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Sammanfattning 
Denna rapport analyserar arbetet med manusförfattande, med fokus på tillämpning av 

dramaturgiska strukturer. Arbetet har utgått från produktionen av säsong 2 utav ”Piñata”, ett 

barnprogram producerat av produktionsbolaget Baluba, Stockholm. Rapporten implementerar 

ett antal teoretiska ramverk som är vanliga vid manusförfattande, vilka sedan appliceras och 

jämförs med Piñatas manus, intervjuer av manusförfattare nyttjas som stöd och tillämpar 

relevant data till hur processen att skriva manus funktionerar. 

Denna rapport är delvis menad att förtydliga och undersöka vilka tankegångar och strukturer 

som används utav manusförfattare, men rapporten granskar även hur vanligt det är att de 

klassiska dramaturgiska strukturerna implementeras i en TVproduktion som ett modernt 

barnprogram. 

Denna studie har visat att författande av manus för barnprogram inte är någon exakt 

vetenskap, med strikta ramverk eller påtvingande strukturer. Manusförfattarna för 

barnprogrammet ”Piñata” använder inte medvetet klassiska strukturer. Jämförelserna utav 

programmets manus och uppsatsens teoretiska ramverk visar dock att manusförfattandet trots 

allt genomsyras av tydliga grundläggande strukturer, vilket tycks ske omedvetet.  

I rapportens resultat-del förs konkreta jämförelser och analyser utav ”Piñatas” manus med 

rapportens teoretiska ramverk och de kvalitativa intervjuerna som underlag för forskningen. 

Det som verkar mest väsentligt i tillverkningen av ett manus, i alla fall utifrån 

manusförfattarna studien utgått ifrån, tillämpar en mer frigående estetisk syn på arbetet. I 

jämförelse med att skriva en bok, är det viktigaste inte att manusets struktur följer något 

ramverk, utan att historien utfaller som tilltalande för de som läser den. Framförallt vad det 

gäller produktionen av TV-program, finner man en mängd olika sätt att nå sina åskådare på. 

Manuset är endast en av många element som måste etableras för att underhålla åskådarna. 
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Abstract 
This report analyzes the work of scriptwriting, focusing on the application of dramaturgical 

structures. The report has been based on the production of season 2 of “Piñata”, a children's 

program produced by the Swedish production company Baluba. The report goes through a 

number of theoretical frameworks that are common for scriptwriting, which are then analyzed 

and compared with Piñatas scripts, with interviews with screenwriters as support and relevant 

implementation of how to apply and use the process when writing the scripts. 

This report is partly intended to clarify and investigate the ideas and structures behind the 

process of screenwriting, but the report will also examine how commonly the classic 

dramaturgical structures are implemented in a TV production, such as a modern children's 

programs. 

This study has shown that the writing process of scripts for children's programs does not 

function as an exact science, with rigorous framework or coercive structures. The writers of 

the children's program "Piñata" do not consciously implement the classical structures. With 

comparisons of the program's script related to the thesis theoretical framework shows that 

screenplay writing after all is imbued with clear basic structures, which seems to get 

implemented unconsciously.  

In the report's “results”, concrete comparisons and analysis of "Piñatas" scripts, with the 

report's theoretical framework and the qualitative interviews as a basis for research can be 

found. 

Something that seems more important than other elements in the production of a script, based 

on the interviews in this study, is the appliance of a more free-thinking aesthetic approach to 

the process. Compared to writing a book, it is not essential for the script’s structure to follow 

classic structures, but that the history precipitates as something appealing to those who read it. 

Especially when it comes to the production of television programs, one finds a variety of 

ways to reach their spectators satisfaction. The script is only one of many elements that have 

to get established to entertain the spectators. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts på ett av Sveriges största produktionsbolag för television, 

Baluba i Stockholm. Mer specifikt har studien utgått ifrån deras produktion av säsong 2 av det 

populära sketchprogrammet för barn, ”Piñata”.  

Baluba startades 1989 av TVprofilen Peter Settman och har producerat flera olika typer av 

program, från humor till reality-TV. Företagets avdelningar spänner från renodlad 

TVproduktion via webbproduktion, företagssamarbeten och redaktionellt innehåll för företag 

till event och kommunikation. (Baluba, Om Baluba, 2015) Baluba har producerat/producerar 

populära program som ”Sommar krysset”, ”Partaj”, ”Melodifestivalen” och ”Grammisgalan”. 

Men företaget började sin verksamhet med produktioner av barnprogram där till exempel 

”Bröderna Fluff” var ett utav flaggskeppen. (Baluba, Produktioner, 2015). 

Examensarbetet har utförts med utgångspunkt kring hur manusförfattandet och dramaturgin i 

moderna barnprogram används för att skapa fungerande produktioner. Eftersom att 

produktionen av moderna barnprogram är ett relativt outforskat ämne är det ett viktigt ämne 

att skriva om. Referenser kommer ges i form av litteratur, Internetkällor, akademiska artiklar 

samt intervjuer med relevanta personer som arbetar inom området. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en bättre insyn i hur ett barnprogram utformas, med fokus 

kring hur manus skrivs med tillhörande dramaturgi till dessa typer av produktioner. 

Examensarbetet kommer ta plats på Balubas kontor, samt ute på inspelningsplatserna. Syftet 

blir även att få en övergripande bild av hur barnprogram skapas, samt se om det kanske finns 

tydliga paralleller mellan andra programs strukturer  

Frågeställningar som rapporten kommer besvara är: 

 ”Hur går det till att skriva manus för barnprogram?” 

 ”Hur mycket används dramaturgiska uppbyggnader i barnprogrammet?” 

 ”Vilka metoder används för att fånga och hålla kvar den heterogena målgruppen 

barn?” 

 ”Hur bör ett modernt barnprogram skrivas?”  

 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbeta kommer fokusera kring manusutveckling gällande barnprogram för TV, och 

därför kommer rapporten inte analysera dokumentärfilms- eller spelfilmsbearbetning. Fokus 

kommer att ligga på ett specifikt program utformat för barn nämligen ”Pinata”. 
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2. Teori 

2.1 Förstudier/research 

Det finns en del element som är gemensamma och fördelaktiga att utveckla innan arbetet 

påbörjas med utvecklingen utav ett manus. Det första författaren måste ta reda på är vad som 

ska skapas; spelfilm, TVserie eller exempelvis dokumentärfilm (Zollitsch, 2004). Utifrån 

detta etableras om författaren ska skapa fiktiva karaktärer och världar, eller om det ska skapas 

ett porträtt av redan befintliga scenarios eller personer (Granath, 2006). 

Manusarbetet börjar nästan alltid med en grundläggande idé. För att denna idé ska få en vettig 

grund att stå på ska ett syfte och en målsättning för berättelsen ha formulerats (Liljestrand, 

2014). Därefter måste det noggrant etableras vem som är målgrupp för den framtida 

produktionen. Detta kommer vara avgörande för hur historien kommer att berättas, och 

därmed är det viktigt att författaren vet vilken programform som ska användas för att 

implementera informationen. Det måste även vara tydligt hur manusets premiss är utformad, 

det vill säga manusets budskap (Granath, 2006). Budskapet är manusförfattarens ledstjärna 

och kan uttryckas som berättelsens sensmoral, tema, ämne, slutsats, mål, drivkraft, och syfte 

(Zollitsch, 2004). Ett manus kan även utgå ifrån en synopsis, för att ge en bättre översyn av 

historiens struktur, detta är dock vanligare inom arbete med filmmanus (Liljestrand, 2014).  

Innan utvecklingen av en berättelse påbörjas är det viktigt att etablerat hur sakfrågor och 

förhållningssätt fungerar i det scenario eller den miljö som valts att gestaltas via 

historieprocessen. Ska historien till exempel utspela sig på ett fartyg bör det förekomma en 

utredning om hur livet på ett fartyg verkligen ter sig (Zollitsch, 2004). Att gestalta en felaktig 

bild utav en etablerad miljö kan få fatala konsekvenser för berättelsens trovärdighet. Utifrån 

detta kan det därför vara fördelaktigt att skriva berättelsen kring en miljö eller ett scenario 

som är någorlunda bekant (Lindqvist, 2009). Vill författaren ändå utveckla berättelsen i en 

miljö som inte är helt etablerad eller saknar tydlig research ska författaren undvika applicering 

av för många personliga antaganden. Detta inkluderar även känsloutveckling och 

karaktärsutveckling (Granath, 2006).  

En manusförfattare bör vara expert på det som berättas i manuset. För att kunna bli expert 

behöver författaren arbeta både med logiska förklaringar och fantasifulla formuleringar. För 

att hitta logiska förklaringar till den handlingsutvecklingen som beskrivs kan författaren till 

exempel ta hjälp av litteratur från aktuell forskning (Liljestrand, 2014). Frågor som kan vara 

fördelaktiga att svara på inför en bakgrundsundersökning kan vara:  

 Vad har jag för åsikt om ämnet? 

 Var söker jag fakta? 

 Vilka är de inblandade?  

 Finns det sakkunniga och opartiska personer att tala med? (Granath, 2006)  
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Efterforskningar kring berättelsen är en viktig faktor för att uppbyggnaden av manusets 

scenarios ska utfalla som trovärdiga. Detta eftersom att efterforskning ökar trovärdigheten i 

berättelsen (Zollitsch, 2004). Efterforskning är också essentiell för att karaktärerna ska få ett 

eget liv. Att studera en avlägsen kultur eller att studera hur hierarkin ser ut inom militären är 

exempel på hur författaren kan öka förståelsen för hur karaktärer och scenografier bör spela 

med varandra (Robinson, 2009). Som manusförfattare är det även viktigt att ge tydliga 

instruktioner till scenografer och rekvisitörer om vad som ska vara med i produktionen. I vissa 

fall kan det vara väsentligt att exempelvis ett vapen är av en viss typ och viss färg, samtidigt 

som det i andra fall kan räcka med en generell beskrivning av vapnets övergripande attribut 

(Zollitsch, 2004).  

2.2 Karaktärerna 
Karaktärerna har potential att vara det viktigaste för en berättelse. Det är genom karaktärerna 

som hela handlingen etableras, och det är genom karaktärerna som dramaturgi utvecklas 

(Seger, 2010). Utan karaktärer blir det svårt att etablera något att berätta. Högst upp på den 

hierarkiska karaktärsskalan finns naturligtvis huvudkaraktären (Zollitsch, 2004).  

Att etablera en klar bild av vems historia det är som kommer att gestaltas är något utav det 

första som bör bearbetas innan skrivandeprocessen påbörjas. Etablering utav vem det är som 

är huvudperson i berättelsen (Granath, 2006). Detta gäller även manus för TV-serier där det 

finns ett flertal ”huvudpersoner”, som till exempel situationskomedier som populära 

”Seinfeld” eller ”Vänner”. Trots att flera historier parallellt kan utspela sig mellan olika 

karaktärer är det alltid en person i dessa semihistorier som har huvudinnehaget (Robinson, 

2009).  

Det är via dessa historier och handlingar som manusförfattaren kan skapa relevanta karaktärer 

och gestalta vilka de är genom olika situationer, och hur de reagerar på dessa (Lindqvist, 

2009). För att måla upp karaktärens specifika särdrag och skapa en fascinerande och 

intressant sådan finns ett antal faktorer som är gemensamma för bra dramatiska karaktärer. 

Dessa faktorer är: ”Emotionell brist”, ”starkt behov” och ”aktivitet” (Liljestrand, 2014).  

