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ABSTRACT 
Uppsatsen beskriver hela arbetsprocessen över hur en prototyp för 
en presentationsvideo kan skapas med stöd av Klaus Fogs fyra 
element. Information till designen hämtas från en kvalitativ 
intervju. Intervjusvaren sammanställs därefter och grundstenarna 
till berättelsen plockades ut med hjälp av Klaus Fogs element. 
Därefter åskådliggörs elementen i ett storyboard, som därefter 
omarbetas till en prototyp för en presentationsvideo. 
Presentationsvideon är ett case åt ett företag med namnet 
AktivtUteliv. Prototypen som skapas i uppsatsen ligger som 
diskussionsgrund för det fortsatta arbetet med 
presentationsvideon. 
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1. INTRODUKTION 
Det finns oändligt många berättelser i världen och dessa historier 
förmedlas på otroligt många olika sätt, genom språkligt uttryck, 
talande eller skrivande, genom stillastående eller rörliga bilder, 
genom rörelser, eller genom en blandning av alla dessa ovan 
nämnda alternativ. Berättelser återfinns även i alla tidsepoker, på 
alla platser och i alla samhällen. Berättelsen kan man säga 
började redan vid mänsklighetens historia och det finns inget folk 
och har aldrig funnits något folk utan berättelser. (Gripsrud, 
2002) Redan då människan var jägare och samlare var 
berättarkonsten en stor del i det sociala livet. Medan fruarna 
tillredde maten satt männen vid lägerelden och berättade dagens 
jakthistorier. Där berättades även myter och legender, och där 
utbyttes kunskap och erfarenheter som sedan fördes vidare från 
generation till generation. Dessa historier hjälpte till att skapa 
stammens speciella identitet och ställning gentemot övriga 
konkurrerande stammar (Fog, 2005).  
Ännu idag hjälper historier till att berätta vilka vi är och vad vi 
står för. I stor utsträckning liknar dagens företag de gamla 
stammarna. Historierna som cirkulerar i och kring en organisation 
visar en bild av företagets kultur och värden (Fog, 2005). Idag 
berättas många historier med hjälp av olika medier, såsom teve, 
Internet och radio. Designers tar ofta hjälp av berättelser när de 
skapar reklamfilmer, och andra digitala artefakter. Ofta i syfte att 
få berättelsen att leva vidare i fikarum, och på olika sociala 
tillställningar då artefakten diskuteras, kritiseras, och hyllas. Av 
den anledningen är berättelsen en otroligt viktig del i en designers 
verksamhet.  
För att kunna skapa en berättelse gäller det att vi först tar reda på 
vad en berättelse är uppbyggd av. Det gäller även att klargöra 

skillnaden mellan att skapa en berättelse och att berätta en 
berättelse. Denna uppsats syftar till att beskriva skapandet av en 
berättelse, vad en berättelse består av och vilka byggstenar som 
tillsammans bildar berättelsen. Berättandet av en berättelse är 
snarare dramaturgi, i form av tempo och scenuppbyggnad, 
kontext, hur och vart berättelsen förmedlas, dialoguppbyggnad, 
hur dialogen är uppbyggd, och mycket mer. Dessa delar lämnas 
dock till stor del okommenterade i detta fall eftersom fokus ligger 
på själva skapandet av grunden till berättelsen. 
Förutom kunskap om berättelsers uppbyggnad måste en designer 
veta hur en sådan kunskap kan tillämpas i sin arbetsprocess. Att 
synliggöra sin arbetsmetod är inte bara av relevans för designerns 
eget arbete utan är även viktig då den kan bli till en gemensam 
grund som ökar förståelsen och kommunikationen mellan 
arbetsgivaren och designern (Löwgren och Stolterman, 2004). En 
tydlig metod är även till stor hjälp för designern då denne ska 
planera och strukturera sitt arbete (Löwgren och Stolterman, 
2004).  
Det som blir intressant för mig som designer blir således följande 
fråga: Hur kan en designer jobba för att få stöd av tidigare 
kunskaper kring berättelsers byggstenar i skapandet av en 
prototyp? Med byggstenar menas i detta fall de delar som 
tillsammans skapar grunden för en berättelse. För att kunna 
besvara denna fråga har jag valt att synliggöra den arbetsmetod 
som jag arbetat med och gett läsaren inblick i samtliga delarna i 
skapandet av en prototyp. 

2. PROBLEMBESKRIVNING 
 

• Hur kan berättelsestrukturen utifrån Klaus Fogs fyra 
element tillämpas i utvecklingsarbetet av en 
prototyp?  

2.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att ge ett exempel på hur information till en 
berättelse går att strukturera med hjälp av Klaus Fogs fyra 
element. Samt visa hur olika verktyg i form av intervju och 
storyboard kan hjälpa designern i arbetet med att ta fram en 
prototyp som kan användas som diskussionsunderlag till en 
framtida presentationsvideo.  

