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Abstract

In this Bachelor Thesis I’ve gone through how to write a script with a customer, letting the 

customer to generate an idea and participate in the writing process. With the help of a 

combination of Participatory Design and Collaborative Writing as methods I have built a new 

model that helped me and the customer to get the best script we could make with the 

restrictions we got along the way. During the writing we got some hindrance on what could be 

in the script and on what couldn’t. More hindrance got up but got solved on the best possible 

way. The viewers feedback was necessary to hear for us to evolve and to do better movies and 

scripts in the future. 

Keywords: Screenwriter, Participatory Design, Collaborative Writing, Method

Abstrakt

I detta kandidatarbete har jag gått igenom hur man skriver ett manus med kunden, låta kunden 

komma på idéen och vara med i skrivandeprocessen. Med hjälp av en kombination av 

Deltagande Design och Kollaborativt Skrivande som metoder har jag byggt ihop en ny modell

som hjälpte både mig och kunden för att få det bästa filmmanuset vi kunde göra med dom 

begränsningarna vi fick på vägen. Under skrivandets gång fick vi lite hinder om vad som 

kunde vara med och inte kunde vara med. Flera begränsningar dök upp men löstes på det 

bästa möjliga sätt. Åskådarnas feedback var nyttigt för oss alla för att kunna göra bättre 

framtida filmer och filmmanusar.

Nyckelord: Filmmanusförfattare, Deltagande Design, Kollaborativt Skrivande, Metod
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1. Bakgrund 

Att arbeta som en filmmanusförfattare kan uppfattas som ett otroligt ensamt jobb. Du kanske 

tänker på den scenen i The Shining (Kubrick, 1980) där skådespelaren Jack Nicholson är på 

det ödelagda hotellet, sitter helt ensam i ett gigantiskt rum och skriver i tystnad på sin nya 

bok.

Det kan även uppfattas på de viset i riktiga världen och är till en stor del sant. Det är oerhört 

svårt att skriva ett filmmanus samtidigt med någon annan som har sina egna idéer, till

exempel, hur klimaxet ska gå till eller hur en viktig konversation ska skrivas och så vidare.

Jag och tre andra människor har ett eget företag tillsammans, ett filmproduktionsbolag. Vi är 

Adam Larsson, Anton Frej, Anders Pettersson och jag som driver detta filmproduktionsbolag

(Four by One Handelsbolag, 2018). När vi har jobbat tillsammans har vi våra specifika 

uppgifter redan utdelade. Jag är den som skriver filmmanuset till våra sketcher vi kommit på 

tillsammans och även redigerar jag filmerna i postproduktion, det är dessa uppdrag som är 

mina fasta uppgifter på företaget. När vi är klara med en produktion och/eller produkt får 

företaget krediteringen att produktionen och/eller produkten blev helt färdigställd och klar för 

att användas av kunden. Men när filmmanuset väl skrevs var jag ensam, antingen hemma eller

i projektrummet där det var tyst.

I detta delkapitel tar jag upp vad som fick mig att börja tänka på och starta denna 

undersökning. Inom skrivaryrket finns det en speciell jobbgren som heter ghostwriting. 

Ghostwriting kan vara både positivt och negativt, lite som ett dubbeleggat svärd kan man 

tänka. Detta yrkets bra sida är som Farnworth förklarar och skriver: ”Ghostwriting is a great 

way for an expert with a book idea and no writing skills to get their expertise out there.”

(2013). Detta är ytterst hjälpsamt för att få sina idéer till verklighet och sedan få publicerat till 

allmänheten att läsa. Men Farnworth fortsätter i sin artikel med: ”Someone else got all the 

credit. That was on purpose. See, I traded credit for cash. In other words, I got paid to be a 

ghostwriter.” (2013). Det är dessa två citat som fick mig att börja tänka och faktiskt utgöra 

detta kandidatarbete och gestaltning.

Att bli betald för att sälja sitt arbete och kreditering sker mer än vad man skulle tro, runt 90% 

av alla gånger en ghostwriter får ett jobb så får ghostwritern skriva ett NDA-kontrakt* och då
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får kunden all kreditering för produkten som skrevs av ghostwritern (Blanton, 2016). Det även 

ses ner på att ha flera författade på ett arbete. Varför är det som får utgivaren att tro om man 

publicerar böcker att det blir färre exemplar sålda när fler författare är på framtidan (Ede & 

Lunsford, 1990)?

1.1 Frågeställning

Hur kan man hjälpa en kund med en idé att få den till ett fulländat filmmanus med hjälp av 

berättande, kollaborativt skrivande och deltagande design, och hur kan filmindustrin ta nytta 

av dessa metoder idag?

1.2 Syftet

Studien utgår på att få en mer positiv inställning till flera filmmanusförfattare, mer synligt 

kollaborativt arbete och rätt kreditering utan att ha undangömda sekretessavtal. Med hjälp av 

den forskning jag har tog fram och som användes i min gestaltning ville jag se ett nytt sätt att 

jobba tillsammans med kunden, samt visa filmindustrin hur detta kan underlätta 

arbetsprocessen, kollaborationen och skapandet av ett mer enastående och unikt filmmanus.
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2. Tidigare & aktuell forskning 

Under detta kapitel har vetenskapliga texter undersöks om hur det är att skriva själv och med 

andra. Jag har även undersökt narrativa teorier, vad man bör tänka på för att skriva en 

berättelse, då film-branschen inte är en vetenskap utan en mer pedagogisk och filosofisk 

bransch. Det finns ingen vetenskap eller formel för att berätta den bästa berättelsen, men den 

delen hjälpte mig och kunden om vad man bör tänka på för att skriva en genuin berättelse 

inför gestaltningens del.

2.1.1 Som Ensam Skribent

Det Ede & Lunsford (1990) tar upp i sin bok ”Singular Texts/Plural Authors: Perspectives on 

Collaborative Writing” är hur författarna har jobbat, hur andra skribenter har jobbat (både 

enskilt och tillsammans), hur det har sett ut för utomstående, och även vad som kan ske när 

olika författare jobbar och fungerar tillsammans på en artefakt. Ede & Lunsford började 

skriva sin bok när dem hittade ett antagande i en artikel av Clifford Geertz (Common Sense as 

a Cultural System, 1975), där Geertz har skrivit att det genomgripande förnuftet antar att 

skrivandet är i sig och nödvändigtvis en ensam, individuell handling. För Ede & Lunsford när 

de började skriva tillsammans, kändes kollaborationen och deras skrivande naturligt,

tillräckligt naturligt att dem fortsatte att skriva texter, artiklar och böcker med varandra. Något 

som var naturligt för dem var inte naturligt bland deras kollegor. Några av deras kollegor till 

och med varnade dem att ingen av dem skulle få gynnsamma beslut eller befodran om dem 

fortsatte att skriva tillsammans. Även de kollegor som inte varnade dem var häpnade över 

deras förmåga att kunna skriva tillsammans så väl som dem gjorde. Flera gånger har skrift-

lärare försökt förklara skrivande på det mest enkla sätt, så har den solidariska naturen i 

skrivande dykt upp. Under Ede & Lunsfords forskningsdel hittar de en essä av Loren Barritt 

”Writing/Speaking: A Descriptive Phenomenological View” (Årtal refererades inte), där tar 

Barritt upp ett par exempel på kärnan i erfarenhet av skriftlig sammansättning, ”When I write, 

I sit down, pick up my pen, and begin to write words on paper.” (p. 127), ”When I write, my 

thoughts tumble over one another. I have trouble moving my pen to keep up with my 

thoughts.” (p. 129), ”You are alone when you write.” (p. 130). Med dessa exempel kopplar 

Barritt detta med den oundvikliga solidariteten med svårigheten många författare upplever, 

”Because writing is a solitary... activity, I find it easy to avoid getting started on a writing 
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task. Writing means going off somewhere to be alone with my thoughts and plans” (p. 130).

Svårt att börja och vara ensam med ens egna tankar.