Den emotionella bristen är någonting som utåt sett är osynlig men som istället återspeglas 

genom karaktärens handlingar. För att få fram detta karaktärsdrag kan situationer i 

karaktärens bakgrund användas (Seger, 2010). Emotionella brister kan te sig som fantastiska 

ur en dramatisk synvinkel, samtidigt som de ter sig som avskyvärda utifrån en moralisk 

synvinkel (Zollitsch, 2004). Om manuset skrivs för en TV-serie är det viktigt att det innefattar 

en utvecklingskurva där karaktären någorlunda försöker neutralisera och lösa sin emotionella 

drivkraft, om detta nu behövs för karaktärens slutliga mål. (Zollitsch, 2004) 
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Ett starkt behov är något som skapas utifrån den emotionella bristen. Detta behov är något 

som karaktären lägger extremt mycket fokus på, vilket tillför ett intressant följespår för 

berättelsen (Seger, 2010). Detta behov kan vara allt ifrån att finna kärleken eller få hämnd, till 

att överleva eller bli av med ett drogberoende (Zollitsch, 2004). Att göra sin karaktär besatt av 

detta behov gör att denna kommer skilja sig från ”den vanliga människan”, och skapa ett 

intresse kring hur karaktären agerar för att stilla sitt behov, vilket kan fungera som ett ideal för 

historiens premiss. (Liljestrand, 2014)  

En dramatiskt utformad karaktär måste även vara aktiv. Det vill säga agera aktivt för att föra 

handlingen framåt. En dramatisk karaktär som är passiv kommer inte att föra en aktiv 

handling framåt och därmed misslyckas med att skapa en intressant upplösning av berättelsen 

(Seger, 2010). För att binda samman hela tankeprocessen bör det skapas en karaktär med en 

emotionell brist vilket leder till ett starkt behov som tvingar karaktären till en aktiv handling 

(Zollitsch, 2004). 

För att gestalta karaktärens behov och brister, val och handlingar måste åskådaren lära känna 

dem och de faktorer som haft/har/får en känslomässig påverkan kring deras fiktiva liv 

(Lindqvist, 2009). Eftersom TV är ögats medium finns det attribut av karaktären vi ofta direkt 

kan se, som till exempel kroppsbyggnad, kön eller ålder. Det som inte kan skådas direkt utav 

ögat måste antingen förklaras via en dialog eller en speaker (Granath, 2006). Viktigast av allt 

är dock att karaktären får liv. Detta uppstår via gestaltningen av handlingar och situationer 

som karaktären möter i berättelsen. Det är genom de känslomässiga reaktionerna åskådaren 

knyter starkast band till vem karaktären är, samt var de kommer ifrån (Zollitsch, 2004).  

Första gången en karaktär presenteras är en väsentlig punkt för hela karaktärens fiktiva liv i 

berättelsen. Det är viktigt att gestalta om karaktären är en huvudkaraktär som har en lång väg 

att vandra för att nå sitt slutliga mål, eller om det är någon som redan kommit en bra bit på sin 

vandring och utstrålar säkerhet och pondus (Liljestrand, 2014). Det är vid det första mötet 

med huvudkaraktären som det oftast kan avgöras vad det är för typ av berättelse som kommer 

att utvecklas. Men det är även viktigt att ge en genomtänkt första presentation utav samtliga 

karaktärer som sedan utvecklas vidare (Seger, 2010). Något som är viktigt att ha i åtanke, och 

som kan utnyttjas utav manusförfattaren, är att synen på en karaktär inom TV oftast är 

fördomsfull. Har karaktären bra hållning, är välklädd, ser bra ut, blir åskådarens naturliga 

tanke att denna kommer agera utifrån sina synliga attribut (Granath, 2006). En bra metod för 

att göra en karaktär intressant är därför att med hjälp utav språk och handlingar skapa en 

karaktär som går emot de fördomar åskådaren skapar. En ytterligare metod är att låta 

karaktären utvecklas och gå utanför sin schablon med tiden, eller behålla denna bild genom 

hela handlingsförloppet (Liljestrand, 2014). 

En så kallad sluten karaktär är en karaktär som fastnat i en tydlig schablon och inte kommer 

utvecklas till något annat under berättelsens gång (Zollitsch, 2004). En öppen karaktär där 

emot ter sig mer som en vanlig människa. Det vill säga sammansatt av en mängd olika och 

varierande karaktärsdrag (Zollitsch, 2004).  
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En berättelse som grundar sig i klassiska dramatiska funktioner använder ofta en rad olika 

karaktärer, där redan nämnda huvudkaraktären inräknas. Dessa är protagonist, antagonist, 

hjälte, och biroller som närmaste relation och skugg-konstrastroller (Liljestrand, 2014). 

Protagonisten, eller tidigare nämnda huvudkaraktären, är karaktären som åskådaren 

identifierar sig med och tar ställning till. Protagonisten utgör berättelsens goda individ som 

lever eller åtminstone försöker leva ett hedervärt liv (Liljestrand, 2014). Tidigt i berättelsen 

möter protagonisten ett tydligt hot att nå sitt mål från antagonisten, där han eller hon blir 

tvungen att utmana antagonisten eller gå under i kampen (Granath, 2006). 

Denna utsatta position är nödvändig för att en dramatisk framåtrörelse ska uppnås (Granath, 

2006).  I vissa fall kan protagonisten även vara en grupp människor, där någon eller några 

tydliga karaktärer personifierar gruppen (Liljestrand, 2014). 

Antagonisten, även ofta kallad ”den drivande karaktären”, är kraften som tvingar 

huvudkaraktären att agera (Zollitsch, 2004). Antagonisten mållas i större delen av histioren 

upp som avsevärt överlägsen gentemot protagonisten, och utgör därav ett tydligt hinder i 

dramaturgin (Lindqvist, 2009). Antagonisten utvecklas sällan som karaktär och har klara och 

entydiga avsikter att skapa illdåd för huvudkaraktären. Antagonisten behöver inte i alla fall 

vara en människa eller fysisk person, utan kan te sig som en naturkatastrof eller liknande 

(Liljestrand, 2014). 

Hjälten tar oftast protagonistens roll och har kapaciteten att ställa saker till rätta i en kaotisk 

värld. Hjälten är i regel lika stark som antagonisten och kan enkelt ta upp striden med denna 

(Smeds, 2008). De flesta hjältar är oslagbara med åskådarens vetskap om att de kommer att 

lyckas med sitt mål. Men hjälten måste även ha svagheter som skapar spännig och bildar en 

tydlig konflikt för resultatet (Zollitsch, 2004). 

För att belysa de tidigare nämnda huvudkaraktärerna använder manusförfattaren sig av olika 

typer av biroller. Deras funktion har på många sätt en viktig dramaturgisk funktion i spelet. 

(Liljestrand, 2014) 

Närmaste relationen är till för att huvudkaraktären ska ha någon att ventilera och reflektera 

kring händelserna i berättelsen med. Karaktärernas känslor och tankar kan vara svåra att 

förmedla på annat vis. Den närmaste relationen kan i princip ta vilken form som helst (vän, 

hund, tavla etc.), så länge det känns naturligt att karaktären för en dialog med den eller det 

(Zollitsch, 2004). 

Skugg- och kontrastroller är karaktärer som används för att tydliggöra karaktärsdrag hos 

någon av grundkaraktärerna. Dessa fungerar ofta som en kontrast mot hur grundkaraktären 

beter sig och agerar (Robinson, 2009). I antagonistens fall kan skugg-kontrastrollen ofta te sig 

som en medhjälpare vars uppgift blir att förstärka karaktärens makt och styrka. Denna biroll 

kan även användas för att visa känslor som någon av grundkaraktärerna inte kan visa, eller 

förtydliga huvudkaraktärens utveckling (Granath, 2006). 
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2. 3 Berättarstruktur 
Strukturen på berättelsen är minst lika viktig som karaktärerna. Beroende på vad som skrivs 

så kan strukturen till och med vara viktigare än karaktärerna. Det finns tydliga manus där 

karaktären inte utvecklas märkbart, berättelsen bygger uteslutande på spänning och/eller där 

berättelsens framåtrörelse är den huvudsakliga anledningen till att åskådarna tittar (Harms 

Larsen, 2003). Manuset är strukturen för alla berättelser som visas på TV eller på film, där 

strukturen kan variera lite beroende på genre. Den vanligaste och mest använda strukturen är 

den klassiska ”tre akten”. Det vill säga ett manus som består utav 3 akter; en början, en mitt 

och ett slut.  

Akt 1: Beskriver vad historien handlar om, hur huvudkaraktärens psykologiska brister 

ser ut, vilket mål som protagonisten ska nå samt en presentation av konflikten som är i 

vägen för detta mål.   

 

Akt 2: Första konflikten övervinns vilket leder till nya och svårare konflikter att 

tampas med, vilket i sin tur leder till protagonistens utveckling och förändrade syn på 

sig själv. Efter ytterligare konflikter möts tillslut protagonisten utav ”point of no 

return” i anslutning till den slutliga konflikten. Denna konflikt tvingar protagonisten 

att ifråga sätta sig själv, sina motiv och sitt mål. 

 

Akt 3: Konflikten är avgjord och målet är nått eller ej. Om det yttre målet inte nåtts så 

når protagonisten oftast ett inre mål.  

Denna struktur är vanligast för film och varje akt har en egen inledning, konflikt och klimax 

(Lindqvist, 2009). 

John Truby’s ”klassiska struktur” är även mycket användbar oavsett vilket format som 

används och består utav 7 steg. 

1. Problem/brist:  

Grundläggande brist som påverkar karaktären på ett för historien 

livsavgörande sätt. 

 

2. Behov/mål:  

Ett specifikt yttre mål. 

 

3. Motståndare: 

En tydlig motståndare till protagonisten som utgör ett tydligt hinder för 

målet. Motståndaren kan ofta på flera plan vara en spegelbild utav 

protagonisten.  

 

4. Plan: 

Riktlinjer för hur protagonisten ska övervinna motståndaren. 

 

5. Kamp: 

Utformning utav attack och försvar.  
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6. Självinsikt: 

Protagonistens möte med vad han utvecklats till, eller kommer att utvecklas 

till.  

 

7. Nytt equilibrium: 

Avslutning/avtrappning där ett nytt äventyr kan introduceras (Truby, 2008). 

2. 4 Dramaturgi 
Definitionen av en dramatisk historia är en berättelse som handlar om en persons starka inre 

behov att söka ett yttre mål för att tillfredsställa detta behov. På vägen mot detta mål kommer 

denna person mötas utav motstånd, vilket tvingar personen att utvecklas. Målet nås tillslut och 

den inre belöningen blir uppnådd (Zollitsch, 2004). Alla dramatiska berättelser utgår från 

karaktären i berättelsen, där huvudkaraktären gör en resa till sig själv, eller inom sig själv 

(Lindqvist, 2009). 

En berättelse kan bestå utav olika typer av berättarformer; dramatisk, episk, lyrisk, linjär eller 

icke-linjär. Dramatiskberättarform består utav av en övergripande huvudkonflikt och en del 

hinder (Pusztai, 2013). Huvudkonflikten är alltså det stora problemet som hindrar 

protagonisten eller hjälten att nå sitt mål, medan hinder är små detaljer som påverkar 

berättelsen, till exempel stängda dörrar som tillfälligt hindrar karaktären från att nå sitt mål 

(Smeds, 2008). I ett drama berättas handlingen genom verklighetstrogna skådespelare och 

dialoger som skildrar och gestaltar fram berättelsen med naturliga reaktioner och handlingar 

(Seger, 2010). 

 I den episka berättarformen saknas huvudkonflikt. Istället är det en karaktär, eller i vissa fall 

ett objekt, som berättar fram handlingen från sin syn på livet, och därav kretsar berättelsen 

hela tiden kring personen eller objektet ifråga och berättelsen gestaltar hur det ska gå för 

denne (Pusztai, 2013). En episk film brukar generellt sett handla om något tema, såsom 

exempelvis slavhandel. Under berättelsens progression kan åskådaren därmed exempelvis 

följa en slavs liv. Epiken låter en person berätta handlingen subjektivt, medan dramat 

beskriver en objektiv verklighet. (Seger, 2010)  

Om meningen med berättelsen i första hand är att förmedla en känsla kan författaren använda 

sig utav lyrisk form. Det innebär att filmen kan vara fri från sammanhängande handling, och 

att den inte behöver innehålla någon början eller något slut. Historien tar sig full frihet att 

uttrycka sina känslor. Denna form är dock relativt ovanlig (Lindqvist, 2009). 