2.2 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att inrikta sig på att synliggöra de olika 
delarna i skapandet av en berättelse, och kommer inte att 
behandla aspekter som marknadsföring, eller 
varumärkesuppbyggnad. Till uppsatsen kommer det att skapas en 
prototyp som avser förmedla en enkel bild av hur en framtida 
slutprodukt kan förväntas se ut. Prototypen bör inte ses som en 
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färdig produkt utan endast som ett steg i att närma sig den 
slutgiltiga presentationsvideon.   

3. VAD ÄR EN BERÄTTELSE? 
Det finns tre huvudtyper av talspråkiga texter: Berättelse, 
beskrivning, och argumentation. Berättelsen intar en särskild 
ställning eftersom den finns överallt, på alla platser, i alla tider, 
och i alla medier (Gripsrud, 2002). Gripsrud definierar en 
berättelse på följande sätt.  
 
”En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller 
människoliknande) subjekt som har ett projekt (vilja, önskan, 
begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande 
händelser.” (Gripsrud, 2002 sid 236-237) 
 
Att samband är kausala betyder att de förhåller sig till varandra 
som orsak och verkan. En berättelse bygger på en serie händelser 
går från ett tillstånd av jämvikt till ett tillstånd av bristande 
jämvikt, för att sedan återgå till ett annat stadium av jämvikt. Det 
är förloppet som utgör berättelsens meningsfullhet.(Gripsrud, 
2002) Detta korta citat beskriver på ett mycket tydligt sätt vad en 
berättelse innehåller och vari utmaningen ligger. Men detta citat 
beskriver enbart hur en berättelse är utformad på ett mycket 
enkelt och komprimerat sätt och för att besvara frågan hur en 
berättelse är uppbyggd krävs en mer utförlig beskrivning.  
Klaus Fogs har utarbetat en modell som består av fyra olika 
element. Elementen beskriver hur de flesta historier är uppbyggda 
och passar därför mycket bra in i detta sammanhang. Dessa 
element är: budskap, konflikt, rollfördelning och handling (Fog, 
2005). Budskapet eller sensmoralen är ett påstående, ideologiskt 
eller moraliskt, som genom historien framställs. Historiens syfte 
är att få åhöraren att förstå budskapet och ta det till sig. 
Konflikten är drivmedlet i historien. Utan en konflikt är det svårt 
att förmedla ett budskap. Människan försöker i största mån 
undvika konflikter och obehag och det är i stor utsträckning just 
själva konflikten som gör att vi vill finna lösningen på ett 
problem. Det är med hjälp av konflikten och sättet den löser sig 
som historien förmedlar sin sensmoral. Den klassiska konflikten i 
sagor är att det goda slåss mot det onda, och det är genom denna 
kamp som sagan förmedlar sitt budskap. Konflikten är således en 
positiv sak i själva berättandet, och en förutsättning för att 
historien ska få ett verkligt innehåll. Rollfördelning är viktig för 
att vi ska kunna sätta oss in i historien och identifiera oss med 
karaktärerna. Konflikten är historiens grundsten men det krävs 
karaktärer för att kunna berätta om den. Genom att ha karaktärer 
vari åhöraren känner igen sig kan dessa även relatera till 
karaktärens problem och prövningar. Fog använder sig av fyra 
karaktärstyper när han beskriver de traditionella berättelserna. 
Den mest framträdande karaktären är hjälten, och för att hjälten 
ska stöta på någon konflikt måste denne ha en motståndare. 
Motståndaren behöver inte vara en fysisk karaktär utan kan lika 
gärna vara en rädsla för någonting som hjälten måste överkomma. 
Dessa två strävar oftast åt olika mottagare, som kan vara 
tillexempel en människa som hjälten ska befria. Det finns 
ytterligare två karaktärer som ofta är återkommande i berättelser, 
dessa är hjälparen och givaren. Hjälparen är hjältens trogne 
kompanjon och givaren är ofta en kung eller liknande som ger 
hjälten en belöning. (Mossberg 2006)  

Handlingen är den slutliga ingrediensen som måste på plats. För 
att förmedla handlingen finns det olika metoder varav en är att 
berätta en sak i taget. För att tillämpa denna metod bör historien 
ha en tydlig struktur som leder åhöraren framåt hela tiden. En 
annan metod är att dela upp historien i tre delmål, en början, ett 
klimax, och ett slut. Eller som man också kan säga, konflikten 
uppstår, konflikten utvärderas, konflikten löses. (Mossberg 2006)  
Dessa fyra element kommer att ligga till grund i skapandet av 
prototypen. Budskapet kommer att bestämmas utifrån vad 
AktivtUteliv ser som sin största styrka och vad det är som gör 
deras företag unikt. Konflikten kommer att utformas så att 
budskapet med presentationsvideon blir tydligt. I detta fall blir 
konflikten utformad så att den förmedlar vad det är som gör att 
kunder bör handla sina saker av AktivtUteliv istället för av andra 
affärer. Karaktärerna kommer att hjälpa till att förmedla det 
budskap som introduktionsvideon syftar förmedla och slutligen 
kommer handlingen att bestämmas utifrån historiens övriga tre 
byggstenar och syftar till att på ett strukturerat sätt föra 
berättelsen vidare. 