Det har även forskats fram att människor behöver tysta arbetsmiljöer för att kunna prestera 

bättre när man ska skriva, då ens hjärna inte helt kan koppla bort allt bakgrundsljud som finns 

i rummet eller det ljud som är närheten av en. Vilket betyder att man uppfattar vissa ord bland 

allt babbel runtom sig eller i musiken man lyssnar på, vilket resulterar till att man blir störd i 

sitt arbete och har lägre konsentration (Keus van de Poll, 2018).

2.1.2 Tillsammans Med Andra

Ede & Lunsford (1990) fortsätter att beskriva i boken ”Singular Texts/Plural Authors: 

Perspectives on Collaborative Writing” när människor har jobbat tillsammans på olika böcker 

och artiklar, vilket till mesta dels sker i forskningssammanhang där forskare behöver hjälp av 

andra forskare på grund av att vetenskapen har blivit ett sånt brett ämne. Andra fall är bland 

annat progressivt skrivande såsom politiska redogörelser och anföranden, där det sällan skrivs 

av en person. Att det ibland går bra att skriva tillsammans med andra människor och andra 

gånger inte är på grund av vilka individer som är inblandade i arbetet. Det finns två exempel i 

boken där kollaborativt skrivande kan vara ett problem. Det första exemplet är en 

undersökning som blev försenad nästan ett årtionde på grund av att två av författarna till den 

undersökningen bråkade om vems namn som skulle stå först på titelsidan. Denna viktiga 

undersökning handlade om hur AIDS spred sig. Det andra exemplet är när utgivaren säger att 

boken säljs bättre om det bara är ett namn på framsidan av boken, och att den andra 

författaren får stå på titelsidan. Ett gift par skrev en bok tillsammans och blev utsatta för det 

andra exemplet (detta exempel från Ede & Lunsfords bok använder en källa jag inte kunde 

hitta och referera), och har självklart då den ironiska titeln: ”Men and Women: Working 

Together in Changing Times”. Det finns tillfällen när människor inte kommer överens med 

dem individer som är inblandade, och vissa gånger tillåter inte utgivaren att ens namn ska stå 

på framsidan av boken. Med rätt umgänge att skriva med och bolla idéer med kan samarbetet

ske på en mer gemensam nivå.

I en annan text från Skövde har vi Emmy Wahlbäck som undersökte om rollspel och 

kollaborativt skrivande, ”Kollaborativt historieberättande i ett MMORPG” (2011). I detta 
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kandidatarbete tar Wahlbäck upp kollaborativt skrivande i ett intressant format. Via rollspel i 

textformat, utan muntlig kommunikation med dom inblandade. En berättelse som skapades

där läsaren även agerar som en författare för att historien i berättelsen skulle fortsätta. Denna 

sorts fiktiva interaktion funkar endast om läsaren även agerar som skribent för den potentiella 

berättelsen som blev av, samt skulle läsaren/skribenten ha tillräckligt goda kunskaper inom 

språket det skrivs i, endast då kan berättelsen bli av. Dem skulle även respektera varandra som 

individer och även den miljön & genre som den historien utspelades i, vilket för dom blev i en 

medeltida fantasy. Ur detta håller jag med Wahlbäck, att den jag ville jobba med skulle kunna 

samarbeta och respektera mig och jag respekterar den individen tillbaka, samt ha rätt 

kunskaper i språket det skrevs i, speciellt när det skulle publiceras vid ett senare tillfälle.

2.2 Narrativa Teorier

Nu går vi in på branschforskningen som gav mig och kunden det narrativa teorierna inför

gestaltningen, som inte skapade nya metoden, men användes i metoden. I denna del av 

kapitlet går jag igenom strukturen i en berättelse, vilken sorts rörelse berättelsen kan gå, hur 

viktigt det är att ha en genomtänkt premiss och vad som behövs tänka på i det dramatiska 

berättandet.

2.2.1 Strukturen

Det första, strukturen. I vilken miljö kommer historien utspelas i, spelar det någon roll vad 

miljön är? Enligt Robert McKee (1998) är den viktig. En historias miljö är 4-dimensionell

skrev McKee. Perioden, Varaktigheten, Platsen och Konfliktnivån. Första dimensionen av tid 

är perioden. Var i tiden är historien berättad? Sker det i nutid? Dåtid? Potentiell framtid? Eller 

är platsen en sådan plats att tiden är orelevant och okänt? Andra dimensionen av tid är 

varaktigheten. Hur lång tid kommer historien utspela sig? En dag? Månader? År? Det är 

vanligt att en berättelse skippar mycket av en historias tid, för det är sällan en films berättelse 

är lika lång som filmen är. Det finns få filmer som har en berättelse lika lång som filmen är,

såsom 12 Angry Men (Lumet, 1957) där alla 90 minuter av filmen är 90 minuter av 

berättelsens egna tid. Något ännu mer sällsynt är att få filmen längre än den tiden som faktiskt 

utspelas. Det finns få filmer som har lyckats med detta, ett exempel är Battleship Potemkin 

(Eisenstein, 1925). I filmen finns det en scen som utspelas på en trappa, en del kaos sker där.
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Men hela denna scenen utspelas i två tre minuter, men den scenen är utdragen till 12 minuter, 

inte på grund av slow-motion*, utan det är berättat från flera olika individers perspektiv under 

samma tidpunkt. Tredje dimensionen är den fysiska platsen i historien. Vad är historiens 

specifika geografiska plats? Är det i en stad? På vilka gator? Vilken byggnad på den gatan?

Vilket rum i den byggnaden? Är det i rymden i en rymdkapsel? Är det i en hytt ute i den 

afrikanska djungeln? Den fjärde och sista dimensionen som McKee skrev om är 

konfliktnivån. Här är det inte bara den fysiska och temporära domänen som gäller, utan den 

sociala domänen också. Sker konflikten på en politisk nivå? Ekonomiskt? Ideologiskt? 

Biologiskt? Eller är det en personlig konflikt som bara finns mentalt i karaktärens tankar? Det 

behöver inte vara specifikt en av dessa, man kan kombinera flera av dessa, vilket många även 

har gjort. Det konfliktnivån är, är historiens position i hierarkin för karaktärerns kamp för det 

rätta. Historiens miljö skarpt definerar och visar gränserna för alla möjligheter historien kan 

ha. Oavsett vilken värld skribenten skapar, oberoende på hur imaginär, är vissa händelser 

möjliga eller sannolika att ske. En berättelse måste lyda sina egna interna regler av 

sannolikheter. Händelserna som skribenten kan använda sig utav är begränsade till dessa 

möjigheter och sannolikheter, även i dom världar man själv skapar.

David Trottier (1998) tar upp i sin bok ”The Screenwriter's Bible” en annan sorts struktur, den 

tre-akts strukturen som är den mest vanliga strukturen. Den första akten kallas för 

Uppsättningen, den andra Konfronteringen, den tredje Upplösningen. I uppsättningen 

framställs huvudkaraktärerna, deras förhållanden och världen dem lever i. Någongång i mitten 

av första akten sker en dynamisk händelse som konfronterar huvudpersonen, vars hans/hons

försök att hantera denna situation leder till en sekundär och mer dramatisk händelse, detta 

kallas för Första Vändpunkten. Vid denna punkt sker tre saker. Ett, signalerar slutet av akt ett. 

