grund i att veta vilka kvalitéer en filmregissör 
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behöver och vad som förväntas utav en filmregissör. För att genomföra arbetet som 
filmregissör krävs det att man är väl förberedd. 
 
Med filmen Aro, deltog vi i Film i Västerbottens filmfestival i slutet på maj 2016. Filmen var 
med i tävlingskategorin tungvikt. Kategorin baseras utifrån ålder på de personer som har 
skapat filmen. Åldern för att vara med i tungviktskategorin ligger inom ramen 1926 år och vi 
som skapade filmen var mellan 2325 år gamla. I filmfestivalen deltog vi mot över 20 andra 
kortfilmer inom samma kategori. Det blev tyvärr inget pris inom något område men när 
filmen visades fick vi positiv respons från publiken. Det blev enligt oss en lyckad 
presentation eftersom det var den första kortfilmen som vi har skapat tillsammans så 
förväntningarna på att vinna var inte höga. Genom att ha haft som mål att deltaga med filmen 
i en filmfestival, har vi haft en extra morot att utgå efter när vi genomfört filmproduktionen. 
Detta har medfört att arbetet runt kortfilmen har haft en hög ambitionsnivå. 
 
Huvudsaken med rollen som regissör har varit att genom rörliga bilder få berätta en historia 
och förmedla ett budskap. Man vill att filmverket ska leverera det man önskar säga, och att 
åskådaren ska känna den närvaro och det engagemang som man önskar uttrycka genom 
filmen. Alla arbetsuppgifter har gjort att jag har haft ett stort inflytande i filmprojektet, och 
varje roll som jag har haft i projektet har varit ett steg närmare att nå mitt mål. Målet har varit 
att undersöka de olika rollerna för att sedan kunna diskutera frågeställningen: “Vad är 
filmregissörens nyckelroll i en kortfilm?”. Vidare hjälpte de olika arbetsuppgifterna mig att 
påverka det slutliga resultatet, och filmen växte fram alltmer som min berättelse. Ju fler delar 
jag var med och påverkade desto lättare blev det att styra filmen åt den riktningen som jag 
önskade. Detta är ju också regissörens roll; att skapa en film som ett konstnärligt verk. 
 

6. Slutsats 
Rollen som filmregissör är oerhört bred och kan innefatta en rad skilda arbetsuppgifter. Desto 
mer man är delaktig i de olika rollerna, desto mer blir filmens berättelse regissörens. Även 
om nyckelrollen för en filmregissör i en kortfilm är att dirigera skådespelare, så är de andra 
arbetsuppgifterna runt omkring fortfarande viktiga delar. En filmregissör får gärna vara för 
mycket delaktig i för många arbetsområden än i för få. Det krävs mycket utav en filmregissör 
på en arbetsplats och en regissör har övergripande ansvar genom hela projektet. En regissör 
ska lyckas få alla medarbetare i filmprojektet att arbeta tillsammans och mot samma vision 
samtidigt som den konstnärliga aspekten ska sättas på filmen. När man ger sig in i arbetet 
som filmregissör är det viktigt att man är väl förberedd för vad som förväntas av en. Rollen 
som regissör kan företrädas på olika sätt. Det är viktigt att en regissör vet vilken metod han 
eller hon ska använda för att få ut det maximala ur skådespelare. 
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