4. ARBETSMETOD 
Vart finner man information till berättelsen? Hur hanteras den 
information som samlas in? Vilket stöd kan Klaus Fogs 
byggstenar ge i arbetet att strukturera berättelsen? 
I första hand utarbetades en intervju som sändes till AktivtUtelivs 
två delägare. Eftersom AktivtUteliv är ett företag som precis 
påbörjat sitt arbete går det ej att finna information om det, vare sig 
i form av broschyrer eller på Internet. De enda personerna som 
hade den information om företaget var företagets grundare. Därför 
valdes en intervju som datainsamlingsmetod. Intervjun syftade till 
att ge mig som designer en klarare bild över de ramar som 
prototypen måste hålla sig inom, samt ge en bild av vad företaget 
ville kommunicera till åskådarna med presentationsvideon. När 
svaren från denna intervju inkom sammanställdes dessa och den 
information som behövdes och var av relevans plockades ut. Detta 
skedde genom att svaren från de båda delägarna jämfördes med 
varandra och de delar som fanns med i båda svaren plockades ut 
som viktig information. Därefter användes den information som 
uttagits av intervjun för att skapa en berättelse där Klaus Fogs 
fyra element låg som grund för berättelsens uppbyggnad. Klaus 
Fogs grundstenar användes för att på ett tydligt sätt strukturera 
upp berättelsen. När berättelsen börjat ta form skapades ett 
storyboard med illustrationer, först enkla skisser på papper och 
därefter mer utarbetade illustrationer på dator. När storyboardet 
var färdigt påbörjades arbetet med att färdigställa prototypen som 
en film.  
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4.1 Intervju 
Eftersom berättelsen ämnar presentera AktivtUteliv måste 
företagets åsikter hörsammas. Detta för att jag som designer skall 
kunna veta vad det är företaget vill förmedla med sin berättelse, 
samt för att få en tydligare bild av vilka ramar som arbetet bör 
hålla sig inom. Jag har valt att arbeta med en kvalitativ intervju 
för att erhålla den information som krävs. En kvalitativ 
undersökning i form av intervju utgår från öppna frågeställningar 
som gör att respondentens tankar och synpunkter kan förmedlas 
relativt opåverkat utan att anpassas till i förväg givna 
svarsalternativ. Den tar hänsyn till hela resonemang. Man 
försöker i en kvalitativ intervju att förstå olika individer (Hartman 
1998). Jag anser att en kvalitativintervju är ett bra sätt att insamla 
information i detta fall eftersom det är företagets idéer och tankar 
som söks, och inte något givet resultat som går att mäta.  
Intervjun skedde i form av en mailväxling med företagets två 
delägare. Denna metod valdes av två skäl, dels fick delägarna mer 
tid till att lämna genomtänkta svar jämfört med vad ett fysiskt 
intervjutillfälle skulle ge. Delägarna kunde nu läsa frågorna och 
tänka igenom sina svar noggrant innan de svarade. Det gav även 
en större säkerhet eftersom feltolkningar och felskrivningar under 
själva intervjutillfället undveks. Vid intervjuer generellt kan det 

uppkomma osäkerhet kring vad som verkligen sagts under 
intervjun men med denna arbetsmetod elimineras denna osäkerhet 
eftersom svaren inkom i redan nedskriven form. Det andra skälet 
var av praktisk karaktär då ett fysiskt möte skulle gå att samordna 
först flera dagar senare och jag ville få svaren så omgående som 
möjligt. Mailväxlingen skedde på så vis att delägarna först 
meddelades via telefon att en intervju skulle ske på detta sätt. 
Därefter mailades frågorna till delägarna, och några dagar senare 
mailade de svaren tillbaka. 
Utifrån den valda intervjumetoden utformades fem frågor som 
intervjun behandlade. Frågornas karaktär syftar till att ge mig som 
designer insikt i hur AkrivtUtelivs ägare ser på sitt företag. Jag 
valde att arbeta med direkta frågor för att få så klara svar som 
möjligt från AktivtUteliv.   
Valet att arbeta med enbart fem frågor grundar sig i att svaren på 
dessa frågor ger tillräcklig insikt i företaget för att det skall gå att 
plocka ut grundstenarna i berättelsen. Man kan hävda att fler 
frågor borde ha använts för att få en tydligare bild av företaget, 
men eftersom AktivtUteliv varit med i hela framtagandet av 
prototypen har de kunnat kommentera samt förmedla sina tankar 
under arbetets gång och därför hade fler frågor blivit överflödiga i 
detta fall.   
Nedan presenteras samt motiveras de fem frågorna som skickades 
till företaget.  
 