Två, ser till att livet för huvudkaraktärens liv inte kommer vara densamma igen. Tre, ställer en 

dramatisk fråga som kommer bli svarad i klimaxet av filmen, frågan ska även uppmana 

huvudpersonen att agera. Några exempel: Kommer X att få tillbaka diamanten? Kommer Y få 

sin kärleksintresse? Kommer Z fånga mördaren? Andra akten, Konfronteringen. Här försöker 

huvudpersonen fixa problemet som kom fram i första akten, bara för att hitta sig själv i ett 

förvärrande stadie. En anledning till att huvudpersonen inte kan fixa problemet i första taget

är för att huvudkaraktären inte har färdigheterna än för att fixa motståndet. Huvudkaraktären 

måste inte bara lära sig nya färdigheter, utan också bli medveten om vem han/hon faktiskt är 

och vad han/hon kan göra med att hantera sitt eget problem, vilket gör att han/hon förändras 

som person. Tredje akten, Upplösningen. Här visas upplösningen av berättelsen. Det är här 
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klimaxet sker där majoriteten av all spändhet slår igenom hela berättelsen och svarar på den 

dramatiska frågan som ställdes i akt ett, som även lämnar huvudpersonen som en ny 

människa.

2.2.2 Rörelsen

Det andra, rörelsen. Vilken riktning tar berättelsen? I vilken ordning berättas den? Enligt John

Truby (2007) finns det ett par naturliga mönster i en berättelse, mönster som även finns ute i 

naturen. Linjära, slingrande, spirala, förgrenade och explosiva. En författare skriver i samma 

mönster när dom ska skriva och berätta en historia, med en eller flera mönster för att koppla 

händelserna i berättelsen. En linjär berättelse följer en enkel huvudkaraktär från början till 

slut, inget svårare än så. Många Hollywood filmer är linjära, dom fokuserar på en enkel hjälte 

som eftersträvar sin specifika begärelse med hög intensitet. Publiken får bevittna en historia 

av en hjälte som går efter sin begäran och blir förändrad som resultat.

2.2.3 Premissen

Det tredje, premissen. Premissen är ens historia fastställd i en enkel mening. Det är en 

kombination av karaktären och komplott. Det brukar bli en kombination av känslan för 

huvudkaraktären, en händelse som startar all handling och ett humm hur historian kan 

avslutas. Truby (2007) gav några exempel: ”The Godfather: The youngest son of a Mafia 

family takes revenge on the men who shot his father and becomes the new Godfather.” (p. 17).

”Star Wars: When a princess falls into mortal danger, a young man uses his skills as a fighter 

to save her and defeat the evil forces of a galactic empire.” (p. 17). Det finns flera praktiska 

skäl till att ha en fastställd premiss. En av dom är producenterna. Producenterna letar efter en 

premiss med ett ”högt koncept”, vilket betyder att filmen kan bli reducerad till en catchy one-

line* beskrivning som publiken direkt kommer förstå och vilja se senare på bio eller hemma i 

soffan. En annan anledning är att den premissen skribenten skriver är ens inspiration. Det är 

ens ”Aha!”-ögonblick som får en att säga: ”Detta skulle bli en fantastisk berättelse!”, och 

troligtvis ger detta en iver nog och uthållighet att skriva idéen till en klar berättelse i månader, 

kanske även år. Men denna anledning är även ens fängelse. Så fort skribenten har bestämt sig 

för en premiss skribenten vill skriva till en hel berättelse, så är skribenten fast med den idéen 

och skribenten kommer lämna säkert tusen andra idéer bakom sig. En viktig punkt som Truby
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nämner, vilket även är självförklarande: ”What you choose to write about is far more 

important than any decision you make about how to write it.” (p. 17). Det är enormt viktigt att 

ha en utmärkt premiss, det är de beslutet som kommer basera alla ens resterande beslut under 

skrivprocessen. Karaktär, komplott, tema, symbolik osv. Allt detta kommer ur ens idé, alltså 

premissen. Om skribenten misslyckas redan vid premissen kan inget annat hjälpa en.

Premissen är grunden till hela berättelsen. Om byggnadens grund är bristfällig, ingen mängd 

arbete på golven ovanför skulle göra byggnaden stabil. Många författare misslyckas vid detta 

steg, att ha en utmärkt premiss, många som nio av tio misslyckas (p. 18). Den stora 

anledningen varför många författare misslyckas här är att författaren inte vet hur dem ska 

utveckla sin egen idé vidare och ser inte de potentiella guldet som finns djupt in. Dem inser 

inte det stora värdet i en premiss som tillåter en att utforska den hela berättelsen och alla dess 

former den kan ta, innan dem faktiskt sätter sig ner och skriver den. En av tipsen som Truby

ger för att hitta guldet i ens idé är tid, låta idéen sjuda in och se den stora bilden, hitta den 

generella formen och utvecklingen av historien. Den startar med näst intill ingenting. Därför 

är premissen så viktig i hela skrivarprocessen. Man ska känna efter och utforska vilka 

möjligheter och se vad som kan funka, se vad som formar sig organiskt och vad som faller 

ihop. Därav måste dem vara flexibla hela tiden och vara öppen till alla förslag. Hela Trubys

poäng med boken är att det ska kännas organiskt när man skriver och inte få en mekanisk

känsla på det hela berättelsen. Precis som historiens organiska rörelse i förra delkapitlet.

2.2.4 Det Dramatiska

Den fjärde och sista, det dramatiska. Nu när jag har gått igenom många olika strukturer och 

steg att följa för att få berättelsen i en logisk ordning, läste jag på Mats Ödeens bok,

”Dramatiskt Berättande: Om konsten att struktuera ett drama” (2005). Där går Ödeen igenom 

historien om dramatiskt berättande, publiken, rummet, tiden, handlingen, intrigen, 

karaktärerna och dialogen. Mitt fokus landade på karaktärerna, och mer specifikt om 

relationerna och huvudpersonen.

Tidigt skriver Ödeen ”Det går över huvud taget inte att förstå eller beskriva en människa utan 

att ställa den människan i relation till andra mäniskor.” (p. 236). Det Ödeen menar är att dem 

karaktärerna involverade är beroende av varanda, en karaktär kan antingen vara god eller ond 

beroende på vad som omgiver karaktären. Ett exempel som Ödeen ger: ”På samma sätt 

betingar Romeo och Julia varandra. Det är konstellationen mellan just de här två 
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ungdomarna som driver deras kärlekssaga till ett tragiskt slut.” (p. 236). Det är handlingen 

och samspelet mellan karaktärerna som säger vem karaktären faktiskt är. Med detta exempel

kan man jämnföra den med många andra kärlekshistorier. Allt som sker och ageras för att föra 

fram karaktärernas känslor för varandra. X säger nej till sin befodran som skulle få X att flytta 

till en ny stad, för att stanna kvar med Y. A väljer B som partner istället för C, och sen förstör 

C för B för att kunna få A till sig själv. Allt detta synliggörs via karaktärernas dynamiska 

interaktioner med varandra och i handlingens utveckling. När interaktion sker ändras även 

förhållandena mellan karaktärerna konstant. För att sammanfatta, det inte vad en person är 

som avbildar karaktären, utan vad karaktären gör.

Nu in på det sista, huvudkaraktären. Ödeen har en del punkter man bör göra för att skriva en 

huvudkaraktär som individ kan relatera till, visa empati för och under utvecklingen av 

huvudkaraktären. Som jag skrev innan är det handlingen och samspelet som säger vem 

karaktären är, detta samspel som sker går ihop med att karaktären utvecklas och förändras. 

Som Ödeen skrev, ”Ju svagare han är i början, ju mer måste han förändras för att nå en 

styrkeposition” (p. 241), detta ger ett avstånd som huvudkaraktären måste jobba igenom för 

att nå sitt mål. Ju mer avstånd det är, desto mer rörelse blir det i berättandet. Om 

huvudkaraktären redan är på en hög styrkeposition från början blir rörelsen relativt vek. Då 

huvudkaraktären redan kan lösa konflikten som finns hands, blir det minimal rörelse åt 

berättandet. Det finns få undantag till detta som jag har upplevt, men dessa undantag har även 

ett unikt sätt att få sin huvudkaraktär att rulla framåt ändå, vilket jämnar ut svagheten i 

karaktären. Dessa karaktärer är Saitama från One Punch Man (Natsume, 2015) och Dr. 