Filmer eller TV-program kan också ha en linjär eller en icke-linjär uppbyggnad. En linjär 

historia berättar handlingen från början till slut, enligt en logisk tidsaxel (Pusztai, 2013). Om 

någonting inträffar följs händelsen omedelbart av nästa händelse och så vidare (Smeds, 2008). 

En icke-linjär uppbyggnad går inte efter någon logisk tidsaxel (Smeds, 2008). Historiens slut 

kan läggas i början, och historien kan hoppa fram och tillbaka i tid (Pusztai, 2013). Dessa 

berättelser kräver oftast mer av tittaren och är därför lite ovanligare. De anses dock vara ett 

bra alternativ för att höja tittar upplevelsen om uppbyggnaden används på rätt sätt (Lindqvist, 

2009). 
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Grunden för allt dramatiskt berättande bygger på en klassiska mall, kallad 

den anglosachsiska berättarmodellen (Se figur 1). Modellen består utav 9 steg: anslag, 

presentation, vändpunkt 1, fördjupning, ”point of no return”, konfliktupptrappning, vändpunkt 

2, upplösning och avtoning (Seger, 2010).  

Figur 1. Den anglosachsiska berättarmodellen, även kallad ”den dramaturgiska kurvan” för TV-

program. Y-axeln som går lodrätt hänvisar till spänningsintensiteten där en högkurva demonstrerar 

hög spänningsintensitet, och en lågkurva utgör en låg intensitet. X-axeln som går vågrätt hänvisar till 

tidsaspekten i berättelsen, och går från vänster till höger. I figuren anges i vilket tidsintervall de olika 

dramaturgiska-faserna befinner sig tidsmässigt och vilken progression i spänning de har. Över kurvan 

anges även se var berättelsens vändpunkter bör implementeras, samt ”point of no return”.  

Anslag 

Berättelsens inledning kallas anslag, och det är här tittarna ska gripas och finna intresse att se 

klart hela berättelsen. Anslagets intensitet kan variera beroende på vad det är för format 

berättelsen utformas som (spelfilm, TV-serie etc.). Det är dock alltid viktigt att anslaget inte 

blir för dramatiskt (Liljestrand, 2014). Åskådarna måste känna att konfliktförlösningen är det 

avgörande för historien. Ligger anslaget högre i spänningsintensitet än resten av berättelsen 

finns det möjlighet att det kännas som filmen blir sämre och sämre för åskådarna (Lindqvist, 

2009). Det första som ska anges i anslaget är en etablering utav vilken genre historien tillhör, 

samt presenteras även huvudkonflikten (Smeds, 2008). 

Anslaget påvisar även historiens spelregler, det vill säga att det målas upp vad som är 

naturligt eller onaturligt i den fiktiva världen som skapats.(Larsen, 2003). Om 

manusförfattaren skriver en berättelse där karaktärerna kan bemästra övernaturliga krafter, 

knyts det på så vis en överenskommelse med åskådaren att detta är möjligt i det universum de 

beskådar (Smeds, 2008). Detta gör att karaktärerna kommer bli lättare att introducera. Att 

presentera någon ny ”spelregel” alldeles i slutet av en berättelse kan utveckla en känsla av 

absurdhet hos åskådaren, vilket i seriösare berättelser är fatalt för den övergripande 

trovärdighetskänslan av berättelsen (Lindqvist, 2009). 
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Det finns fyra typer av anslag som ofta används: det dramatiska anslaget, det etablerande, det 

gåtfulla och slutligen TV-anslaget (Lindqvist, 2009). 

Det dramatiska anslaget är som namnet hänvisar något dramatiskt som får åskådarna att 

reagera och direkt känna spänning för historiens handling (Lindqvist, 2009). I det etablerande 

anslaget tar det längre tid att fördjupa sig i karaktärer och de miljöer berättelsen utspelar sig i 

(Lindqvist, 2009). Det gåtfulla anslaget ter sig mer diffust. Här presenteras oftast ingen 

konflikt, utan det är något som bara kan anas, genom mystiska gestaltande bilder. Vad som 

helst kan i stort sett hända, vilket gör åskådaren aktiv och väcker ett intresse till att fortsätta 

anamma berättelsen. Ofta brukar det gåtfulla anslaget få en förklaring i slutet av filmen, då 

anslagets mystik förklaras (Lindqvist, 2009). 

Presentation 

I presentationen är det mest väsentliga att ge en tydlig presentation utav karaktärerna. Vem är 

vem och vad är deras mål? Huvudkaraktären eller huvudkaraktärerna bör det ges en fördjupad 

introduktion utav, genom information om deras intresse, attityder, relationer till andra etc. 

(Liljestrand, 2014). För att publiken skall få starka känslor, till exempel sympati, till de 

karaktärer som ligger i underläge måste det framgå vilka karaktärerna är, var de kommer ifrån 

och vart de är på väg (Larsen, 2003). Det kan även vara bra att ge en presentation av 

antagonisten så tidigt som möjligt, för att ge ett smakprov på att resan åtminstone kommer att 

ha ett stort hinder. Berättelsens antagonist presenteras oftast med mycket makt och respekt 

(Smeds, 2008). 

Vändpunkt 1  

Den första vändpunkten ligger i övergången mellan den första och den andra akten och här är 

det läge för huvudkonflikten att presenteras (Smeds, 2008). Nu ställs protagonisten inför ett 

kritiskt val av antagonisten, där han eller hon blir tvungen att agera. Antagonisten tvingar 

därmed fram en handling från protagonistens sida. Ett annat scenario är att huvudkaraktären 

får en uppgift eller uppdrag att lösa (Larsen, 2003). 

Fördjupning 

Fördjupningen är en förlängning av presentationen där åskådaren ska lära känna karaktärerna 

ytterligare. Den gode ska bli ännu mer nedtryckt av den onde och den onde ska bli ännu 

ondare. Detta appliceras för att ytterligare utöka dramatiken i berättelsen (Seger, 2010). 

Åskådaren får även reda på att huvudpersonen inte har det lätt, och ligger i ett tydligt 

underläge gentemot antagonisten. Han eller hon kan vara ganska ensam, inte alls så perfekt 

som omgivningen tror och har en del mänskliga fel, ofta rotat i emotionella brister. Åskådaren 

sympatiserar och tycker synd om personen (Larsen, 2003). 

Det är dock viktigt att protagonisten även gestaltas med starka sidor. Genom protagonistens 

kamp för rättvisa spetsas konflikten och en framåtrörelse börjar spira (Lindqvist, 2009). 
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Point of no return  

Detta innebär att något inträffar som gör att kampen måste slutföras, där antingen 

protagonisten eller antagonisten kommer ut som segrare (Lindqvist, 2009). 

Konfliktupptrappning  

I detta steg så trappas konflikten upp och åskådaren kan ana att slutet av berättelsen närmar 

sig. Antagonisten gör något som tvingar Protagonisten att agera vilket leder till den slutliga 

uppgörelsen mellan dem båda (Pusztai, 2013).  

Vändpunkt 2  

I den andra vändpunkten försäkrar protagonisten både sina medspelare och berättelsens 

åskådare om att han eller hon ska fortsätta kampen fullt ut tills dess att den är över. Viktig 

information läcker ofta ut till motsatta sidan som leder till en konfrontation. Protagonisten och 

antagonisten kan också uttala sina målsättningar och på så vis leda fram till 

konfliktförlösningen (Lindqvist, 2009). 

Upplösning  

Nu har konfliktupptrappningen nått klimax och någon av protagonisten eller antagonisten har 

vunnit (Pusztai, 2013). Den vanligaste och kanske mest överanvända vinnaren är naturligtvis 

den goda sidan. Det vanligaste scenariot är att protagonisten ligger i ett rejält underläge, tills 

han eller hon slutligen i de sista sekunderna lyckas överlista och besegra motståndaren 

(Lindqvist, 2009). Spänningen ska hållas intensiv och konstant genom hela striden, men 

utgången för vem som ska vinna är därmed oftast för lätt att räkna ut. Även om åskådaren vet 

vem som ska vinna, vill de istället oftast veta hur han eller hon ska klara det. Slumpen är 

något som aldrig får avgöra ett drama (Larsen, 2003). 

Avtoning 

För att åskådaren ska hinna "smälta" det som har hänt appliceras en avtoning som läggs i 

slutet av berättelsen, precis efter den slutgiltiga konflikten tagit slut. (Pusztai, 2013) 

Åskådaren måste få tid att varva ner och hylla eller sörja protagonisten, och reflektera över 

budskap och dilemman som tagit protagonisten dit han eller hon befinner sig på slutet, både 

fysiskt som psykiskt. (Seger, 2010) Det får dock aldrig kännas övertydligt med vad åskådaren 

ska reflektera kring från en berättelse. Det kan också finnas något problem som ännu inte 

klarats upp, som i sista stund får avrunda historien. (Lindqvist, 2009) 

Framåtrörelse är när filmen utvecklas och går framåt. En kortfattad lista från Dramatiska 

Institutet som beskriver hur framåtrörelse uppnås i en berättelse: 
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 En person vill göra något. Personen möter svåra hinder. Dessa hinder och svårigheter 

tornas upp framför personen men måste övervinnas. Tittarna känner för den som är i 

underläge men ger inte upp. Det ger dramatik. 

 Läget försvåras, till exempel av yttre handikapp som kan vara objektiva t ex brist på 

pengar eller subjektiva som t ex dåligt självförtroende. Eller kanske av personens egen 

rädsla. Karaktären får allt svårare att nå sitt mål. 

 Huvudpersonen kommer i konflikt med en annan karaktär, och denna karaktär har 

övertaget. 

 Författaren berättar ”A men inte B”, vilket genererar nyfikenhet. Exempelvis: om 

åskådarna ser en person som inte vågar gå över en tom gata genereras en förundran 

kring detta. 

 Publiken förbereds på att något ska hända. Till exempel: den första bilden visar en bil i 

hög fart och den andra bilden en vägbom med skylten "FARA - STUP". Då väntar sig 

åskådaren att en olycka kommer att inträffa. 

 Huvudpersonen utsetts för en tidsbrist. Till exempel: om protagonisten inte hittat 

bomben inom en timme så kommer Dramatiska Institutet sprängas (Istvan, 2013). 

Ytterligare finns en struktur kallad inåt-rörelse. Det är som framåtrörelse, fast appliceras 

tvärt om. Huvudkaraktären begår en resa inom sig själv och karaktärerna utvecklas istället 

för att själva strukturen av filmen utvecklas. (Zollitsch, 2004) Dessa filmer är oftast 

episka, och kräver att åskådaren följer med i berättelsen under hela händelseförloppet. 

Inåt-rörelse är dock relativt ovanligt. (Istvan, 2013 
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2. 5 Dialogen 
Dialogen är en central punkt i manuset för att förmedla en berättelse. Skapas en dialog på rätt 

sätt kommer det få manusets karaktärer att kännas genuina, men om manusförfattaren 

misslyckas kommer berättelsens illusion att haverera. (Truby, 2008) I grunden, framförallt 

inom film, så ska dialog egentligen bara svara på en fråga; vad försöker huvudpersonen 

uppnå? Förutom att användas som ett sätt att förmedla det förflutna, det närvarande och det 

kommande är det viktigt att dialogen karaktäriserar den som talar, samt implementerar den 

känslomässiga och dramatiska innebörden utav vad som sägs. (Granath, 2006) 

Manusförfattaren bör även ge utryck för karaktärens sinnestillstånd genom en dialog. För att 

göra detta är det viktigare hur karaktären säger något än vad denna egentligen säger. Dialogen 

ska även driva handlingen framåt och helst beröra och ha en effekt på berättelsens händelser. 