1. Varför ska kunderna välja 

att handla av ert företag? 
Frågan syftar till att ge klarhet i 
vad det är som gör att AktivtUteliv 
bör ses som ett trovärdigt och 
pålitligt företag, samt varför man 
som kund bör välja dem. 

2. Vad är det som gör ert 
företag unikt? 

Frågan ämnar klargöra vad det är 
som skiljer företaget AktivtUeliv 
från andra företag. 

3. Vad är er affärsidé? Syftar till att få klarhet i företagets 
affärsidé. Vad det är som är 
byggstenarna i företaget. 

4. Vad vill ni som företag 
kommunicera till kunderna? 

 

Frågan ämnar klargöra vilken typ 
av image företaget vill förmedla 
utåt sätt.  

5. Vilken typ av 
layout/karaktär är ni 
intresserade av att er 
introduktionsvideo ska ha?  

Frågan syftar till att ge mig som 
designer riktlinjer över hur 
företaget vill att deras 
presentationsvideo bör se ut. 

 
 
En av delägarna valde att någon dag senare höra av sig via telefon 
för att ge ett förtydligande av fråga nummer fem eftersom han i 
mailet besvarat den frågan mycket kortfattat. Detta förtydligande 
var således den enda delen av intervjun som utfördes muntligt. 

4.2 Storyboard 
För att kunna åskådliggöra tankar och visuella idéer sker stora 
delar av designarbetet med storyboard. Dels för att kunna 
dokumentera arbetsprocessen samt för att kunna kommunicera 
idéer till AktivtUteliv. Huvudsyftet med att göra ett storyboard är 
att spara tid och pengar för producenten samtidigt som de är 
extremt effektiva om man vill åskådliggöra en scen eller en effekt 
(Cristiano, 1998). Storyboard är produktionens visuella manus. 

Modell 1:  Arbetsprocessen. 

Tabell 1: Intervjufrågor. 
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Inom nästan alla områden används denna teknik för att underlätta 
designarbetet, inom skapandet av reklam, CD-ROM, hemsidor, 
med mera (Begleiter, 2001). Det finns många olika typer av 
storyboard men det finns tre områden som är intressanta för detta 
projekt, dessa tre är: reklam, kortfilm, samt animationer. Dessa 
tre gränsar till presentationsvideon och förklaras därför nedan. 
Reklam: storyboard för en reklam bygger mer på att visa en smart 
och säljande idé snarare än att uppvisa en snygg illustration. För 
det mesta räcker det med tolv illustrationer för att ha ett komplett 
storyboard för en reklamfilm.(Cristiano, 1998)  
Kortfilm och spelfilm: Storyboard för en spelfilm måste vara mer 
detaljerat, framförallt när det kommer till hur skådespelare är 
placerade. Det krävs också betydligt fler animationer, närmare 10 
illustrationer för varje minut spelfilm. (Cristiano, 1998) 
Animation: Detta är den typ av storyboard som kräver mest av 
tecknaren eftersom den kräver det mest detaljerade och precisa 
arbetet. Tecknaren bör vara skicklig i sitt arbete gällande att rita 
karaktärer, platser och rörelser. Storyboardet kommer att ligga till 
grund för hela produktionen, och slutprodukten kommer i stor 
utsträckning att likna illustrationerna.(Cristiano, 1998)   
För att tillgodose de behov som ställdes på storyboardet som 
användes under detta projekt blandades dessa tre nämnda 
områden, reklam, kortfilm, och animation. Prototypen syftar till 
att vara både lite som en reklam, lite som en film, samt lite som 
en animation. Storyboardet bestod därför av cirka fyra till fem 
illustrationer per minut spelad film. Dessa illustrationer var till en 
början enkla skisser, men vidarearbetades sedan till tydligare och 
mer väldetaljerade bilder. De slutgiltiga bilderna monterades i 
tidsföljd på sidor med sex bilder på varje sida. Illustrationerna 
vidarearbetades i programmet Adobe Illustartor, och 
sammansattes sedan i programmet Adobe InDesign.  

4.3 Prototyp 
Prototypen syftar i detta fall till att ge en enkel bild av hur den 
slutliga produkten kan tänkas komma att utformas. Prototyp kan 
därför ses som en förlängning av storyboardet till lika som ett 
steg i att närma sig den slutgiltiga presentationsvideon. Eftersom 
prototypen inte avser att förmedla en färdig produkt är den av 
enkel karaktär, utformad med enkla animationer och utan 
ljudeffekter.  
Prototypen är utformad som en tecknad film och är framställd i 
programmen Adobe After Effects, Adobe Illustartor, Adobe 
Flash, samt Adobe Photoshop.  

5. SKAPANDET AV PROTOTYPEN 
I skapandet av prototypen ingick flera utmanande moment. 
Intervjusvaren som inkommit sammanställdes för att plocka ut de 
fakta som var av intresse för prototypen. Utifrån den 
informationen skapades en kort berättelse som sedan 
åskådliggjordes med hjälp av storyboard.  