Manhattan från Watchmen (Snyder, 2009). Båda dessa huvudkaraktärer är redan i den högsta 

styrkepositionen som finns i deras valda världar. På grund av denna styrka dem har får dessa 

huvudkaraktärer ett annat problem, vad gör dem när dem redan är bäst på sitt område utan att 

ha en antagonist som knappt matchar deras styrka? Det är den delen som berättas istället, och 

bådas kämpande att leta för en ny utmaning berättas mycket skickligt. Det vi får istället 

uppleva är empati för huvudkaraktären, empati att inte veta vad en ska göra härnäst. Empatin

skapar inlevelse och en annan sorts rörelse för berättelsen. Det sista en huvudkaraktär behöver 

göra är att inte dra åt sig för mycket ogillande till sig, vilket betyder att karaktären måste 

handla förebildligt inför publiken.
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2.3 Resultatet Av All Forskning

Det är en del forskning att komma ihåg. Det är enklare att skriva en text själv. Det gäller att 

hitta rätt människor att arbeta med när man skriver tillsammans, både i väg av respekt och 

språkvis. Veta vilka fyra dimensioner berättelsen utspelar sig i. Var i tiden, hur lång tid, var 

geografiskt och vad konfliktnivån ligger på. Vad som ska ske i dom tre akterna. Hur en linjär 

historia berättas. Tyngden av en premiss och hur den hjälper skribenter att bygga vidare på sin 

idé. Hur relationer och interaktioner mellan karaktärer säger vem dem är, inte hur dem är. Hur 

man ger en huvudkaraktär maximal rörelse, hur man får empati och kan relatera till en 

huvudkaraktär.
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3. Metoder 

I detta kapitel tar jag upp dom olika delarna i Deltagande Design, hur man inkluderar slut-

användaren* i utvecklingen av projektet eller artefakten, fördelarna och nackdelarna att ha 

slut-användaren med utvecklingen. Även tas Kollaborativ Design upp, där jag tar upp olika 

steg i en modell som Törlind skapat, samt hur Informell Kommunikation funkar och vilka 

skepnader det kan ta.

3.1 Inkluderingen Av Slut-Användaren

I introduktionen av ”Understanding the collaborative-participatory design.” (2012) har

Scariot, Heemann & Padovani skrivit, som jag tolkar detta, att ha med slut-användaren kan ge 

en mer rum för unika idéer, som samtidigt kan generera intressanta och kreativa lösningar.

Även att det kan hända att en får jobba med icke-designers, vilket betyder att en kommer 

troligtvis att få jobba med någon eller några som inte är kunniga i ämnet för projektet eller 

artefakten en håller på med. Trots detta kan slut-användarna medföra nya sätt att se på 

projektet eller artefakten, såsom ge nya idéer, resurser man inte tänkte på innan, deras 

kunskaper i deras fält och så vidare. Det finns tre olika nivårer av interaktion med slut-

användaren som Scariot, Heemann & Padovani har skrivit. Informativ interaktion, rådgivande 

interaktion och deltagande interaktion. Vid informativ interaktion ser man slut-användaren 

som en källa för information. Använder sig utav tekniker som intervjuer, frågeformulär,

fokusgrupper eller bara rent av observerar slut-användaren. Designaren samlar all information 

som han/hon ser nödvändig och användbar för projektets eller artefaktens utveckling.

Rådgivande interaktion involverar mer som namnet säger, rådgivning. Här föreslår designern 

olika lösningar och visar dom till slut-användaren, där slut-användaren kan värdera och 

uttrycka sina uppfattningar och åsikter om lösningarna dem har fått framför sig. Denna del av 

metoden går lite hand-i-hand med informativ interaktion då man oftast och lättast använder 

sig utav intervjuer, frågeformulär och så vidare för att få sina svar från slut-användaren. Jag 

skulle säga att rådgivningsdelen är en mer kvalitativ interaktion jämnfört med informativ 

interaktion där det ser mer ut som en kvantitativ interaktion. Nu till tredje och sista sättet som 

artikeln nämner, deltagande interaktion. Här överför företaget/individerna som äger hela 

projektet/artefakten till slut-användarna, fulla kraften att ta plats, bestämma och välja vad som 

ska vara med eller inte. Detta utförs med hjälp av till exempel: storytelling workshop, 
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mindmaps, journaler och andra medel. Denna metod kräver mer planering, organisering och 

utförande av företaget/individerna som tar hand om sitt projekt eller artefakt.

3.2 Dom Olika Stegen Och Informell Kommunikation

Denna model som Törlind (Collaborative Design, 2015) har skapat involverar fem steg som 

går runt i en cirkel. Steg ett, förståelse. Steg två, föreslå. Steg tre, definiera. Steg fyra, 

integrera. Steg fem, granska. I första steget skriver Törlind att det är här man hittar en 

gemensam förståelse om produkten. I början av ett projekt finns många olika människor som 

är med, med olika kompetenser, skickligheter och ansvarigheter, vilket gör att alla 

involverade ser på produkten på olika sätt, då det inte har hittats en gemensam syn eller grund 

än. Utvecklingen till att hitta en gemensam grund sker via att interagera med varandra. Att ha 

en delad förståelse om produkten betyder inte att beslutet om upplösningen är hittad, men det 

sätter en grund för vad som är gränserna, reglerna och nödvändigheterna som produkten kan 

uppfylla. Andra steget är att föreslå någons idé eller lösning, eller kombinera flera idéer eller 

lösningar som de inblandade kommer överens om. Nästan direkt efter i steg tre, definiera, 

förklarar man sina förslag och bestämmer vad som ska bli produkten och vad som lämnas 

bakom. Det är nu i fjärde steget, integrera, att börja sammanfläta dem valda idéer och 

lösningar för att det ska bli en färdig produkt. I sista steget, granska, granskar man vad 

resultatet blev, går igenom vad som är positivt och inte, vad som stannar kvar och vad som tas 

bort, samt vad nytt som ska implementeras. Det är här stegen kan börja om från fem till ett 

och börja om alla steg, men att man har en produkt att förstå, föreslå nya idéer, definiera dem

och integrera dessa. Det går runt tills man blir nöjd.

Törlind skriver om Informell Kommunikation som grunden till en avgörande och lyckat 

projekt. De bästa sättet att få detta enligt Törlind är dagliga korta möten, att dessa möten ger 

en kontinuerligt flöde av information, övervakande bild av processen och lär dig hur det går 

för andra. Att ha förmågan att dela med sig sin information och lösa problem snabbt och 

oplanerat är ansett en viktig del av en lyckad kommunikation. Törlind skrev om ett fenomen 

att fysisk närhet ökar chanserna av kollaboration. Ju större distans det är mellan de som ska 

jobba med varandra, ju mindre kommuniserar de. Vilket blir att mindre information byts med 

varandra. För att inte hamna i denna situation skulle man vara på samma våning av en 

byggnad och inom 30 meters avstånd för att kunna vara i maximal tillgänglighet. Det finns 

även fyra kategorier inom kommunikation när det gäller delning av information. Planerad, 
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Menad, Oppoturnistisk och Spontant. Planerad är en konversation som är schemalagd i förväg 

av båda parterna. Menad är en konversation som inte är planerad i förväg, men är begärd av 

ena parten. Oppoturnistisk är en konversation som är begärd men hände av ren slump. 

Spontant är en konversation som inte är menad alls av någon part. Tack vare den stora 

stigningen av social media och direkta meddelanden har planerad kommunikation ökat

radikalt.

3.3 Kunskapen Och Metoden, Hand I Hand

Scariot, Heemann & Padovani tog upp och förklarade dom olika delarna inom Deltagande 

Design som involverade tre olika nivåer av interaktion med slut-användaren. Dessa var; 

informativ interaktion, rådgivande interaktion, och den sista, deltagande interaktion. 