Dialogen måste även ge information och ge åskådaren kunskap som känns relevant utifrån 

vad det är som skrivs. (Robinson, 2009) 

Precis som att karaktärerna skapar berättelsen så skapar dialogen karaktärerna, trots att det 

finns produktioner utan dialog. John Truby hävdar att dialogen har en tydlig musikalisk 

aspekt, med fokus på rytm, som bör appliceras för bästa resultat. Truby talar om att bra dialog 

har 3 spår. (Truby, 2008) 

1. Melodi: 

Drivs av karaktären som innehar det starkaste behovet att uppnå någonting i 

scenen. Scenens ryggrad som drivs av vem det är som vill någonting. 

 

2. Harmoni: 

Värderingar mellan gott och ont eller rätt och fel, samt konflikten mellan de 

olika vädringarna som speglas via argument för och emot ståndpunkter. 

 

3. Signaler: 

Nyckelord som har igenkänningsfaktorer och har en symbolisk karaktär för 

berättelsen. (Truby, 2008) 

Dessa 3 spår kan vara fördelaktiga att bruka för att få mer slagkraft och nytta utav sin dialog. 

Men dessa bör heller inte överutnyttjas. Det absolut viktigaste för en dialog är trots allt att den 

känns naturlig och att den därför är utformad efter de karaktärer som för den. En bra dialog 

jobbar även mycket med det som inte faktiskt ordagrant sägs, men som sägs mellan raderna. 

Det vill säga undertext. (Truby, 2008) 

Att skriva en dialog utan någon undertext blir platt och i längden väldigt tråkigt. Med hjälp av 

undertexter skapas ett spel mellan karaktärer som framhäver mycket mer känslomässiga 

detaljer som kommer hjälpa berättelsen att föras framåt på ett intressant sätt. (Granath, 2006) 

När karaktärerna börjar prata övertext med varandra tar spänningen slut och scenen är över 

(Robinson, 2009). En ytterligare faktor att reflektera kring angående dialog är hur 

skådespelarna kommer tolka texten. Desto tydligare personbeskrivningen av karaktären är, 

desto lättare kommer det att bli för skådespelaren att förstå hur dialogen ska förmedlas för att 

den ska få sin fulla innebörd.(Zollitsch, 2004) 
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3. Metod 

3. 1 Fallstudie, Kvalitativstudie 

Metodologin för arbetet har grundat sig i en fallstudie som fokuserats djupgående på Balubas 

manusförfattande för Piñata. Fallstudie utgörs som en forskningsmetod vars syfte är att ge 

djupgående kunskaper om ämnesområdet som undersöks eller analyseras. Fallstudien 

karakteriseras genom sin fokusering på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från 

fenomenets grundläggande kontext. Denna metodik har implementerats till detta arbete då 

denna studie fokuserar på ett enda specifikt fall. (Merriam, 1994)  

I en fallstudie kan kombinationer utav flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper 

användas, vilket ofta gynnar fallstudien och analysen. Fallstudien har bedrivs empiriskt ute i 

verkligheten, och har valts att användas istället för en surveyundersökning för att få mer 

detaljerade kunskaper inom det specifika ämnet. (Merriam, 1994) I fallstudien har det 

kombinerats olika datainsamlingsmetoder, så som kvalitativa intervjuer och litterär 

datainsamling, för att försöka gynna studien och analysen.  

Samtliga manus har genomgående lästs och analyserats för att kunna jämföras med teorins 

påståenden och strukturer. Förutom det har även 3 utav 4 manusförfattare för Piñata 

intervjuats för att ge synpunkter och reflektioner till det slutgiltiga resultatet. Denna metodik 

har inneburit att projektet fått en inriktad kvalitativ studie kring hur manus skapas.  

I kvalitativa studier utgår studien från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det 

således inte finns en absolut eller objektiv sanning. Den kvalitativa metoden används också 

med fördel explorativt vilket betyder fenomenet eller frågeställningen kan te sig relativt oklart 

innan arbetets resultat. I kvalitativa studier är utföraren av studien själv ett väsentligt redskap 

då det gäller att samla och tolka data, metoden blir därav i mer subjektiv än andra metoder. 

(Malterud, 2009) Forskningsprocessen går att jämföra med kvantitativa studier. Studien 

startar med litteratursökningar för att kunna beskriva teorin bakom forskningen och förstå mer 

om vad som redan är känt kring studien som avses att genomföras, det vill säga att insamling 

av data sker, analysering utav denna data, vilket leder till en sammanställning utav resultaten, 

som sedan kan diskuteras med koppling till tidigare påståenden och strukturer från teorin. 

(Malterud, 2009). Kvalitativa studier är en metod som oftast används i syfte för att belysa och 

identifiera olika människors upplevelser och deras genererade åsikter om ett visst ämne eller 

situation (Hedin, 2011)   

3. 2 Intervjuer  

Innan ställd intervju har respondenten fått information om syftet med intervjun och hur det 

ska användas i studien. Inledningsvis har de intervjuade manusförfattarna berättat kortfattat 

vad de tidigare gjort för projekt som kan jämföras eller liknas med deras nuvarande. Samtliga 

intervjufrågor har preciserats som öppna frågor för att enklare skapa dialog, vilket underlättar 

respondentens möjligheter att uttrycka sig fritt om sina åsikter.  
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Valet av intervjupersoner var självfallet manusförfattarna för Piñata, där 3 utav 4 ställde upp 

på intervjun. Frågorna utformades utifrån teorins påståenden, samt utifrån rapportens 

frågeställningar. På grund av tidsbrist blev inte alla frågor besvarade utav samtliga 

manusförfattare, men tillräckligt med data lyckades samlas in för att ge återkoppling till denna 

studie.  

3. 3 Litteraturstudie 
Efterforskning via litteratur har genomföras i syfte att skapa ett teoretiskramverk som sedan 

har använts för att jämföra relevanta teoriers slutsatser, och ge avhandlingen relevant teori att 

jämföra data med. Källor och information till detta har samlats in via flertalet bibliotek samt 

via ett fåtal källor från internet. Litteraturen har införskaffats och bearbetats i syfte för att 

samla in data, analysera data, sammanställa data och generera resultat samt diskussions 

underlag. Teoretiska begrepp och perspektiv har tillsammans med tidigare forskning utgjort 

de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Detta har framställt tillräckligt med 

information för att kunna avlägga en rapport som besvarar denna studies frågeställningar. Den 

specifika teorin för denna studie har baserats på litteratur och vetenskapliga artiklar inom 

ämnet. 
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4. Resultat  
Eftersom Pinãta redan sänts en säsong tidigare fanns det flertal variabler som redan etablerats 

inför arbetet med säsong 2. Detta har bidragit till att researchen inte krävt samma fokus på 

tidsresurser som krävts i tidigare säsongens produktion. Variabler så som målgrupp, genre och 

upplägg var redan etablerat från förra säsongen vilket även tillförde att en del tidigare 

använda element och idéer kunde återanvändas. Manusförfattarna intervjuades och där första 

frågan ställdes för att utreda hur mycket research de tillämpar innan de skriver ett manus för 

Piñata. Producent och manusförfattare Magnus Samuelsson svarade så här: 

- ”Jag skulle säga att researchen inte har gått att precisera i konkret tid denna säsong. 

Ofta har jag med mig en idé under en längre tid och så dyker det upp saker efterhand 

kring denna idé. Men det är sällan jag researcher särskilt mycket kring manus i 

Piñata.” 

 

Manusförfattare och regissör Kristian Dahl svarade så här: 

 

- ”Det mesta i Pinata kommer från saker som inte kräver någon direkt research. 

Däremot om det är en parodi som Fixa Rummet, kollar jag in det riktiga programmet 

och försöker hitta inspiration på det sättet. När jag skrev sketchen Prison Break drog 

jag mig till minnes ett gammalt avsnitt av programmet ”Lost”. Kollade upp det och 

hade det som en liten känsloingång till manuset. Sedan är det bara musiken från det 

avsnittet som finns kvar i mitt manus, men ändå.” 

 

Manusförfattare och regissör Stefan Malm svarade så här: 

 

- ”Inför en sketch i Piñata så brukar jag i regel inte göra så mycket research. Jag brukar 

titta på lite amerikanska humorserier för en generell inspiration och SNL-‐sketcher 

som kanske angränsar till det temat som sketchen jag skall skriva berör. Så om jag 

bryter ner det blir det kanske ett par timmar per sketch i research.” 

 

Vad det gäller researchen och framtagandet utav rekvisita och inspelningsplatser finns det 

dock en större vikt för produktionen.  Producent Magnus Samuelsson säger så här angående 

detta: 

  

- ”Som producent och manusförfattare så är det ju självklart viktigt att rekvisita och 

locations fungerar, men allt handlar ju i grund och botten om budgeten. Så för mig 

personligen är det extremt viktigt med dessa variabler, men för mig som producent är 

det viktigare att hela projektet flyter på än att jag får mina exakta önskemål 

uppfyllda.” 
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Manusförfattare och regissör Stefan Malm säger: 

 

- ”Jag anser att det är oerhört viktigt att våra (regissörerna) krav möts, det är vad man 

kallar ”key” på engelska. Alltså nyckel. När det inträffar att kraven möts så blir det så 

där bra som jag vill ha det. Men eftersom jag även regisserar merparten av de sketcher 

jag skrivit så är det nog viktigare, inte bara ur en manussynpunkt. För då är jag även 

med i ytterligare ett led i produktionen och har mer att tycka och tänka. Jag brukar 

göra Mood Boards utifrån mina manus till scenografen och till location scouten så att 

de förstår vad jag är ute efter, vilket brukar underlätta.” 

 

Manusförfattare och regissör Kristian Dahl säger såhär:  

 

- ”Locations är så jäkla viktigt. Där känns det alltid ganska lätt att bli besviken. Där vill 

man ofta ha en ganska bra bild av hur platsen ser ut, att det ska kännas bra, innan man 

spelar in. Både ljudmässigt och ”look”-mässigt.”  

 

”När det gäller rekvisita så brukar det ofta inom barnprogram, med mindre budget, 

vara en post som man får fixa själv. Så där har jag ganska god förståelse för att man 

inte hinner fixa perfekta grejer till allt. De bitarna som verkligen behöver vara fina, 

som har en bärande uppgift i scenerna, vill man ju inte kompromissa med dock.” 

 

Premisser eller synopsis är något som inte använts i detta arbete. Istället har olika ”drafts” till 

manus skrivits direkt.  

 

Karaktärerna är något som är en extremt central punkt för Pinãta. Eftersom programmet 

grundar sig på sketcher som i vissa fall inte är längre än några minuter, och eftersom 

programmet är utformat som ett sketchprogram för barn i åldern 7-10 år är karaktärerna 

noggrant utformade för att väcka intresse hos kärnmålgruppen.  

 

Magnus Samuelsson säger så här angående utvecklingen av Piñatas karaktärer:  

 

- ”Jag har inte skapat någon karaktär på egenhand, utan alla är skapade ihop med de 

andra manusförfattarna. En karaktär som jag varit med att skapa från första säsongen, 

som återkommer i den aktuella är ”Vindbryggan”. En karaktär som kom till mig när 

jag såg en lego-riddarborg och tänkte den kan man ju ha på huvudet. Och den 

hamnade på en post-it-lapp och sen skrev Stefan Manus och Kristian manus och så 

kom hon till, Vindbryggekvinnan. Ofta utgår vi från något lite enkelt som vi tycker är 

roligt och sen får det växa ut därifrån genom gemensamma idéer och tankar.” 
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Figur 2. Åskådliggör karaktären ”Vindbryggekvinnan”, skapad av Magnus Samuelsson. Foto: Ola 

Stark, Baluba. 