5.1 Sammanställning av intervjun 
De citat som används i nedanstående text är hämtade från 
intervjun med de två delägarna och innehåller den viktigaste 
informationen som framgick under intervjutillfället.  
Av intervjun framgick att företaget lägger stor vikt vid att de 
själva har erfarenhet av att använda produkterna de säljer, och på 
så sätt har mycket god produktkunskap.  

”Vi har själva erfarenheten av att använda de produkter vi säljer” 
/Delägare 01 
”Det som gör vårt företag unikt är dels vårt kunnande inom de 
produkter som vi erbjuder” /Delägare 02 
Företaget inriktar sig på att leverera produkter av god kvalité för 
ett lågt pris till såväl gammal som ung. Företaget framlyfter att de 
inriktar sig på att bli först i Sverige med att sälja kajaker som inte 
gått via mellanhänder och på så vis tänker de hålla priserna nere 
samtidigt som de jobbar utan lagerkostnader. 
”Vi blir de första i Sverige som säljer riktigt prisvärda kajaker 
utan att kajakerna går genom flera mellanhänder innan den 
landar hos kunden”/Delägare 01  
”Med tanke på att vi kommer att vara Internetbaserade kommer vi 
inte att jobba mot stora lager, lokalkostnader eller fasta löner” 
/Delägare 02 
Utöver detta kommer de bara att importera produkter som de tror 
på och som ligger i frontlinjen för den tekniska utvecklingen. 
”… produkter som vi verkligen tror på och ligga i frontlinjen med 
den tekniska utvecklingen”/Delägare 02 
De tänker sig en introduktionsvideo som dels visar sportmoment 
som signalerar action, ungdomlighet, och nytänkande, samt en del 
som visar en bild av naturen som får åskådaren att vilja gå ut i 
skogen för att bara slappna av och njuta. Företaget vill ha en 
image av att vara att nytt fräscht företag med helt nya samt erkänt 
bra produkter. En av företagsgrundarna framhöll att han gärna såg 
en presentationsvideo som tydligt visar hur deras produkter inte 
levereras via mellanhänder, och hur andra gör det. 
”…att det signalerar action, ungdomlighet samt 
nytänkande”/Delägare 02 

5.2 Design utifrån Klaus Fogs fyra element 
Med utgångspunkt i intervjusvaren plockades budskapet, 
konflikten, rollfördelningen och handlingen ut. Företagets 
grundare anser att frilufssaker är för dyra i Sverige och att 
privatpersoner borde handla dessa billigare hos dem. Detta får 
således vara budskapet i berättelsen. Budskapet blir på så vis 
starkt kopplat till konflikten som ligger i att personer som vill 
köpa frilufssaker får betala massor av pengar till onödiga 
mellanhänder och i många fall inte har råd att köpa sig den 
utrustning de vill ha. Rollfördelningen kommer att delas ut mellan 
tre karaktärer, en kund, en sportaffär, samt AktivtUteliv. Valet att 
bara behandla tre karaktärer grundar sig i att berättelsen blir 
relativt kort, samt att fler karaktärer bara skulle komplicera 
berättelsen. Handlingen kommer till stor del att grunda sig i den 
ena delägarens önskemål som var att han ville att berättelsen 
tydligt ska visa att AktivtUteliv handlar utan mellanhänder. Den 
produkt som företaget talar mest om är en kajak, och det blir 
därför naturligt att använda den som exempel i berättelsen. Med 
detta som utgångspunkt skapades den historia som följer. 
Berättelsen syftar till att åskådliggöra hur en leverans till en 
vanlig butik går till och hur olika mellanhänder gör att 
kostnaderna stiger på produkten. Därefter visas en leverans utan 
mellanhänder, och det symboliserar att priser förblir lågt. 
Grundhistorien är som följer.  
AktivtUteliv.se lyser på skärmen. Därefter kommer en text som 
lyder ”Before we existed”. Det bli svart och man ser ett fartyg 
som står vid en fabriks lastkaj och en kajak lastas ombord. 
Fartyget börjar därefter en resa mot en sportaffär men gör många 
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stopp på vägen och vid varje stopp kostar det pengar. När kajaken 
slutligen kommer fram till sportaffären står en kund och kollar 
längtande på den. Han upptäcker att den är otroligt dyr och får 
därför gå tomhänt därifrån. Därefter blir det åter svart och en ny 
text lyser ”AktivtUteliv.se Now days, when we exist”. Kunden 
sitter vid sin dator och går in på AktivtUtelivs hemsida. Där 
kollar han på några bilder på företagets grundare och inser att 
detta är personer som vet vad de håller på med. Därefter finner 
han en kajak som är till salu väldigt billigt. Kunden blir funderad 
över hur detta går till och vi befinner oss åter vid lastkajen och 
fartyget. Åter lastas en kajak ombord, men denna gång åker 
produkten raka vägen hem till kunden utan några stopp.  
För att på att tydligt sätt motivera samt beskriva berättelsens 
uppbyggnad beskrivs åter de element som Klaus Fog behandlar. 
Innan berättelsen beskrevs vilken del av informationen som 
plockats ut för att skapa berättelsen. Nu beskrivs dessa element 
utifrån den berättelse som skapats. 