Med dessa tre nivåer av interaktion; informativ, rådgivande och deltagande av Scariot, 

Heemann & Padovani skrev om, kan slut-användaren ge en unika idéer, intressanta och

kreativa lösningar till ens artefakt. Törlind tog upp den fem stegs-modellen som innehöll dom 

olika stegen; förståelse, föreslå, definiera, integrera och granska. Vad man ska göra i varje 

steg och hur det kommer hjälpa en designa ens artefakt med dem involverade. Även tar 

Törlind upp om informell kommunikation, att det är viktigt att hålla sin grupp nära varandra 

och ha så mycket kommunikation som möjligt för ett lyckat projekt.
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4. Designprocess 

I detta kapitel tar jag upp hur jag bygger min egen metod med hjälp av de metoder jag har 

undersökt och hur den kommer till bruk, samt hur den samtidigt hjälpte mig att ta emot och ge 

narrativa förslag med kunden och utomstående. 

4.1 Kollaborativt Designskrivande

Först innan jag kunde börja med den nya modellen behövde jag hitta den rätta arbetsgruppen 

att jobba med. Danielsson var en av dem, då det är hans idé som jag litade på skulle bli en bra 

produkt. Anton Frej och Anders Pettersson, dessa två individer litade jag på att kunna 

använda filmmanuset och göra den till en färdig film att kolla på senare. När det gällde 

Törlinds fem stegs-modell bakade jag in Scariot, Heemann & Padovanis olika delar om 

interaktion i dem olika stegen som Törlind har för att skapa min egna metod.

I Törlinds (2015) första steg förståelse lägger jag till informativ interaktion som Scariot, 

Heemann & Padovani (2012) har skrivit om. Kombinationen av förståelsen, att se vad 

kundens kompetenser, skickligheter och ansvara för, med informativ interaktion där man 

använder kunden som informationskälla. Med dessa två tillsammans i ett steg kan man ta reda 

på vad kunden vill och vad kunden kan. I andra steget föreslå, där designern och kunden 

föreslår sina idéer och lösningar, slås den även ihop med informativ interaktion. Med 

informativa interaktionen kan man intervjua eller observera kunden på vad kunden föreslår till 

artefakten. Vid tredje steget definiera, där förslagen blir förklarade, sätts den ihop med 

rådgivande interaktion. Den rådgivande interaktionen med kunden är som jag har skrivit 

innan, en mer kvalitativ interaktion. Det rådgivande hjälper till med att få mer djupare och 

förklarade svar av kundens idéer och lösningar. I steg fyra, integrera, är nog det enda steget 

som inte har någon sorts interaktion i sig, inte planerad iallafall. För här sätts alla idéer ihop 

till en potensiell klar produkt. I sista steget granska, finns deltagande interaktion med. Här 

under granskningen, går alla igenom vad som ska vara kvar, vad som blev positivt eller inte. 

Det är helt under slut-användarens kraft att välja vad han/hon vill ha med eller inte. Under alla 

fem steg kan kunden/arbetskamraterna närsomhelst dyka upp med en så kallad opportunistisk 

kommunikation som samtidigt är och blir en deltagande interaktion. 
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4.2 Gruppen Och Synopsisen

När kandidatarbetet började samlades jag, Danielsson, Jesper Nohage, Frej och Pettersson för 

att prata om allas idéer inför kandidatarbetet och frågeställningar. Vad våra frågeställningar 

gick ut på, hur allas gestaltningar ungefärligt skulle ske och syftet med allas arbeten. Vi var 

fem personer som blev det tre grupper med olika frågeställningar. Jag var själv, Danielsson 

och Nohage i samma grupp, samt Frej och Pettersson i en grupp. Vi landade direkt inpå första 

steget i den nya modellen, förståelse och informativ interaktion. Hitta varandras kompetenser, 

skickligheter, ansvarigheter och se vad alla ville göra och kunde göra. Efter vi hade etablerat 

allas poster skapades en gruppchatt på Facebooks Messenger app, där vi kunde hålla oss till 

planerad kommunikation. På grund av brist på plats kunde vi inte vara inom 30 meters 

avstånd från varandra för att ha maximal tillgänglighet som Törlind rekommenderar. Då

implementerade vi veckomöten för att uppdatera varandra hur långt vi har kommit med 

vardera del som vi jobbade på och även ge feedback på det vi kom fram till.

Steg två i modellen; föreslå med informativ interaktion. Danielsson hade tidigare gett oss en 

muntlig sammanfattning om hans idé, denna gång fick jag en skriven synopsis* av honom (se 

Bilaga 1, Synopsis p. 33) som är hans förslag till hur historian ska berättas. Jag tog emot 

Danielssons synopsis och började studera den, se vad han ville få ut av den, hitta den fyra 

dimensionella miljön, riktningen och skapa en premiss som skulle hjälpa till att se idéen i sin 

helthet och alla vinklar berättelsen kan ta.

4.3 Miljön Och Premissen

Jag såg miljön som Danielsson ville ha, perioden är en kombination av nutid och tidlöst, då 

hans berättelse utspelar sig i en abstrakt fantasi och slutar med nutid. Varaktigheten är också 

en kombination av två olika längder, den tidslösa fantasin där all tid oavsett en minut eller tio 

år går på en instans, och i slutet en kort stund när karaktärerna passerar varandra på gatan. 

Den fysiska platsen är på två olika plan, den abstrakta fantasin i ett vitt rum som är delat med 

en vägg i mitten av rummet, och en gata i riktiga världen. Konfliktnivån tolkade jag som en 

mental konflikt med manliga karaktärens känslor för den kvinnliga karaktären som manliga 

karaktären enbart har delat ögonkontakt med. Riktningen var enkel att lista ut, och det är den 

riktningen jag skrev om, linjärt. Danielsson skrev om en huvudkaraktär med känslor för en 
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annan karaktär som skrevs i en händelse från punkt A till punkt B.

Med dessa faktorer i tankarna kunde jag sitta ner och tänka på en premiss. Jag kunde ta början

av Danielssons synopsis om att det handlar om en ung man i en abstrakt värld som är 

karaktärens drömmar, där karaktären har ett händelseförlopp med en kvinna som han inte har 

sett mer än ett ögonkast. Mycket av hur historian gick enligt Danielsson blev svårare att korta 

ner till en mening, vilket fick mig att börja tänka på andra alternativ i berättelsen och vad som 

faktiskt är praktiskt och går att filma till Frej och Petterssons kunskaper och begränsningar. 

Jag gav Danielssons synopsis till Frej och Pettersson och gjorde en rådgivande interaktion

med oppoturnisitisk kommuniskation, bad dem om rådgivning och olika lösningar till 

berättelsen, vilket samtidigt blev Törlinds steg två i modellen, föreslå. De gick igenom 

synopsisen och gillade det vita rummet, de gillade dansen. Vilket blev att de skulle hitta en 

manlig skådespelare och en kvinnlig skådespelare som kan dansa tillsammans, ett vitt rum 

som har en rörande vägg och en massa färg. Något Frej och Pettersson inte gillade var den 

svarta färgen och att den manliga karaktären blir till en svart klump och det är blod här och 

var. För dem blir det svårt att komma på nånting som kan föreställa svarta klumpar och få 

skådespelare att vara med i så mörkt abstrakta scener som innehåller blod.

Med Frej och Petterssons förslag satte jag mig ner och skulle definiera dessa förslag till en 

färdig premiss som är öppen nog att kunna ta andra vägar än det som Danielsson skrev, men 

ändå kan gå dit. Som jag skrev i tidigare kapitel är att det brukar bli en kombination av 

känslan för huvudkaraktären, en händelse som startar all handling och ett humm hur historian 

kan avslutas. Med mycket tanke och finslipning kom jag fram till en premiss som träffar 

kriterierna för en premiss. Den lyder; ”En man blir kär i första ögonkastet, han börjar 

dagdrömma abstrakt om hur denna relation hade kunnat gå, men inser att detta potensiella 

förhållande inte hade slutat bra.”. Med denna preliminära premiss tog jag den och föreslog 

den till Danielsson på ett veckomöte för att kunna få ett definierat och bestämd premiss.

Danielsson ansåg den som en fungerande premiss att bygga runt. 