 

Angående dramaturgin säger Magnus Samuelsson så här: 

 

- ”Jag är egentligen inte en skolad manusförfattare i grunden och är verkligen ingen 

expert på dramatiska strukturer. Men det finns flera lager av dramaturgiskt tänk i 

Piñata. Om vi börjar på sketchnivå så tror jag nästan alla sketcherna har en början, 

mitten och slut upplägg. Sen är det flera som följer den dramaturgiska kurvan. 

Exempelvis Rapunzel och Mumiens förbannelse. Sen har ju varje episod en början 

mitten och ett slut i varje del av de sketcher som jag gett namnet just ”tre delad”. 

Dessa tillför att föra dramaturgin i episoden framåt. Samtidigt ligger två följetonger 

inlagda i programmet och det är ”Skolgårdspolisen” och ”Familjen”. Där bär 

”Familjen” det tunga ansvaret att bära säsongens dramaturgi framåt, där ”Familjen” 

också landar i en större final.” 

 

Kristian Dahl säger:  

 

- ”I Piñata beror det på sketchen hur jag jobbar med dramaturgin. Men oftast handlar det 

om att försöka få in skämt mer än att göra en perfekt dramaturgi. Ofta försöker man få 

in någon slags cirkelkomposition. Att det som presenteras i början av sketcherna som 

roliga inslag även kommer tillbaka på slutet som något viktigt, eller i alla fall, bara 

återkommer. Men när jag skriver manus som inte är så strikt sketchbaserade brukar jag 

använda mig av klassisk dramaturgi. Dock inte så tydligt så att jag stödjer mig mot 

någon speciell struktur.” 
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Stefan Malm säger följande: 

 

- ”Jag tänker inte så mycket på de dramaturgiska strukturerna när jag arbetar med ett 

manus. Det jag tycker är viktigt är att det finns någon typ av resa i sketcherna som 

gärna börjar och slutar någonstans med någon typ av mitt. Men eftersom de är så korta 

så är det svårt att följa de traditionella modellerna. Vi har i Piñata något som vi kallar 

för 3 dels sketch, som är tre akter plus en cold open. Där cold open är till för att snabbt 

etablerar karaktärerna och eventuellt ploten med ett litet skratt i slutet. Sen är den 

första akten början, den andra mitten och till sist den tredje slutet på berättelsen. 3 

Delssketchen fungerar som ett skelett till hela programmet. 

 

När det kommer till arbetet bakom dialogen för Piñatas manus säger Magnus Samuelsson 

följande 

 

- ”Jag skriver en version. Då försöker jag hitta en karaktär och kanske ge den ett eller 

två utryck som ger den en form. Sedan läser redaktören det. Sen skrivs en ny version 

och så går alla tre huvudmanusförfattare genom manuset och ändrar på det som känns 

värt att ändra.” 

 

Kristian Dahl: 

 

- ”Jag skriver dialogen direkt utifrån hur jag tycker och tänker att det blir roligt. Sedan 

har jag, Stefan och Magnus kollat igenom alla manus och ändrat här och var med allas 

samtycke.” 

 

Stefan Malm: 

- ”Först brukar jag skriva en storyline där jag benar ut vad som händer i varje scen. Sen 

så skriver jag dialogen så att den liksom bär handlingen framåt och etablerar 

karaktärsdragen. Men när jag skriver sketch så ska karaktärerna också säga något 

roligt eller lägga upp för ett skämt. Då är repetition tacksamt eller att de bara är väldigt 

korkade. Men en karaktär är oftast ”straight” och den som driver berättelsen framåt 

och kanske inte säger så knasiga saker utan mer: ”Nu ska vi göra det här!”. 

Resultatet utav produktionen kommer sändas fredagar 19:30 på Barnkanalen, SVT, i 

september 2015, samt finnas tillgängligt på www.svtplay.se de datum programmet sänds, 

samt en tid efteråt. 

 

 

 

 

 

http://www.svtplay.se/
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5. Diskussion 
Piñata etablerar en klar bild av vems historia det är som kommer gestaltas. Exempelvis i 

sketchen ”Häxans Youtubekanal” etableras vem som är huvudkaraktär i en cold open där 

åskådaren får följa en man, vid namn Mårten, som går över en parkering mot kontoret där han 

jobbar. I nästa scen får vi bekanta oss med sketchens protagonist i form av en häxa som 

skådar Mårten i via en dator (förstår inte denna mening). Sketchen går ut på att häxan genom 

sin magi ställer till med illdåd mot Mårten, där Mårten inte förstår orsaken bakom illdåden. 

Detta blir konflikten för Mårten. Mårten vill hålla ett bra föredrag för nya investerare på 

företaget, men hela tiden gör han bort sig tack vare häxans magi. Häxan gestaltas som den 

drivande karaktären som ter sig överlägsen gentemot Mårten. Karaktärernas personlighet 

gestaltas via deras reaktioner på de situationer som uppstår i sketchen, vilket återkommer i 

samtliga manus för Piñata. Skillnaden från en spelfilm eller längre TVserie blir dock att det 

måste gå mycket fortare i händelseförloppet för en sketchbaserad serie som Piñata är. Det 

finns ingen tid att lägga på invecklade karaktärsutvecklingar, utan allting måste förklaras och 

etableras under en väldigt kort tid.  

Flera karaktärer har emotionella brister som tydligt implementerar deras fiktiva 

uppenbarelser, men dessa förklaras aldrig på någon djupare nivå, och behöver inte heller göra 

detta. I programmets återkommande mini-serie ”Familjen” finns det dock mer tid att utveckla 

karaktärerna. Mini-serien speglar flertalet emotionella drivkrafter hos huvudkaraktärerna. De 

emotionella drivkrafterna ger en förklaring till varför huvudkaraktärerna i serien beter sig på 

det sätt som de gör. ”Pappa Per” har den tydligaste drivkraften i familjen och vägleder ofta 

resterande medlemmar av familjen under seriens gång.   

Starka behov används för karaktärer i nästan samtliga manus i programmet. Till exempel en 

karaktär i sketchen ”Vindbryggekvinnans familj” som är uppenbart besatt av sitt behov av att 

ta sig från huset. Detta behov är en drivande kraft hos karaktären och genomsyrar hans 

personlighet och hur han agerar.  

Samtliga manus innehåller även karaktärer som är aktiva för att föra handlingen framåt, och 

ofta har Piñata precis som teorin hänvisar skapat karaktärer som besitter emotionella brister 

(även om de inte alltid förklaras) som leder till ett starkt behov som tvingar karaktärerna till 

aktiva handlingar. 

En återkommande karaktär i mini-serien ”Familjen” är ”Clownen Lennart”. Denna karaktär 

ges det mer tid att lära känna både vad det gäller behov och brister, samt känslomässig 

påverkan. De attribut som tidigt etableras och kan upptäckas är en normalbyggd manlig clown 

i vuxenålder och med blått hår.  

Via dialoger och agerande yttrar det sig att clownen inte alls verkar särskilt passande för sitt 

yrke, och att han lider utav en nyligen genomförd skilsmässa och andra brister i personlighet. 

Genom känslomässiga reaktioner inser åskådaren att denna symbol för skratt och lycka 

egentligen gestaltar en sorgsen figur som inte alls är så bra på det han ägnat sitt liv åt. Allt 

detta målas givetvis upp på ett humoristiskt vis som är utformat efter kärnmålgruppens tycke.   
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Piñata lägger mycket fokus på att karaktärerna presenteras så tydligt och fort som möjligt, 

återigen på grund av bristen på tid. För att göra detta finns det ofta fördomsfulla attribut som 

gör att detta fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt. Att programmet även riktar sig till 

mindre barn gör att mycket grundar sig i hur karaktärerna kommer agera utifrån sina synliga 

attribut. Ett exempel på en karaktär som har tydliga attribut är ”Världens äldsta superhjälte”. 

Denna karaktär ser gammal ut, har slitna smutsiga superhjältekläder, går skakigt och 

kutryggat samt pratar darrigt. Som åskådare inser man direkt hur karaktären kommer bete sig 

och agera. Programmet jobbar mycket med karaktärer som går emot sina tydliga normer för 

att skapa en komisk effekt som exempelvis ”Världens äldsta superhjälte” eller redan tidigare 

nämnda ”Clownen Lennart”. Majoriteten av karaktärer i programmet utgörs av slutna 

karaktärer, vilket återigen grundar sig i det valda formatet.  

Många utav Piñatas manus innehåller klassik användning utav protagonist och antagonist, 

men det finns även en del utan eller där det är mer diffust vem som är vem eller vad som är 

vad. Exempelvis i manuset för ”Riddaren och Väpnaren” som endast består utav 2 karaktärer 

som talar om visioner av framtiden, är det svårt att definiera vilka karaktärer som besitter 

vilka roller. Här är dialogen i centrum och inte karaktärernas positioner.  

Angående biroller, till exempel närmaste relation, yttrar sig den tydligaste, och samtidigt 

intressantaste i manuset för ”Rapunzel”. Där finns en karaktär vid namn Eugene som har en 

tydlig närmaste relation med en handdocka i form av en kameleont. Med denna handdocka 

talar och reflekterar Eugene om det mesta, och förstärker även ett eget schizofrent drag vilket 

förstärker karaktärens komiska utspel.  

Någon tydlig skugg-kontrastroll finns inte i något manus. men efter diskussion med 

manusförfattare kring detta hävdar de att frånvaron av dessa typer av karaktärer förmodligen 

grundar sig i formatet som gör det svårt/onödigt att utveckla sådana karaktärer. (Flytta till 

diskussion).  

 

Efter analyser av Piñatas manus är det tydligt att strukturerna varierar från sketch till sketch. 

Eftersom huvudsaken med dessa manus är att förmedla komik har man inte alltid följt strikta 

dramaturgiska regler, men dessa går trots allt att finna även inom Piñata. ”Tre akts-strukturen” 

kan precis som Magnus nämnde främst upptäckas i tre-dels sketcherna. Dessa är tydligt 

utformade med en början, en mitt och ett slut. Ett exempel är ”Styltrekordet”. I akt 1 beskrivs 

att historien handlar om en man som ska försöka att ta världsrekord i att stå på styltor. Vi får 

bekanta oss med hans psykologiska brister i form av till exempel låg intelligens, hans tydliga 

mål att slå detta rekord eftersom han är så förtjust i giraffer, samt konflikten att faktiskt slå 

rekordet.  

 

John Truby’s klassiska struktur (Truby, 2008) förekommer i många utav Piñatas sketcher. Om 

denna struktur appliceras på samma manus går följande att finna: 

 

1. Problemet/bristen: 

Etableras hos karaktären genom karaktärens oförmåga att stå kvar på styltorna utan att 

något orsakar att denne antingen går eller faller av. 
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2. Behovet/målet: 

Det specifika målet för protagonisten implementeras genom att ”Holger” strävar efter 

att leva ett liv som en giraff. 

 

3. Motståndare: 

Det finns motståndare som gör att Holger får svårigheter med att nå sitt mål. Förutom 

karaktären själv och faktorer som toalett besök och liknande vill ingen av de övriga 

karaktärerna att Holger ska lyckas utföra sitt rekord.  

 

4. Planen: 

Riktlinjerna ter sig tydliga för hur Holger ska övervinna motståndaren samt undvika 

situationer som står i vägen för hans mål. 

 

5. Kampen: 

Progressionen av hur karaktären lär sig hantera styltorna.  

 

6. Självinsikten: 

När Holger långsamt börjar identifiera sig själv som en av girafferna. 

 

7. Nytt equilibrium: 

Holger har sövts ner och förts till ”ett fängelse för galna människor”. 