• Budskapet i presentationsvideon är som tidigare nämnts att 
friluftssaker är alldeles för dyra eftersom företag oftast jobbar 
med mellanhänder men detta gör inte AktivtUteliv och därför 
kan de leverera bra produkter till låga priser.  

• Konflikten ligger i att en kund vill köpa en kajak som han inte 
har råd med. Det är när denna konflikt löses som budskapet 
blir tydligt i historien. Det ligger även en annan konflikt som 
är lite dold i denna berättelse och det är konflikten mellan 
AktivtUteliv och andra företag där AktivtUteliv anser att det 
är fel att de andra företagen handlar med mellanhänder vilket 
resulterar i att kunden får betala massa onödiga kostnader för 
sin produkt.  

• Rollfördelningen blir lite speciell i detta fall eftersom 
presentationsvideon är så kort och enbart visar en person. 
Men som Fog beskriver behöver en karaktär inte 
nödvändigtvis vara en person. Den enda person som vi möter i 
berättelsen är en kund som saknar pengar, utöver kunden är 
karaktärerna inte personer. Utifrån Fogs fyra olika 
karaktärstyper är kunden hjälten i berättelsen. Motståndaren i 
detta fall är sportaffären med de höga priserna. Sportaffären 
vill tjäna mycket pengar, men kunden kan inte göra av med så 
mycket pengar och däri ligger som vi redan vet konflikten 
som måste övervinnas. I presentationsvideon blir hjälparen 
och givaren samma karaktär, nämligen AktivtUteliv.se. Detta 
för att det är AktivtUteliv.se som både löser konflikten samt 
ger belöningen i form av en kajak i slutet.  

• Handlingen bygger på principen att berätta en sak i taget 
samtidigt som berättelsen framskrider. Det ger en tydlig 
struktur som åskådaren lätt förstår.  

5.3 Storyboard 
Utifrån berättelsen påbörjades skissandet av hur historien skulle 
gestaltas på bild. En stor utmaning låg i att kunna förmedla de 
olika elementen med hjälp av illustrationer. Till en början 
skissades bilder på ett vanligt papper tills det var bestämt vilka 
bilder som passade in i berättelsen samt i vilken ordning bilderna 
skulle framträda. För att kunna illustrera de olika delarna valde 
jag att i vissa fall jobba med välkända symboler. Ett exempel på 
detta är att jag i scenen där extrakostnaden med mellanhänder 
åskådliggöras valde jag att lägga in dollartecknet vid varje 
mellanhand, se bild 1. Dollarsymbolen är ett välkänt tecken och 
får i detta fall symbolisera hur en extrakostnad tillkommer.  

 
 
För att därefter illustrera konflikten, som orsakas av att den dyra 
frakten resulterar i en dyr kajak, valde jag att visa en kund som 
uppenbart är intresserad av att köpa denna kajak. När kunden 
tittar upp på prislappen inser han att han inte kan eller har råd att 
köpa kajaken vilket illustrerades av bild 2. Konflikten blir på det 
sättet synliggjort för åskådaren.   

 
 
När samtliga delar i berättelsen var utarbetade i form av skisser på 
papper vidarearbetades dessa i programmet Adobe Illustrator för 
att få en tydligare och mer utarbetat bild av hur slutproduktionen 
kunde förväntas bli. När storyboardet var färdigt bestod det av 
totalt 12 bilder med beskrivande text. Illustrationerna i 
storyboardet var mycket lika de bilder som sedan används i 
filmen vilket framgår av bild 03. Bild 03 syftar till att ge en kort 
men tämligen precis bild över hur en scen utformades från en 
skiss till slutprodukt. Endast en scen visas på detta sätt eftersom 
resterande scener ter sig på samma vis från skiss till slutscen. Det 
krävs därför bara en bildserie för att förstå hur arbetet fortskred. 
Den största skillnaden mellan illustrationerna i storyboardet och 
prototypen är att bilderna i prototypen är mer genomarbetade, 
samt att vissa sceners komposition ändrats lite för att på ett bättre 
sätt passa till animationerna. Det lades även in ytterligare två 
bilder där text beskriver varför priset är så högt respektive lågt på 
kajakerna. 