4.4 Två Förslag

I fjärde steget, integrera, blev att jag gjorde började skriva ut två stycken filmmanusar. En 

som var efter Danielssons synopsis, och en som var mer funktionell till alla gruppers gränser 

och kompetens, samt med tankar från kapitlet med Ödeen. Med det mer funktionella 
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filmmanuset berättade jag varför den var mer funkionell till Danielsson som landande på 

rådgivande interaktion. Jag visade upp hans version först som en renskrivning av hans 

synopsis (se Bilaga 2, Förslag 1, p. 34), och därefter min med dem tydliga ändringar som jag 

föreslog skulle ske (se Bilaga 3, Förslag 2, p. 35). Att det saknades en tydlig aktdelning samt 

att det inte fanns någon tydlig dynamisk händelse eller framställning av huvudkaraktärerna 

eller förhållanden i akt ett, uppsättningen. Den hade dock en utfylld akt två, konfronteringen.

Huvudkaraktären försökte fixa problemet men blev utmattad och rejält skadad. Även slutar 

akt tre, upplösningen, med en negativ ton. Det Trottier har skrivit i om akterna tolkar jag som 

en personlig utveckling och ett gott slut, men Danielssons historia har ett sorligt slut, vilket 

gjorde att jag fick anpassa mig och ändra lite på Trottiers struktur för att den ska stämma 

överens med det jag arbetade med. Flippa konfronteringen om man säger så. Istället för att 

förvärra situationen får karaktärerna det utdelat till sig, men det blir värre senare utan att 

karaktärerna kan göra nånting åt saken. Klimaxet finns fortfarande, men med ett negativt 

utfall, då huvudkaraktären inte får tjejen i slutet av berättelsen.

Ödeen hade ett bra exempel med Romeo och Julia, aggerandet runt dem orsakade deras 

kärlekshistoria till ett tragiskt slut. Danielssons slut är i samma område, vilket gjorde att jag 

fick bygga om relationen med karaktärerna involverade tills den stämde överens med 

samspelet mellan dessa. I Danielssons slut försöker huvudkaraktären väcka kvinnan men kan 

inte, han går tillbaka till sin sida och väggen dyker upp igen. Mannen börjar måla svart utav 

ilska för separationen och slår ett hål i väggen, vilket visar sig att kvinnan inte är kvar på 

andra sidan. Att bli arg på väggen är fel fokus och drar åt sig för mycket ogillande och för lite 

empati för huvudkaraktären. Den ändringen jag föreslog då var att huvudkaraktären inte målar 

svart men kastar en stol flera gånger som resulterar med ingen skillnad. Med hans fysiska 

kraft slår han igenom väggen för att han är förälskad i kvinnan och vill till henne, skapa en 

väg till deras återförening. Då skapades empati för huvudkaraktären och mindre ogillande för 

honom. Då är huvudkaraktären stark fysiskt, men svag för henne romantiskt.

Sista steget i Törlinds modell, granska. Här fick Danielsson, på ett veckomöte, granska och 

lyssna på dem olika alternativen och anledningarna till ändringarna jag gjorde. Danielsson 

höll med om ändringarna, efter förklaringarna för dessa ändringar. Då började jag om på

Törlinds modell på steg ett med att få alla i gruppen en ny insikt hur nästa framställning kan 

se ut.
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4.5 Filmmanusskrivandet

Med att göra ett riktigt utkast som filmmanus nu skrev jag ihop en uppsättning som kunde 

framställa karaktärerna, deras värld och relationer till varandra. Med tanke på att det stod i 

slutet av Danielssons synopsis (se Bilaga 1, Synopsis, p. 33) att huvudkaraktären kommer 

tillbaka till verkligheten men fick aldrig läsa nånting om att de gick in i hans drömmar till en 

början, så det adderades till berättelsen. I en oppoturnistisk kommunikation och deltagande 

interaktion med Frej och Pettersson togs alla möbler bort från berättelsen, då Frej och 

Pettersson gav mig ett krav mitt under skrivningsprocessen att inga möbler ska involveras,

vilket blev en oväntad andra och tredje steg, föreslå och definiera från deras sida till mig. Med 

tanke på att rummet som byggdes upp inte fick plats för några möbler alls. Samt sa de att 

dansarna redan har det trångt utan möbler i åtanke. Senare under skrivningen av filmmanuset 

gjorde Frej och Pettersson samma sak igen, deltagande interaktion med oppoturnistisk 

kommunikation, med nya begränsningar på filmmanuset och vad som är praktiskt och funkar 

att göra, samt ett namn till filmen. Väggen som separerar huvudkaraktärerna, den väggen 

kunde inte gradvis vara med under akt två. Antingen fick väggen vara uppe eller vara helt 

borta, det fick inte plats att gömma väggen delvis på den ytan rummet byggdes i, vilket 

resulterade till att skriva om filmmanuset igen under processen innan jag kunde föreslå eller 

definiera filmmanuset till gruppen. Namnet som Frej och Pettersson tog fram blev Tanzen.

Deras förklaring för namnet löd ”... Tanzen, ett namn vi valde efter den österrikiska 

kompositören Franz Schubert vars musikstycke Ständchen (1828) inspirerade filmen, där 

karaktärerna uttrycker sig genom dans.” (Frej & Pettersson, 2018, p. 16).

När filmmanusets första förslag blev klar (se Bilaga 4, Manus 1, p. 36-39) togs den fram på 

ett veckomöte för att definiera det jag har skrivit till resten av alla involverade. Jag förklarade 

till Danielsson och Nohage, Frejs och Petterssons ändringar med väggen som inte kunde 

gradvis existera, utan måste antingen vara uppe eller nere och att möbler inte skulle få plats. 

Danielsson accepterade dessa ändringar i filmmanuset. Jag gick vidare med konversationen 

om mina egna ändringar och tillägg för filmmanuset. Tillägget med akt ett, att det finns en 

scen i början i verkligheten med första ögonkastet, samt en uppsättning som samtidigt 

kommer ge en återkoppling i slutet av filmmanuset (förklaras senare i resultatkapitlet). Jag 

förkortade även akt två, textvis. Det var denna del dansarna fick bestämma hur dansen gick

till, vilket blev tomt på beskrivning, för det var där karaktärernas samspel gick ihop och 

utvecklades. Även efter båda har lagt sig går huvudkaraktären upp igen och börjar dansa och 
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måla på väggen i mitten av det stora rummet, där beskriver jag med mindre känslor av 

anledningen att skådespelaren kan uttrycka sig fritt.

4.6 Skådespelarnas Deltagande

Pettersson hade mailat i ett par veckor för att hitta ett par dansare som skulle kunna vara med 

på detta projekt och efter en månad av letande hittade Pettersson två dansare som var villiga 

att vara med i filmen och bjöd in dem till ett möte, som blev planerad kommunikation. På 

mötet kunde dansarna läsa första versionen av filmmanuset och ge sina åsikter om den inför 

deltagande interaktionen, samt vilka ändringar som skulle behövas för att de skulle bli 

bekväma att skådespela. Dansarna hade inget att säga om filmmanuset än att de tyckte om den

och att de ville ha tider på filmmanuset, när olika delar av berättelsen sker tidsmässigt för att 

kunna planera in och testa sin koreografi. Här fick Frej och Pettersson ge mig tiderna som 

dansarna behövde för att kunna inkludera den i filmmanuset och skicka en uppdaterad version 

till dansarna (se Bilaga 5, Manus 2, p. 40-42).

En del tid passerade, Frej och Pettersson gav mig deras sista deltagande interaktion om 

filmmanuset. Under tiden vid konstruktionen av rummet kom de två fram till att slänga en stol 

in i väggen utan att den skulle gå sönder hade blivit svårt att filma, vilket betydde att jag fick 

ta bort den delen från filmmanuset och göra en ny version (se Bilaga 6, Manus 3, p. 43), som 

tillslut blev den sista versionen som skapades och användes av Frej och Pettersson till deras 

inspelning av filmen.