Utifrån den grundläggande definitionen av en dramatisk historia, som grundar sig i att en 

persons starka behov och sökande efter ett yttre mål för att tillfredsställa det inre behovet, går 

det att finna tydliga strukturer i ett flertal utav Piñatas manus.  

Ett av flera exempel där alla klassiska element kan urskiljas är ”Mumiens förbannelse”, där 

huvudpersonen har ett tydligt starkt behov av att finna en hemlig skatt, trots att en mumie 

utgör ett tydligt hinder för att detta mål ska uppnås. Detta manus grundar sig alltså i den 

dramatiska berättarformen. Huvudkonflikten är alltså mumien som hindrar protagonisten att 

nå sitt mål. Men under berättelsen råkar man även ut för hinder som svårigheter att finna 

skatten och fällor.  

Någon sketch med episk eller lyrisk berättarform var dock svårare att finna, vilket återigen 

grundar sig i programmets upplägg. Samtliga manus går även efter en linjär tidsaxel med 

vissa manus som innehåller ”flashbacks”.  

Det finns även ett flertal manus, framför allt de längre, som går att luta mot den 

anglosachsiska berättarmodellens 9 steg. Dock saknas oftast några av stegen på grund av 

programmets format, men för att visa detta med ett exempel har manuset för ”Mumiens 

förbannelse” analyserat.  
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Steg 1: Anslag 

Sketchen inleds med att en grupp äventyrare går ute i en skog innan protagonisten Anna 

förklarar vad det är de letar efter och varför. En ovärderlig vas av guld som finns gömd i en 

grotta som hon har en karta till. Här etableras historien utav äventyrsgenren, och sedan får 

publiken även veta att det vilar en förbannelse över vasen. Detta utgör presentationen av 

huvudkonflikten. Denna sketch använder sig utav det dramatiska anslaget, med en dramatisk 

känsla av att något kommer ske för att väcka spänning hos åskådaren.  

Steg 2: Presentation 

Karaktärerna presenteras direkt i samband med anslaget av denna berättelse. Publiken får veta 

vem som är vem, vad deras mål är och vem som är huvudkaraktären. Publiken får dock inte 

veta var karaktärerna kommer ifrån direkt, och det dröjer innan publiken för första gången får 

bekanta sig med antagonisten. 

Steg 3: Vändpunkt 1  

Vid denna första vändpunkt får publiken för första gången bekanta sig med antagonisten, 

Mumien. Mumien tvingar fram protagonisten att handla genom att fly till grottan där de hittat 

och tagit guldvasen.  

Steg 4: Fördjupning 

Någon tydlig fördjupning är svår att finna i en så pass kort historia. Det går dock att hävda att 

fördjupningen av karaktärerna sker under hela berättelsens livslängd, men där det korta 

tidsförloppet begränsar karaktärernas utveckling. Det publiken får reda på av fördjupningen 

under historiens gång är att protagonisten är girig, ”Bullen” är konstant hungrig och verkar 

lägga all sin fokus kring detta, och ”Professorn” är ängslig och virrig.  

Steg 5: Point of no return  

Manus författarna av Piñata utnyttjar inte själva detta steg. Steget ”point of no return” är 

följaktligen svårt att finna i något utav Piñatas manus. I detta fall skulle dock ”point of no 

return” kunna vara när äventyrarna befinner sig i grottan och för första gången inser att 

mumien kommer att jaga dem.  

Steg 6: Konfliktupptrappning  

Konflikten trappas upp i en av de sista scenerna av sketchen, när huvudkaraktärerna jagas av 

mumien som sedan förväxlas med professorn tack vare hans bandage.   

Steg 7: Vändpunkt 2  

Den sista vändpunkten skulle kunna vara just förväxlingen mellan professorn och mumien. 
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Steg 8: Konfliktförlösningen  

Konfliktförlösningen hittas i detta fall i samma scen som konfliktupptrappningen och 

vändpunkt 2. Protagonisten tror att hon har besegrat mumien och lyckats fly, men har i själva 

verket lyckats förväxla mumien med professorn.  

Steg 9: Avtoning 

Avtoningen är desto tydligare i denna berättelse än tidigare steg. Denna består utav att 

äventyrarna plus mumien (som dom tror är professorn) står framför en antikhandlare och får 

reda på att guldvasen är ovärderlig och inte går att sälja för pengar. Protagonisten har nått sitt 

mål, men ändå misslyckats då hon inte fått några pengar. Detta utgör historiens budskap och 

dilemma. Förutom detta avslutas berättelsen med ett problem som inte klarats upp, det vill 

säga mumien som i slutet förhäxar antikhandlaren som nu vill förstöra världen.  

Enligt Granath så är grunden inom film att dialogen egentligen bara ska svara på en fråga; vad 

försöker huvudpersonen uppnå? I Piñatas fall skulle man lite generaliserande säga att dialogen 

istället ska svara på frågan; vad är det som är roligt? 

Efter analyser går det att konstatera att Piñatas dialoger är noggrant konstruerade för att 

karaktärisera de som talar och även uttrycka känslomässiga och dramatiska innebörder för 

sketcherna. Det ligger dock stor vikt i hur skådespelare har tolkat sina roller och dialoger när 

de ska använda dem framför kameran. I några fall har de ändrats för att bättre passa 

skådespelaren eller situationen, men aldrig utan regissörens samtycke. Inom dessa sketcher 

ligger även ett stort fokus bakom hur dialogen sägs, eftersom det oftast ligger humoristiska 

inslag i hur något förmedlas.  

Detta kan förstärkas med säregna kroppsspråk eller med specifika dialekter. Nästan samtliga 

dialoger i programmet hjälper även till att föra handlingen framåt och ger en effekt på 

berättelsens handling. 

John Trubys teori om dialogens 3 spår var inget som någon manusförfattare på Piñata kände 

till, men jag har funnit exempel som tyder på att de omedvetet använt dessa 3 spår. Till 

exempel i en sketch som heter ”Den stora kuppen”, kan jag finna dessa.  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Åskådliggör manus för ”Den stora kuppen” skriven av Kristian Dahl. 

Melodin ligger i Hjärnans önskemål att söva ner vakterna, vilket kommer leda till att de kan 

råna det kassavalv de har framför sig. Det är hon som driver scenens och dialogens 

händelseförlopp. Harmonin kontras mellan Jacks ovilja att genomföra dådet, då hon vet att 

detta är fel, men mot argumenteras utav Hjärnan och hennes starka vilja att nå sitt mål. 

Signalerna, det vill säga nyckelorden med igenkänningsfaktor och symbolisk karaktär för 

berättelsen är Jacks fras ”Jag vågar allt” som återanvänds genom hela sketchen.   

När det kommer till undertexter i dialoger är detta något manusförfattarna har jobbat med så 

mycket det går för att få ett spel mellan karaktärerna och skapa känslomässiga detaljer för att 

undvika att dialogen ska kännas platt och slätstruken. Undertexterna hittar man oftast hos 

skådespelaren Andreas Karlssons karaktärer, då han ofta själv lägger till intressanta 

undertoner till dialoger för att få ett komiskt resultat. Flera gånger har han fört repliker med 

flamboyanska undertoner för att ge ett externt element till dialogen som ger upphov till extra 

eftertanke kring dialogens budskap och mening. Det går även att finna undertexter som är 

menade för den äldre publiken, och som skulle te sig som olämpliga om de verbaliserades rakt 

ut i ett barnprogram 

Det man upptäcker efter analyser, intervjuer och jämförelser med det teoretiska ramverket 

bakom manusuppbyggnad och struktur är att det inte alltid är helt klart för författarna hur de 

själva arbetar utifrån teorin. Dessa dramaturgiska begrepp och teorier är snarare något som 

manusförfattaren grundar sitt arbete utifrån omedvetet, och att blanda fritt mellan dessa 

strukturer är något som Piñatas manusförfattare gör ofta, då sketchernas olika premisser ger 

anledning till en variation i struktur. Att strukturen av Piñatas manus inte är kritiskt bunden 

till klassiska teorier verkar också te sig sannolikt på grund utav kärnmålgruppens ointresse av 

detta. Målgruppen tycks utifrån manusens utformning och författarnas uttalanden först och 

främst kräva snabb tillfredsställande i form av komprimerade dramaturgiska strukturer, som 

ofta försummar många uppbyggande steg i den normala processen för 

spänningsuppbyggnaden inom manus.  
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Att dessa strukturer kan upptäckas i majoriteten utav manusen säger antingen att de är 

oundvikliga att inte implementera i manusförfattande, alternativt att de finns fördelar med att 

använda dessa. Målgruppen största fokus är som sagt inte dramaturgiska strukturer, vilket 

möjligtvis gör dessa viktigare att använda för att de har utarbetats för att fungera som ett 

tydligt skelett för manusets progression. För målgrupper som är utbildade eller har blivit 

exponerade utav berättelser en längre period kan det vara enklare och viktigare att bryta dessa 

klassiska mönster för att skapa ett externt estetiskt tilltal för åskådaren, exempelvis 

användning utav icke-linjära berättelseuppbyggnader. (Pusztai, 2013)  

Majoriteten utav manusförfattarna för Piñata har studerat manusförfattande samt dramaturgi, 

men ingen utav dem använder sig medvetet utav någon direkt struktur erkänd i sitt arbete, 

förutom Magnus som medvetet använder strukturer som ”3 akten”. De övriga vill hävda att 

det är något som ”sitter i benmärgen” utifrån de studier de gjort på gymnasium, universitet 

och högskolor, samt praktiska användningar inom jobb. John Trubys 7 stegs teori (Truby 

2008) gick att finna i ett flertal av PINATAS manus, trots att ingen manusförfattare medvetet 

har använt sig utav denna, vilket ytterligare stödjer författarnas ”benmärgs” uttalande. 

Att dessa ramverk konstant används och refereras till är inget som manusförfattarna själva 

reflekterar mycket över, utan deras fokus ligger i detta fall snarare på de externa faktorerna så 

som karaktärerna och deras dialog. Eftersom programmet produceras i form av sketcher 

ämnat för barn är det karaktärernas förmåga att underhålla, både genom utseende och 

agerande, som är programmets största fokus. Trots detta är de dock inte alltid särskilt 

detaljerat beskrivna.  

Det händer i flera fall att karaktärerna endast fått en beskrivning av fysiska attribut, och 

därifrån är det kostymörer, mask samt skådespelarna som formar karaktären. Utseendet är det 

ända som får en detaljerad fokus från manusförfattarna i sina manus. Med detta sagt är det 

säsong 2 utav programmet, vilket har etablerat att manusförfattarna och regissörerna redan 

skapat och etablerat ett antal återkommande karaktärer, Sam att de tidigare arbetat med 

majoriteten utav teamet. Detta har i sin tur etablerat en förstående arbetsrelation som minskat 

upphovet till detaljerade förklaringar och förtydliganden i manus.  
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Att manusförfattarna tycks förlita sig på att de angivna fysiska attributen är stommen för hur 

skådespelare och kostymörer gör för att skapa karaktärerna.  

Figur 4. Åskådliggör karaktärs- och rekvisitabeskrivning för ”Rapunzel” skriven av Kristian Dahl och 

Stefan Malm. 

Samma sak gäller dialogen. Den grundar sig i ett klassigt ramverk, dock omedvetet.  Vad det 

gäller manus är det i dialogen som man kan skapa de moderna attributen som krävs för att 

programmet ska kännas relevant för sin kärnmålgrupp. Det händer ofta att engelska låneord så 

som ”Awsome”, ”Fail” eller ”Random” implementeras i dialogerna då dessa termer ter sig 

populära hos kärnmålgruppen. 