Bild 02: Bild från storyboard. Kund 
ser priset på kajaken 

Bild 01: Bild från storyboard. 
Symboliserar mellanhänder. 
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5.4 Prototypen 
Utmaningen i att färdigställa prototypen låg till stor del i att 
omvandla statiska bilder med beskrivande text till rörliga bilder 
som utan text förmedlade samma budskap. Detta gjordes för att ge 
mig som designer en klarare bild över hur en slutgiltig 
presentationsvideo i framtiden kan komma att utformas. I vissa 
delar av prototypen vald jag att lägga korta beskrivande texter för 
att förtydliga scenen som utspelat sig innan. Bild 4 visar ett sådant 
exempel. Scenen syftar till att förmedla konflikten i 
presentationsvideon. Kunden tittar upp på en kajaks prislapp, 
beklagar sig över priset, och väljer att gå från affären. Karaktärens 
handlande syftar till att få åskådaren att inse att kajaken är 
alldeles för dyr för att denne skall tycka att det är värt att köpa 
den. För att ge en tydligare bild av varför kajaken är så dyr lades 
en kort beskrivande text strax efteråt vilken går att se på bild 4.2. 
Dessa korta ord syftar till att ge en ytterligare insikt i konflikten. 
Den ämnar visa att konflikten inte bara består i att kunden inte har 

råd med kajaken, utan att orsaken till att han inte har råd ligger i 
massa onödiga kostnader som kunden helst vill undvika. Under 
scenen som visas på bild 4.1 får åskådaren för första gången stifta 
bekantskap med den tydligaste av karaktärerna som finns i 
videon. Samtidigt syns sportaffären, vilken är en annan karaktär i 
filmen, om än inte lika tydlig. 

 
 
 
Tekniken i färdigställandet av prototypen kommer i all korthet 
förklaras, detta för att ge övriga designers en snabb inblick i vilka 
program som användes under arbetet. För att färdigställa 
prototypen utarbetades bilder i programmet Adobe Illustrator och 
Adobe Photoshop med utgångspunkt från illustrationerna i 
storyboardet. Därefter exporterades dessa i olika lager som PNG 
bilder, så att fartyget på bild 03 frilades från bakgrunden till 
exempel. Detta för att varje del animeras var för sig. Därefter 
importerades bilderna i programmet Adobe After Effects. Där 
sammanställdes de olika lagren igen och eventuella effekter och 
animationer programmerades. När hela prototypen var 
sammansatt renderades den och exporterades som en Flash Video 
File för att enkelt kunna importeras i Adobe Flash för att därefter 
implementeras på en hemsida för att göras tillgänglig för 
allmänheten.  

6. DISKUSSION 
Att som designer arbeta fram digitala artefakter som stödjer sig på 
tidigare erfarenheter kan ge en ökad förståelse och inspiration i 
arbetet. Det blir på ett tydligt sätt klart att det inte bara är 
designerns egna tankar och idéer som speglas i en produktion, 
utan att designern faktiskt arbetar med, och använder sig av, 
tidigare kunskaper inom ämnesområdet.  
För att strukturera arbetet med att plocka ut information till den 
berättelse som skapats i denna uppsats kopplades arbetet mot 

Bild 4: Bilder från scenen där konflikten 
åskådliggörs. 

Bild 03: Från skiss till färdig scen. 
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Klaus Fog. Jag valde att arbeta med Fogs fyra element eftersom 
dessa ger en tydlig bild över hur strukturen i en berättelse är 
uppbyggd. Arbetsmetoden jag beskrivit kan således vara till hjälp 
för att få struktur i sitt designarbete. Med struktur menas i detta 
fall arbetssättet vid insamlande av information. Hur denna 
information sedan omvandlas till byggstenar i en berättelse. Samt 
hur dessa byggstenar sedan omvandlas till en prototyp som ger en 
bild över hur en framtida presentationsvideo kan komma att 
designas. Att låta mig informeras av Klaus Fogs fyra element 
hjälper mig som designer att avgöra vilken information som kan 
vara av vikt att ta med i skapandet av en berättelse.  
Insamlandet av information skedde med hjälp av intervju vilket 
har både sina för och nackdelar. En stor fördel är att designern får 
en tydligare bild över att det är uppdragsgivarens åsikter som 
hörsammas och inte designerns egna tankar om företaget. 
Missförstånd som beror på feltolkningar av information reduceras 
och uppdragsgivarens röst blir en mer central del i produktionen. I 
arbetet med prototypen ledde detta till att berättelsen förmedlar 
företagets tanke om att de jobbar utan mellanhänder. Intervjun 
hjälpte även till att skapa de ramar vilka jag som designer måste 
hålla min inom för att kunna skapa den presentationsvideo som 
uppdragsgivaren i slutänden önskar. Utmaningen för mig som 
designer låg till stor del i att kunna utföra ett kreativt och 
spännande arbete inom de ramar som existerade för projektet. En 
nackdel med att arbeta med intervju är att det i vissa fall kan ta 
mycket tid att få ut den information som söks. I mitt arbete valde 
jag att utföra intervjun i form av en mailväxling. Detta för att 
reducera risken för missförstånd och felskrivningar som kan 
uppstå vid ett fysiskt möte, dels för att spara tid. Respondenterna 
kunde svara på frågorna när de fick tid över, och jag som designer 
kunde fortsätta arbeta på annat håll tills svaren inkommit. Detta 
tillvägagångssätt fungerade mycket bra.  
Med hjälp av Klaus Fogs fyra element kunde jag därefter 
strukturera upp informationen jag fått av intervjun och bilda mig 
en uppfattning om hur berättelsen skulle utformas. I det momentet 
av arbetet har jag försökt vara så tydlig som möjligt med mitt val 
av information till de olika elementen i berättelsen. Till lika måste 
det klargöras att trots att jag tagit hjälp av Klaus Fog för att 
strukturera arbetet med att finna dessa olika element finns det 
många olika alternativ till hur denna berättelses grund kan se ut. 
Rollfördelningen skulle till exempel kunna vara av helt annan 
uppbyggnad, detta gäller även de andra elementen. Den 
berättelsegrund som jag utformat och motiverat i uppsatsen är den 
grund som jag anser fungerar bäst i detta specifika fall, andra 
designers kan vara av andra åsikter och det är därför jag väljer att 
offentliggöra min arbetsgång.  
När grundstommen i berättelsen var utarbetad började jag 
framställa ett storybord. Storyboard är för en designer ett mycket 
viktigt hjälpmedel. Inte bara för att utarbeta hur en berättelse kan 
se ut på bild, utan även som ett kommunikationshjälpmedel 
mellan designer och uppdragsgivare. Genom att åskådliggöra sina 
tankar och idéer i ett storybord öppnas produktionen för kritik. 
Denna kritik kan vara ett viktigt steg i det fortsatta arbetet 
speciellt om man jobbar mot en uppdragsgivare som har starka 
åsikter om hur slutprodukten skall se ut. Under detta projekt 
utarbetades två storyboard, det första var en skiss över hur 
berättelsen skulle gestaltas på bild, och det andra var en 
vidarearbetning av det skisserna för att skapa en tydligare och mer 
detaljerad bild av berättelsen.  