4.7 Resultatet Av Designprocessen

Genom hela processen gick jag igenom en hel del bilagor. Tagit mig an den nya metoden som 

jag skapade, Kollaborativt Designskrivande till bruk, som gick nästan helt efter planerna. Det 

var fyra gånger en oppoturnistisk kommunikation hände med deltagande interaktion som fick 

mig att göra nytt på plats oavsett vart jag var bland dom fem stegen med inmatade 

interaktioner. Vad Frej och Pettersson ansåg om Danielssons synopsis, när möbler inte fick 

plats i rummet, annars blev det för trångt för dansarna att dansa, när väggen inte gradvis 

kunde visas utan kunde bara vara uppe eller nere, och att det hade varit svårt att filma en stol 

som slängs mot en vägg som inte skulle gå sönder. Kommunikationen mellan mig och 
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kunden/slut-användaren Danielsson, gick som det skulle med att ge varandra förståelse och 

föreslå. Danielsson förstod miljön och premissen som togs fram, även renskrivningen av hans 

synopsis. Namnet för filmen dök upp och fick namnet Tanzen, som var inspirerad av den 

österikiska kompositören Franz Schubert med mysikstycket Ständchen från 1828, som också 

betyder ”Att Dansa” på tyska. Skådespelarna/dansarnas deltagande interaktion om tider i 

manuset för att kunna planera sin koreografi.
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5. Resultat av undersökningen 
 
I detta kapitel har jag tagit upp den nya modellen och hur den fungerade med kunden och 

resterande av gruppen. Det anordnades även en förhandsvisning på filmen som gjordes utav 

filmmanuset, där vi även fick tillbaka kvalitativa svar om filmen.

5.1 Den Nya Modellen och Filmmanuset

Under denna undersökning har två artefakter skapats, en ny metod som heter Kollaborativt 

Designskrivande och ett filmmanus som använde sig utav den nya metoden.

Figur 1: En visualisering på Kollaborativt Designskrivande. (Egen bild)

På denna figur kan man enkelt se hur Kollaborativt Designskrivande fungerar på ett visuellt 

sätt. Vad allt heter, var man ska börja, ta vägen nånstans och vad man ska göra i varje steg.

Med denna modell kommer man kunna visa ljus på alla detagande i artefakten som skapades 

med kunden. Modellen som kombinerar kollaborativt deltagade av Scariot, Heemann & 

Padovani (2012), och kollaborativ design & informell kommunikation av Törlind (2015), som

ser till att arbetsproccessen är strukturerad, kollaborationen mellan designer och kund är i 

topp och skapandet mellan alla kreativa individer är i högsta hugg. 
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Ett filmmanus producerades via denna modell (Bilaga 4, Manus 1, Del 1/Bilaga 5, Manus 2, 

Del 2/Bilaga 5, Manus 2, Del 3/Bilaga 6, Manus 3, Del 4 (p. 36, 40-41, 43)) med premissen: 

”En man blir kär i första ögonkastet, han börjar dagdrömma abstrakt om hur denna relation 

hade kunnat gå, men inser att detta potensiella förhållande inte hade slutat bra.”, som sedan

fördes vidare till Frej och Pettersson. Olika versioner finns av detta filmmanus då under 

prcessens gång kom hinder och ändrade åsikter till hur filmmanuset skulle se ut. Frej och 

Pettersson sedan med sin egen frågeställning och undersökning gjorde detta slutgiltiga 

filmmanus till en kortfilm. Mer hur Frej och Pettersson gjorde detta och hur de tänkte under 

undersökningens gång går att läsa i deras kandidatarbete ”Feeling the Film” (2018).

5.2 Förhandsvisningen

Figur 2. Bild från excelet med åskådarnas kvalitativa svar med en intervjumetod baserat av 

Muratovski (2016) och Kvale & Brinkmann (2014). (Bilaga 12 från Frej & Petterssons 

kandidatarbete (Feeling the Film, 2018))

På den slutna förhandsvisningen hade vi bjudit in elva stycken studenter från campuset från 

olika inriktningar såsom Digital Bildproduktion, Digital Ljudproduktion och Digitala Spel. Vi 

visade filmen för dessa människor och sedan gav dem ett frågeformulär att fylla i efter 

visningen. Frågorna som vi ställde dem utvalda var; ”Berätta med några korta ord hur du 

upplevde filmen.”, ”Berätta vad du tyckte att filmen förmedlade för stämning.”, och ”Om du 

fick några känslor när du såg filmen, vilka var det?”. Dessa frågor skulle hjälpa Frej, 

Pettersson och mig om vi hade lyckats få fram det vi ville få fram i kandidatarbetet. En del 
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åskådare var mer insatta på det tekniska bakom filmen, hur den klipptes och vissa ljudklipp. 

Men en del svar träffade exakt det filmen skulle förmedla och handlade om. 

”Stämningsfull, välgjord, mycket associationer som man själv tolkar, kändes lite som en 

dröm” (Åskådare 4, 2018 maj 10)

”Stämningen förändrades genom filmen. Till en början var det ensamt, sen blev det 

gemenskap och känsligt men det slutade i en tyngre ensamhet” (Åskådare 5, 2018 maj 10)

””Love at first sight”, en känsla av lätthet.” (Åskådare 1, 2018 maj 10)

”Lite sorglig, och melankolisk” (Åskådare 7, 2018 maj 10)

”Kärlek vid första ögonkast_kurvan [sic]. Hoppet i början. Värmen som sprids vid 

ögonmötandet och den korta förtvivlan efter brytningen” (Åskådare 6, 2018 maj 10)

”Den fick mig att känna mig ensam. Upplevelsen att träffa nån nån vill lära känna som i nästa 

ögonblick försvinner är nått jag upplevt mycket” (Åskådare 5, 2018 maj 10)

Med dessa citat från frågeformuläret anser jag att jag har lyckats med mitt uppdrag att skapa 

det bästa möjliga filmmanuset. Åskådarna snappade upp att det var en abstrakt dröm, kärlek i 

första ögonkastet, en gemenskap som slutar i ensamhet. Alla dessa delar var det jag och 

Danielsson ville förmedla från början, det var redan i hans synopsis Danielsson nämner dessa 

ord, som sedan fick sin berättelse omgjord för att funka som en berättelse. Det var kul, men

samtidigt ledsamt att läsa sista citatet jag skrev av Åskådare 5, men det är sånna känslor vi 

ville väcka och kunna relatera till.

5.3 Kort Om Undersökningens Resultat

Den nya modellen Kollaborativt Designskrivande som kombinerar sammarbete, 

kommunikation, kundbemötande, samt synliggör alla involverades arbete som också höjer 

kommunikatioen mellan designer och kund. Med denna höga kommunikation via modellen

har ett filmmanus skapats med hjälp av min tidigare forskning inom narrativa teorier och 

bollandet av idéer som går att läsa i kapitlet ”Övriga bilagor” (p. ??-??).
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6. Diskussion 

I detta sista kapitel granskar och reflekterar jag min undersökning om Kollektivt 

Designskrivande, hur den höll som metod och i designprocessen samt resultatet. Hur metoden 

kopplar till mina källor och feedbacken som vi fick av förhandsvisningen, och hur detta kan 

hjälpa mig i framtida undersökningar.