Till sist är researchen något som mest förvånadsvis inte implementeras så mycket som väntat 

för produktionen. Samtliga manusförfattare hävdar att de inte lägger någon större vikt eller 

ansträngning på researchen. Detta dels på grund av seriens redan etablerade variabler från 

föregående säsong, och även programmets tidsbegränsade struktur. Researchen grundar sig 

oftast på och kring de referenser och hommages som programmet ständigt använder sig utav.  

Eftersom kärnmålgruppen består utav barn, tillför detta även att det inte är lika viktigt att 

användningen av de scenarion som valts gestaltas på ett helt naturtroget sätt. Målgruppen är 

inte så kräsen eller uppmärksam på hur saker och ting exakt implementeras i gestaltningen av 

miljöer eller liknande. Istället tar andra element fokus från detta, vilket återigen tillför att 

researchen inte får samma fokus som teorin betraktar.   
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6. Slutsatser 
Som slutsats är det tydligt att manusförfattande inte är någon exakt vetenskap, med strikta 

ramverk eller påtvingande strukturer. Mitt arbete har visserligen etablerats utifrån ett projekt 

för ett företag, men trots allt med 4 olika manusförfattare, varav jag fick möjligheten att 

intervjua 3 utav dem. Samtliga utav dessa hävdade att man inte riktigt förstår att man 

använder klassiska strukturer, trots att man ofta gör det. Och ingen hade som uttänkt mål att 

programmets sketcher skulle utformas efter någon erkänd struktur, bortsett från 3-

delssketcherna.  

Utifrån min tid på Baluba, och mina analyser utav programmets manus med direkta 

jämförelser till uppsatsens teoretiska ramverk, så vill jag hävda att manusförfattande absolut 

verkar ha tydliga grundläggande strukturer som på något sätt genomsyrar alla manus på olika 

sätt. Men det är inte det som är det viktigaste eller ens får någon medveten fokus från 

manusförfattarna. Det som verkar mest väsentligt i tillverkningen av ett manus, i alla fall 

utifrån manusförfattarna jag arbetat med, är en mer frigående estetisk syn på arbetet. I 

jämförelse med att skriva en bok är det viktigaste inte att bokensstruktur följer något ramverk, 

utan att historien känns tilltalande för den som läser den. Framförallt vad det gäller 

produktionen av TV-program, så finns det än mängd vis att nå sina åskådare, där det man ser 

har störst inverkan. Det finns möjlighet att vissa tittare inte ens kan förnimma det som sägs i 

programmets dialoger, därav läggs stor vikt på de synliga attributen som karaktärernas 

utseende och agerande. Manuset är endast en av en mängd element som måste falla på plats 

för att underhålla åskådarna. 

Svar på frågeställningar: 

”Hur går processen till när man skriver manus för barnprogram?” 

Den ser olika ut beroende på författaren. Se ”Resultat”, sid. 20, samt ”Diskussion” sid. 24. 

”Hur mycket använder man sig medvetet av dramaturgiska uppbyggnader i 

programmet?” 

Dramaturgiska uppbyggnader av olika slag går definitivt att finna i Piñatas sketcher, men 

ingen manusförfattare har med någon specifik medvetenhet använd sig utav någon erkänd 

struktur. Det som dock kommer närmast är programmets så kallade ”3-Dels sketcher”, som 

förenklat och utifrån författarnas egna utformande går att jämföra med ”3-aktstrukturen” 

(Lindqvist, 2009). 

”Hur gör man för att fånga och hålla kvar sin målgrupp som sällan är homogen?” 

Denna fråga ställdes till manusförfattarna, och 2 utav dem svarade: 

Kristian Dahl: 

- ”Det är en extremt bred målgrupp. Både den primära och tanken om att även till 

exempel föräldrar ska kunna titta på programmet. Totalt sett ska det ju finnas saker för 

alla i programmet men generellt siktar man väl lite i den högra delen av målgruppen i 

förhoppningen att de yngre ska hänga med på vissa grejer ändå.” 
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Stefan Malm: 

- ”Genom bredd i referenser och karaktärer. Det ska liksom finnas något skojigt för alla 

som tittar. Därför har vi relativt mycket ”Vuxna” referenser så att föräldrarna också 

kan uppskatta det. Men referenserna är ju ganska speglade av min trygga uppväxt i 

Väst. Inte så mycket Arabiska eller internationella referenser eftersom där har jag noll 

koll.” 

Magnus Samuelsson: 

- ”Alltså det är ju väldigt svårt att göra ett program för en bred målgrupp. Mitt mål är att 

programmet ska rikta sig mot vår huvudmålgrupp 7-10år. Men även yngre barn ska 

kunna se programmet utan att bli rädda. Och vuxna ska kunna se programmet och hitta 

något som de tycker är roligt. Så svaret är väl att göra ett program som har en bredd i 

ämne och karaktärer men ändå inte känns för spretigt. Ja det är väl mitt bästa svar.” 

Referenserna är många och en stor del utav Piñata, och tillför som angivet av författarna 

dessutom att externa målgrupper kan finna uppskattning utav programmet. Exempelvis kan 

man finna moderna referenser i programmet till videobloggaren ”Pewdiepie”, en ”The 

Hangover” karaktär, serien ”Mad men”, artisten ”Bob Dylan” eller filmen ”The warriors”. 

Detta tillför en bredd till programmet som kärnmålgruppen inte alltid kommer förstå, men 

som gör att en bredare publik kan uppskatta programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Åskådliggör karaktären ”häxan Pompipos”, skapad av Stefan Malm. Karaktären sitter vid en 

green-screen och har hörlurar och en mikrofon för att se ut som en videobloggare, med Felix ” 

Pewdiepie” Kjellberg som första referens. Foto: Stefan Malm, Baluba. 
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Piñata försöker därav precis som Magnus säger att nå en så bred massa som möjligt, genom 

att inte vara avskräckande eller hotfullt för de yngre, och innehålla inslag som äldre kan 

uppskatta. Sedan är det skämten, berättelserna och karaktärerna i programmet som skrivs 

utifrån kärnmålguppen (7-10 år). 

”Hur bör man skriva ett barnprogram för att få det att kännas modernt?”  

  Även denna fråga ställdes till manusförfattarna, och 2 utav dem svarade: 

Magnus Samuelsson: 

- ”Jag vet inte om jag arbetar alls för att programmet i sig ska vara modernt. Däremot 

försöker vi prata en del med barn som vi känner i målgruppen om ämnen och vilken 

nivå vi ska ligga på för att skämten ska funka. Jag vet inte om jag kan kalla det 

modernt men vi försöker få med grejer som är moderna just nu. Men det är inte helt 

lätt när programmet förproduceras ett halvår innan sändning.” 

Kristian Dahl: 

- ”Det är alltid kittlande att försöka tänka ut sketcher som hade varit helt omöjliga att 

förstå om man sett dem för tio år sedan. Vi försöker lägga in så mycket moderna 

företeelser, ord och referenser som möjligt. Men för det mesta är det ju bara ett 

klassiskt sketchprogram.” 

Stefan Malm: 

- ”Genom att ta in moderna referenser och uttryck. Delvis i dialog men också i form. 

Den grafiska paketeringen är viktig men även musik och bildspråk. Sen är ju casten 

viktig. Men i manus mest ”ungdomliga” uttryck, formuleringar och fraseringar. Och 

referenser till karaktärer som är populära, till exempel på nätet eller i sociala medier.” 

Enligt mina analyser från min tid på Baluba är det främst referenserna som gör att 

programmet känns modernt. Många utav referenserna ter sig som sagt finnas som anledning 

för att en äldre publik ska finna underhållning i programmet, men många utav referenserna 

riktar sig även till kärnmålgruppen. Ett segment i Piñata består utav musikvideos, och ett 

flertal utav dessa är covers på moderna låtar som är uttänkta att uppskattas utav 

kärnmålgruppen. Sedan utgör även kamerainställningar och postproduktion givetvis en stor 

faktor till att programmet känns modernt, men utifrån manusförfattande kan man även se 

modernitet i ordvalen i dialogerna, precis som Stefan Malm hävdar, där exempelvis engelska 

låneord är ett återkommande scenario. 
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Figur 6. Åskådliggör dialogen mellan karaktärerna i sketchen ”Vi är AWESOME!”, skriven av 

Kristian Dahl. 
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7. Rekommendationer till framtida arbete 
Det finns ett flertal sätt att gå vidare med denna studie. Om forskningen kring detta ämne är 

avsett att fortsätta, skulle studien gynnas utav fokus kring konkretiseringen och betydelsen av 

manusarbetet, samt användningen utav dramaturgiska strukturer inom alla typer av program. 

Samt hur manus implementeras och produceras för samtliga typer utav produktioner. skulle 

Studierna skulle även främjas utav forskning kring fler externa faktorer gällande produktionen 

utav ett barnprogram, så som redigering, kamerateknik eller regi. Det skulle även kunna 

implementeras fler jämförelser med hur andra program nyttjar dramaturgiska strukturer för att 

bedöma om det går att finna tydliga samband mellan olika typer utav produktioner. Det skulle 

ytterligare te sig gynnsamt för studien att utföra forskning på fler barnprogram utav samma 

genre för att utreda hur arbetet varierar mellan olika manusförfattare.  

Ännu något som skulle gynna studiens resultat skulle vara att få vara med under, och granska 

manusförfattarprocessen från början till slut. Denna studie har granskat färdiga manus med 

intervjufrågor som belägg för att få en konkretisering utav hela processen, men beläggen för 

studien hade blivit betydelsefullare om processen praktiskt kunnat granskas under hela 

arbetsgången.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuer 

Intervju med Magnus Samuelsson, 4 maj 2015 

1. Nämn några eller något tidigare projekt du skrivit manus för. 

 

- Hjärnkontoret, Kom ketchup, 99 saker med Erik och Mackan. 

 

2. Ungefär hur mycket research gör du innan du skriver ett manus för Piñata? Ge 

gärna något exempel. 

 

- Väldigt svårt att säga. Jag skulle säga att researchen inte går att precisera i konkret tid. 

Ofta har jag med mig en ide under en längre tid och så dyker det upp saker efterhand 

kring denna ide. Men det är sällan jag researcher särskilt mycket kring manus i Pinata.  

 

3. Hur viktigt är det för dig att scenografen och attributören möter dina exakta 

önskemål vad det gäller rekvisita och locations?  

 

- Som producent och manusförfattare så är det ju självklart viktigt att rekvisita och 

locations fungerar men allt handlar ju i grund och botten om budgeten. Så för mig är 

det viktigare att hela projektet flyter på än att jag får mina exakta önskemål uppfyllda.  

 

4. Finns det någon/några särskilda dramatiska strukturer du använder dig utav när 

du skriver ett manus? Exempelvis ”tre akts-strukturen” (början, mitt, slut), 

Truby’s ”klassiska struktur” eller ”Den klassiska dramaturgiska modellen” 

(dramaturgiska kurvan). Ge gärna exempel från något manus från Pinãta. 

 

- Alltså jag är inte skolad manusförfattare i grunden och är verkligen ingen expert på 

dramatiska strukturer. Men det finns flera lager av dramaturgiskt tänk i Pinata.  

 

Om vi börjar på sketchnivå så tror jag nästan alla sketcherna har ett början, mitten och 

slut upplägg. Sen är det flera som följer den dramaturgiska kurvan. Exempelvis 

Rapunzel och Mumiens förbannelse.  

 

Sen har ju varje episod en början mitten och ett slut i varje del av den sketch som jag 

gett namnet just tre delad. Den är tillför att föra dramaturgin i episoden framåt. 

Samtidigt ligger två följetonger inlagda i programmet och det är skomgårdspolisen och 

Familjen. Där bär familjen det tunga ansvaret att bära säsongens dramaturgi framåt. 

Där familjen också landar i en större final.  

 

5. Har du hört talas om Jean Menards berättarmodell ”hey, you, see, so”, och i såna 

fall är den något du har i åtanke under manus arbetet? 