Utifrån det utarbetade storyboardet skapades en prototyp som 
ämnar visa en tidig bild av hur en slutlig presentationsvideo kan 
komma att utformas. Prototypen syftar till att vara en förlängning 
av storybordet och väntas ligga som diskussionsgrund för det 
fortsatta arbetet med att färdigställa en presentationsvideo åt 
AktivtUteliv.      
Det som beskrivs i denna uppsats är som tidigare nämnts 
skapandet av en berättelses grundstenar och hur information till 
dessa kan plockas ut. Uppsatsen behandlar dock inte ämnet 
dramaturgi. Med dramaturgin menas i detta fall berättandet av 
berättelsen, karaktärsuppbyggnad, kontext, tempo, med mera. 
Detta beror på att Klaus Fogs fyra element i detta fall använts för 
att strukturera arbetet med en berättelse och inte för att finna hur 
en berättelse bör förmedlas eller kommuniceras för att bli så 
ändamålsenlig som möjligt. Därför skapades heller inte någon 
slutgiltig produkt utan endast ett delmål i arbetet med att 
färdigställa en presentationsvideo. 

7. RESULTAT 
Den fråga som ställdes inledningsvis löd: 

• Hur kan berättelsestrukturen utifrån Klaus Fogs fyra 
element tillämpas i utvecklingsarbetet av en 
prototyp?  

För att kunna besvara frågan valde jag att synliggöra arbetet med 
att ta fram en prototyp av en presentationsvideo. I uppsatsen har 
jag beskrivit och motiverat hur Klaus Fogs fyra element hjälpt 
mig att strukturera information, samt hjälpt mig att plocka ut 
grundstenarna till berättelsen ur den information som insamlats. 
Uppsatsen har även beskrivit och förklarat de olika hjälpmedlen 
jag använt mig av under arbetets gång i form av intervju, 
storyboard och prototyp.  
Jag har genom att beskriva och motivera de olika delarna i arbetet 
givit andra designers en inblick i mitt arbete. Att beskriva samt 
motivera sina olika val under arbetets gång är ganska tidskrävande 
då varje beslut kräver att man ställer sig frågan, varför? Men att 
ställa den frågan i arbetets alla delar ger en ökad förståelse till 
varför man gör på vissa sätt, och först genom att förstå sitt eget 
handlande kan man påverka det i den riktning man vill. En annan 
stor fördel med att offentliggöra sitt arbetssätt är att det öppnas för 
kritik som kan ge designern nya sätt att tänka i olika situationer. 
Det är även bra för en designer som vill finna brister och styrkor i 
sitt arbetssätt och kan på så vis bli ett viktigt verktyg för personlig 
utveckling. Att förstå och åskådliggöra sin arbetsprocess ger även 
en större inblick i vilka verktyg och tillvägagångssätt som går att 
använda och det kan i sin tur leda till att designprocessen blir mer 
enkelarbetad nästa gång.  
Prototypen blir uppsatsens slutprodukt. Prototypen i sig bör dock 
endast ses som ett steg i att närma sig färdigställandet av en 
presentationsvideo. Prototypen kommer att ligga som 
diskussionsgrund för det fortsatta arbetet med att färdigställa 
berättelsen till AktivtUteliv. 
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