6.1 Bakgrunden Och Källorna

När bakgrunden till hela undersökningen skrevs visste jag redan från början att detta kunde bli

nånting att ha i användning till framtiden, inte bara till mig själv, utan till andra skribenter och 

filmmanusförfattare som också jobbar inom filmindustrin. Det var bakgrunden som ledde mig 

till kollaborativt skrivande och deltagande design, vilket är mycket tack vare företaget jag 

jobbar på. Det fanns inte någon officiell struktur i vårat företag Four by One när det gällde att 

sammarbeta effektivt. Vi på företaget visste att det fanns liknande begrepp som deltagande 

design och så vidare men följde inte efter någons modell eller riktlinjer inom det ämnet. Det 

nya i min undersökning var just kollaborativt skrivande som jag hade velat jobba med, men 

inte fått ord på förs jag började forska om vad kollaborativt skrivande var, samt fått det 

rekommenderat till mig av min handledare. Kollaborativt skrivande och deltagande design var 

just den kombinationen som behövdes för att kunna göra det jag ville göra och gjorde. Den 

kombinationen fick mig att utvecklas som filmmanusförfattare och att se vad slut-användaren 

ville ha, inte bara vad jag ville ha utav en berättelse och ett filmmanus. Törlind (2015),

Scariot, Heemann & Padovani (2012), Ede & Lunsford (1990), & Wahlbäck (2011) har alla 

gett sin insikt om sitt område och gett mig värdefull information att kunna göra något eget i

metodväg. Hade jag saknat Törlind hade inte fem stegs-modellen existerat eller informell 

kommunikation i mitt arbete. Kommunikation hade hänt oavsett med tanke på deltagande 

design, men inte på lika planerad nivå skulle jag tro. Med den planerade interaktionen som 

planerades via vår gruppchatt på Facebooks Messenger app, var lättande för allas 

undersökningar och projekt. 

6.2 Trottier Och Truby

Det var ett citat som kunde ha ändrat filmmanuset en stor mängd anser jag. Det var en grej 
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Truby skrev om dom tre akterna i sin bok ”The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a 

Master Storyteller” (2007). Truby förklarade att aktuppdelning var onödigt att ha för att en 

film inte sker på en teaterscen som behöver bryta för att fixa nästa scen, en film rullar på och 

behöver inte stanna upp för att fixa nästa scen. Truby skrev: ”The idea of an act break comes 

from the conventions of traditional theater, where we close the curtain to signal the end of 

and act. We don’t need to do that in movies...” (p. 4). Detta citat fick mig att börja tänka om 

Trottiers bok om aktstruktur. Skulle jag lämna Trottier bakom mig eller ska jag skriva i 

aktstruktur ändå? Men det var då Frej och Pettersson kom till hjälpen med deras deltagande 

interaktion och oppoturnistisk kommunikation, och sa att väggen kunde antingen vara uppe 

eller nere, inget när imellan. Detta gav mig en idé. Jag tog väggen och agerade den som en 

gardin i en teater, en naturlig aktindelning. Då blir filmen lite som en teater som hamnar på 

filmduken. Om väggen inte var begränsad på det viset som den blev, hade filmmanuset sett 

relativt annorlunda ut idag. Jag kunde ha följt Trubys citat och hittat någon annan struktur på 

hur en berättelse kan skapas, troligtvis Trubys 22-steg som hela boken är gjord för att lära ut,

hans egna nya 22-stegs modell. Men andra anledningen, som inte är väggen, varför jag inte 

tog den 22-stegs modellen var för att den boken gjorde läsaren beredd att skriva en långfilm, 

inte en sju minuter kortfilm utan en enda dialog i hela filmen. Därav kollade jag mer på 

premissen och rörelsen i den boken.

6.3 Förhandsvisningen Och Framtiden

Förhandsvisningen utfördes och koordinerades av Frej & Pettersson, som även skapade 

intervjufrågorna med hjälp av Muratovski (2016) och Kvale & Brinkmann (2014). Dessutom 

valdes 11 stycken deltagare ut av Frej och Pettersson, för att få en sån delad åsikt som möjligt. 

Olika årskurser och olika linjer på vårat campus. Åskådarna gav både bra och konstruktiv

feedback för mitt utvecklande som filmmanusförfattare. En del av dom tyckte att akt två var 

utdragen och för lång i allmänhet.

”Förstår meningen och budskapet. Dansen tar upp för lång tid. Budskapet blir segt och man 

tappar fokus ... Först lite nyfikenhet som under dansen går över till lite uttråkad ... Ett snabbt 

avslut” (Åskådare 10, 2018 maj 10)

”... man för står [sic] koncept men par dansen [sic] i början blev lite långdragen ...”

(Åskådare 9, 2018 maj 10)
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Detta är en grej jag får komma ihåg i framtiden, trots det var Frej och Pettersson som valde 

dessa tider till dansarna att fixa en koreografi till. Det kan även vara en grej för mig att ge som 

förslag till framtida projekt och andra gruppmedlemmar. Fortsätta finslipa Kollaborativt 

Designskrivande med att testa många andras syner på deltagande design och kollaborativt 

skrivande för att se om min modell kan bli bättre. Kanske tillochmed hitta en ny metod som 

jag inte har hört talas om än och testar den i mitt skrivande. Många metoder går att testa, men 

det är en metod som gärna får fastna hos mig, i företaget även, men det gäller att hitta den 

bästa för oss, vårt företag och hur vi vill jobba, hur kunden vill ha sin produkt.

6.4 Kort Om Diskussion

Den stora lärdomen som jag fick utav mest var hur mycket ett projekt med så många röster 

involverade kan ändra, väga och förbättra ens produkt. Allas röster blev hörda och blev 

diskuterade om, som sen blev antingen användna eller tyvärr borttagna beroende på 

majoritetens röstning på vad som skulle med i berättelsen eller inte. Utan denna starka 

kommunikation vi alla hade mellan varandra, tack vare metoden som skapades, Kollaborativt 

Designskrivande, hade manuset och filmen sett så annorlunda ut att utomstående hade inte 

förstått att det var samma produkt vi jobbade på tillsammans. Alla narrativa teorier med Truby 

(2007), Trottier (1998), McKee (1998), Ödeen (2005), och alla kollaborativa metoder av Ede 

& Lunsford (1990), Scariot, Heemann & Padovani (2012) gjorde att jag kunde göra den 

metoden jag skapade för att bolla idéer med min kund för att få ett så positivt resultat som 

möjligt. Detta arbete har öppnat mina ögon för hur man kan arbeta med okunniga kunder och 

lyssna på allt de har att säga och absorbera deras kunskaper i deras fält och använda de till

produkten eller artefakten som görs. 

Detta kommer hjälpa mig och andra att visa hur många som är involverade att berätta en 

historia, speciellt under skrivande processen. Detta kommer undvika ensamma projekt och 

berätta vilka som är inblandade öppet, inget undangömt.
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Bildförteckning

Figur 1: En visualisering på Kollaborativt Designskrivande. Egen bild p. 25

Figur 2: Bild ur excelet med åskådarnas klavitativa svar. Lånad bild p. 26

Ordlista

NDA-kontrakt: Sekretessavtal

Slow-motion: En bit film som utspelar sig längre period än vad det faktiskt går.

Catchy one-line: En replik som sägs på en kort mening som samtidigt ska locka tittare att se 

filmen.

Slut-användare: En slut-användare är en person som artefakten är designad för. Det man gör 

är att man designar en produkt eller artefakt efter person/erna som kommer använda/uppleva 

ens produkt/artefakt.

Synopsis: En kortfattad sammanfattning eller översikt om berättelsens komplott
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7. Övriga bilagor

Bilaga 1, Synopsis. Simon Danielssons Synopsis (Egen bild)
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Bilaga 2, Förslag 1. Första förslaget av synopsisen. (Egen bild)
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Bilaga 3, Förslag 2. Andra förslaget till synopsis. (Egen bild)
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Bilaga 4, Manus 1, Del 1. Första sidan på första filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 4, Manus 1, Del 2. Andra sidan på första filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 4, Manus 1, Del 3. Tredje sidan på första filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 4, Manus 1, Del 4. Fjärde sidan på första filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 5, Manus 2, Del 2. Andra sidan på andra filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 5, Manus 2, Del 3. Tredje sidan på andra filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 5, Manus 2, Del 4. Fjärde sidan på andra filmmanuset. (Egen bild)
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Bilaga 6, Manus 3, Del 4. Fjärde sidan på andra filmmanuset. (Egen bild)