 

- Nej. Men jag googlade den nu och den verkar festlig. 
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6. Beskriv lite kortfattat någon eller några av karaktärerna du skapat till Piñata, 

och även varför/hur du tänkt de ska se ut och agera. 

 

- Haha. Ja. Jag har inte skapat någon karaktär själv utan alla är skapade ihop med Lina 

Åström, Kristian Dahl och Stefan Malm. Jag fattar inte frågan riktigt men jag tolkar 

det som att jag ska förklara några karaktärer som jag varit med och skapat och hur 

tankarna gått i den processen. Jag väljer en från första säsongen tänker jag på 

Vindbryggan. En karaktär som kom till mig när jag såg en lego-riddarborg och tänkte 

den kan man ju ha på huvudet. Och den hamnade på en post-it och sen skrev Stefan 

Manus och Kristian manus och så kom hon till Vindbryggekvinnan. Ofta utgår vi från 

något lite enkelt som vi tycker är roligt och sen får det växa ut därifrån.  

 

7. Hur går arbetet till när du skriver dialog i manuset?  

 

- Jag skriver en version. Då försöker jag hitta en karaktär och kanske ge den ett eller två 

utryck som ger den en form. Sedan läser redaktören det. Sen skrivs ny version och så 

går alla tre huvudmanusförfattare genom manuset.  

 

8. Hur mycket använder du dig medvetet utav dramaturgiska uppbyggnader i 

programmet? 

 

- Ganska mycket. Se fråga 4. 

 

9. Hur gör du för att fånga och hålla kvar Piñatas målgrupp som sällan är 

homogen? 

 

Alltså det är ju väldigt svårt att göra ett program för en bred målgrupp. Mitt mål är att 

programmet ska rikta sig mot vår huvudmålgrupp 7-10år. Men även yngre barn ska 

kunna se programmet utan att bli rädda. Och vuxna ska kunna se programmet och hitta 

något som de tycker är roligt. Så svaret är väl att göra ett program som har en bredd i 

ämne och karaktärer men ändå inte känns för spretigt. Ja det är väl mitt bästa svar. 

 

10. Hur arbetar du med manus för att få Piñata att vara ett modernt barnprogram? 

 

- Jag vet inte om jag arbetar alls för att programmet i sig ska vara modernt. Däremot 

försöker vi prata en del med barn som vi känner i målgruppen om ämnen och vilken 

nivå vi ska ligga på för att skämten ska funka. Jag vet inte om jag kan kalla det 

modernt men vi försöker få med grejer som är moderna just nu. Men det är inte helt 

lätt när programmet förproduceras ett halvår innan sändning.  
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Intervju med Kristian Dahl, 13 maj 2015 

 

1. Nämn några eller något tidigare projekt du skrivit manus för. 

 

- Jag har skrivit manus till en lång rad barnprogram på både UR och SVT. Tre säsonger 

av Biss och Kajs, två säsonger av Pinata och en lång rad annat. 

 

2. Ungefär hur mycket research gör du innan du skriver ett manus för Piñata? Ge 

gärna något exempel. 

 

- Inte mycket. Det mesta i Pinata kommer från saker som inte kräver någon research. 

Däremot om det är en parodi som Fixa Rummet, kollar jag in det riktiga programmet 

och försöker hitta inspiration på det sättet. När jag skrev sketchen Prison Break drog 

jag mig till minnes ett gammalt avsnitt av programmet ”Lost”. Kollade upp det och 

hade det som en liten känsloingång till manuset. Sedan är det bara musiken från det 

avsnittet som finns kvar i mitt manus men ändå.  

 

3. Hur viktigt är det för dig att scenografen och attributören möter dina exakta 

önskemål vad det gäller rekvisita och locations?  

 

- Svårt att säga. Locations är så jäkla viktigt. Där känns det alltid ganska lätt att bli 

besviken. Där vill man ofta ha en ganska bra bild av hur platsen ser ut, att det ska 

kännas bra, innan man spelar in. Både ljudmässigt och lookmässigt. 

När det gäller rekvisita så brukar det ofta inom barnprogram, med mindre budget, vara 

en post som man får fixa själv. Så där har jag ganska god förståelse för att man inte 

hinner fixa perfekta grejer till allt. De bitarna som verkligen behöver vara fina, som 

har en bärande uppgift i scenerna, vill man ju inte kompromissa med dock.  

 

4. Finns det någon/några särskilda dramatiska strukturer du använder dig utav när 

du skriver ett manus? Exempelvis ”tre akts-strukturen” (början, mitt, slut), 

Truby’s ”klassiska struktur” eller ”Den klassiska dramaturgiska modellen” 

(dramaturgiska kurvan). Ge gärna exempel från något manus från Pinãta. 

 

- I Pinata beror det på sketchen. Men oftast handlar det om att försöka få in skämt mer 

än att göra en perfekt dramaturgi. Ofta försöker man få in någon slags 

cirkelkomposition. Att det som presenteras i början av sketcherna som roliga inslag 

även kommer tillbaka på slutet som något viktigt, eller i alla fall,  bara återkommer. 

Men när jag skriver manus som inte är så strikt sketchbaserade brukar jag använda 

mig av klassisk dramaturgi. Dock inte så tydligt så att jag stödjer mig mot någon 

speciell struktur. 

 

5. Har du hört talas om Jean Menards berättarmodell ”hey, you, see, so”, och i såna 

fall är den något du har i åtanke under manus arbetet? 

 

- Nej och nej. 
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6. Beskriv lite kortfattat någon eller några av karaktärerna du skapat till Piñata, 

och även varför/hur du tänkt de ska se ut och agera. 

Obesvarad 

7. Hur går arbetet till när du skriver dialog i manuset?  

 

- Svår fråga. Skriver det bara utifrån hur jag tycker och tänker att det blir roligt. Sedan 

har jag, Stefan och Magnus kollat igenom alla manus och ändrat här och var. 

 

8. Hur mycket använder du dig medvetet utav dramaturgiska uppbyggnader i 

programmet? 

 

- Omedvetet oavbrutet. 

 

9. Hur gör du för att fånga och hålla kvar Piñatas målgrupp som sällan är 

homogen? 

 

- Det är en extremt bred målgrupp. Både den primära och tanken om att även tex 

föräldrar ska kunna titta på programmet. Totalt sett ska det ju finnas saker för alla i 

programmet men generellt siktar man väl lite i den högra delen av målgruppen i 

förhoppningen att de yngre ska hänga med på vissa grejer ändå. 

 

10. Hur arbetar du med manus för att få Piñata att vara ett modernt barnprogram? 

 

- Det är alltid kittlande att försöka tänka ut sketcher som hade varit helt omöjliga att 

förstå om man sett dem för tio år sedan. Vi försöker lägga in så mycket moderna 

företeelser, ord och referenser som möjligt. Men för det mesta är det ju bara ett 

klassiskt sketchprogram. 
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Intervju med Stefan Malm, 21 maj 2015 

1. Nämn några eller något tidigare projekt du skrivit manus för. 

 

- Piñata, säsong 1, Barnkanalen. Familjen Käck, TV4, Mimmi & Mojje – Vampyrernas 

Återkomst, TV4 mm. 

 

2. Ungefär hur mycket research gör du innan du skriver ett manus för Piñata? Ge 

gärna något exempel. 

 

- Infor en sketch i Piñata sa brukar jag i regel inte göra sa mycket research. Jag brukar 

titta på lite amerikanska humorserier for en generell inspiration och SNL-sketcher som 

kanske angränsar till det temat som sketchen jag skall skriva beror. Sa om jag bryter 

ner det blir det kanske ett par timmar per sketch i research. 

 

3. Hur viktigt är det för dig att scenografen och attributören möter dina exakta 

önskemål vad det gäller rekvisita och locations?  

 

- Oerhört viktigt, det är vad man kallar ”key” på engelska. Alltså nyckel. När det 

inträffar så blir det så där bra som jag vill ha det. Men eftersom jag även regisserar 

merparten av de sketcher jag skrivit så är det nog viktigare, inte bara ur en 

manussynpunkt. För då är jag även med i ytterligare ett led i produktionen och har mer 

att tycka och tänka. Jag brukar göra Mood Boards till scenografen och till location 

scouten så att de förstår vad jag är ute efter. 

 

4. Finns det någon/några särskilda dramatiska strukturer du använder dig utav när 

du skriver ett manus? Exempelvis ”tre akts-strukturen” (början, mitt, slut), 

Truby’s ”klassiska struktur” eller ”Den klassiska dramaturgiska modellen” 

(dramaturgiska kurvan). Ge gärna exempel från något manus från Pinãta. 

 

- Nja, jag tycker att det är viktigt att det finns någon typ av resa i sketcherna som gärna 

börjar och slutar någonstans med någon typ av mitt. Men eftersom de är så korta så är 

det svårt att följa de traditionella modellerna. Vi har i Piñata något som vi kallar för 3 

dels sketch, som är tre akter plus en cold open. Där cold open lite etablerar 

karaktärerna och eventuellt ploten med ett litet skratt i slutet. Sen är den första akten 

början, den andra mitten och till sist den tredje slutet på berättelsen. 3 Delssketchen 

fungerar som ett skelett till hela programmet. 

 

5. Har du hört talas om Jean Menards berättarmodell ”hey, you, see, so”, och i såna 

fall är den något du har i åtanke under manus arbetet? 

 

- Nej. 
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6. Beskriv lite kortfattat någon eller några av karaktärerna du skapat till Piñata, 

och även varför/hur du tänkt de ska se ut och agera. 

 

- Till exempel YouTube-häxan som är en pastisch på PewdiePie. Hon sitter framför en 

dator och kommenterar och ser allt som händer i scenen och kan med sin magiska 

trolldom kontrollera karaktärerna så att dom beter sig dumt och gör saker de aldrig 

skulle göra annars.  Tanken var att hon skulle agera både som PewdiePie och en häxa. 

Som en mash up liksom. 

 

7. Hur går arbetet till när du skriver dialog i manuset?  

 

- Först brukar jag skriva en storyline där jag benar ut vad som händer i varje scen. Sen 

så skriver jag dialogen så att den liksom bär handlingen framåt och etablerar 

karaktärsdragen. Men när jag skriver sketch så ska karaktärerna också säga något 

roligt eller lägga upp för ett skämt. Då är repetition tacksamt eller att de bara är väldigt 

korkade. Men en karaktär är oftast ”straight” och den som driver berättelsen framåt 

och kanske inte säger så knasiga saker utan mer: ”Nu ska vi göra det här!”. 

 

8. Hur mycket använder du dig medvetet utav dramaturgiska uppbyggnader i 

programmet? 

 

- Lite. Eftersom det är ett fungerande koncept, men jag försöker också utmana de 

traditionella uppbyggnaderna och hitta nya lösningar på att berätta. Till exempel 

YouTube-häxan som jag nämnde tidigare, det det liksom är ytterligare ett lager i 

berättelsen. 

 

9. Hur gör du för att fånga och hålla kvar Piñatas målgrupp som sällan är 

homogen? 

 

- ”Genom bredd i referenser och karaktärer. Det ska liksom finnas något skojigt för alla 

som tittar. Därför har vi relativt mycket ”Vuxna” referenser så att föräldrarna också 

kan uppskatta det. Men referenserna är ju ganska speglade av min trygga uppväxt i 

Väst. Inte så mycket Arabiska eller internationella referenser eftersom där har jag noll 

koll.” 

 

10. Hur arbetar du med manus för att få Piñata att vara ett modernt barnprogram? 

 

- Genom att ta in moderna referenser och uttryck. Delvis i dialog men också i form. Den 

grafiska paketeringen är viktig men även musik och bildspråk. Sen är ju casten viktig. 

Men i manus mest ”ungdomliga” uttryck, formuleringar och fraseringar. Och 

referenser till karaktärer som är populära, till exempel på nätet eller i sociala medier. 
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