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SAMMANFATTNING 
 

Denna rapport är en avslutande del av mina studier vid Högskoleprogrammet för 

Medieproducent vid Umeå Universitet. Rapporten handlar om det projekt som utförts till 

Svenska Kyrkans Unga. Projektet har varit att regissera en beställningsfilm som behandlar 

ämnet årsmöte.  

 

För att genomföra detta projekt på ett bra sätt har en litteraturstudie om den Dramaturgiska 

Kurvan genomförts. Denna presenteras i teori-avsnittet tillsammans med referenser. Teorin 

grundas på tre frågeställningar vilka är; skillnader och likheter mellan den dramaturgiska 

kurvan för TV- respektive filmproduktioner, hur publikens intresse fångas rent generellt men 

också hur en bra beställningsfilm struktureras. I denna del presenteras även sådant som kan 

vara bra att tänka på vid produktioner av media inom TV och film. 

 

Förutom att skriva mer specifikt om vad som utförts i projektet, hur det genomförts och 

varför på det sättet, återfinns också generella tankegångar gällande projektet och 

examensarbetet som helhet. Dessutom genomsyras hela projektet av målgruppenm vilket 

märks tydligt i sättet att arbeta fram beställningsfilmen. Detta presenteras i rapportens senare 

delar – genomförande, resultat och diskussion.  
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ABSTRACT 
 

This report is the final part of my studies at the Media Producer Programme at Umeå 

University. This report is about a project to the Church of Sweden Youth, which has been to 

direct an information film to on the topic annual meeting.  

 

To implement this project in a good way, a literature review on the Dramaturgical curve has 

been done. The literature review focus on what the differences and similarities between the 

dramaturgical curve for television and film productions is, how to capture the audience's 

interest in general and also how to structure a good information film, as well as things that 

may be helpful to think about. This is presented in the theory section along with references. 

 

The report also present specifically about what has been done, how and why. In the report you 

can also read my thoughts concerning the project and the thesis as a whole. This is presented 

in the later part of the report - implementation, results and discussion. 
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FÖRORD 
 

Att samarbeta med Svenska Kyrkans Unga under examensarbete har varit mycket givande, 

fantastiskt roligt och jag har många fina människor att tacka.  

 

Först och främst vill jag tacka min kurskamrat och högra hand Mattias Wallgren, för det 

arbete han lagt ner i detta projekt så att vi tillsammans kunnat skapa denna beställningsfilm. 

Många kaffekoppar och skratt har delats under arbetets gång. Det har varit ett sant nöje att få 

göra den avslutande delen på sina studier tillsammans med en sådan fantastisk människa! 

 

Därefter vill jag tacka min handledare på Svenska Kyrkans Unga, Julle Bergenholtz, för att 

jag fick göra detta projekt. Att jag fick möjlighet att sammanfläta nytta med nöje, att slå ihop 

studier med idéellt engagemang – det har varit fantastiskt roligt! 

 

Jag vill också tacka Annika Johansson, Demokratigruppen, och Amanda Carlshamre, 

förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga. Era insatser och synpunkter i projektet har 

underlättat kopiöst. Tack! 

 

Inte att förglömma min fantastiska handledare vid Umeå Universitet, Stefan Berglund. En 

stöttepelare som kommit med synpunkter som gjorde att projektrapporten i sin helhet fått sig 

ett ansiktslyft. Ingen kunde vara nöjdare än jag som fått ha honom som lärare under hela 

utbildningen, handledare vid examensarbetet och som examinator. Tusen tack Stefan! 

 

Sist men inte minst vill jag också tacka dessa tappra människor som tagit sig tid att läsa 

igenom denna rapport och därefter gett mig synpunkter; Yrla Persson, Linnéa Eriksson, 

Marcus Johansson och Karina Karlsson. Ni har också varit guldvärda i detta projekt!  
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FIGURFÖRTECKNING 

Nedan följer en figurförteckning på de figurer som återfinns i rapporten. På grund av 

upphovsrättsliga själ är dessa figurer illustrerade utifrån originalbilder.  
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1.1 Bakgrund 

Detta arbete är avslutande del av mina studier vid Högskoleprogrammet för Medieproducent. 

Projektet utgår från en beställning från Svenska Kyrkans Unga. Denna beställning innebar att 

en film om årsmöten skulle produceras.  

 

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsrörelse. Där får barn och unga 

själva ta ansvar, bestämma över den egna verksamheten och organisationen. 

Svenska Kyrkans Unga är en förhållandevis ung organisation som vilar på en över hundra år 

gammal tradition av organiserat barn- och ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan. År 1964 

fanns det ett förslag som innebar att Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet skulle bli 

sammanslagna. Det skulle dock dröja cirka 30 år innan det blev allvar av dessa planer om en 

gemensam organisation för barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkans Unga 

bildades tillslut år 1993.  

 

Svenska Kyrkans Ungas högst beslutande organ är idag Stora Årsmötet. År 2015 kan dock 

komma att bli ett år av en historisk förändring för organisationen genom en proposition från 

Stora Årsmötet 2013 som går ut på att ändra årsmötesformerna.  

Bakgrunden till det projekt vi ska göra ligger i just årsmötet och dess innehåll. Tillsammans 

med demokratigruppen för Stora Årsmötet 2015 ska en informationsfilm produceras om just 

ämnet årsmöte.  

 

1.2 Organisation för projektet 

Projektet har gått ut på att producera en beställningsfilm till Svenska Kyrkans Unga. Denna 

film riktar in sig på ämnet årsmöte, och innehåller både viktiga begrepp samt olika 

händelseförlopp som kan ske under ett årsmöte. En tanke med filmen har varit att göra den 

med inställningen att den ska kunna användas fler än en gång, samt användas av fler än bara 

Svenska Kyrkans Ungas förbund – till exempel av distrikt och lokalavdelningar också. 

Detta projekt har varit uppdelat i två – innehåll i filmen och filmens tekniska attribut. En del 

var till för att producera innehållet till filmen. Den andra delen har handlat om att producera 

själva filmen utifrån det tekniska perspektivet, det vill säga; filmning, redigering och 

animering. 
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Denna rapport är kopplat till innehållet. Att tillsammans med beställaren och 

Demokratigruppen för Stora Årsmötet 2015 framställa innehållet i filmen, samt regissera den 

utifrån att strukturera filmens innehåll i en viss ordning. Denna rapport presenterar också 

beställarens krav och hur de blivit bemötta under projektets gång.  

 

1.3 Syfte 

”Josefin, 17 år, har aldrig varit på ett årsmöte tidigare. Stora Årsmötet 2015 som arrangeras av 

Svenska Kyrkans Unga kommer bli hennes första årsmöte. Hon har ingen aning om vad som 

kommer ske, vad man pratar om, hur man ska bete sig i plenum och så vidare. Hon har 

dessutom svårt att ta till sig information om det blir för rörigt, det krävs eftertanke och 

struktur för att få Josefin att förstå den information som man vill nå ut med. Till sin hjälp 

kommer hon att samåka med Johan 26 år. Han har varit på många årsmöten, men på grund av 

utlandsstudier senaste 3 åren har han blivit ringrostig gällande årsmötesteknik och allmänna 

begrepp. Dock har Johan inga problem med att ta till sig information, men tappar lätt intresset 

om det blir rörigt. Det som skulle fungera bra för de båda är en pedagogisk och strukturerad 

informationsfilm, dels för att utbilda Josefin men också för att uppdatera Johan om det som 

rör ämnet.” 

 

Syftet med beställningsfilmen som har producerats har utgått från scenariot ovan. Utifrån 

målgruppen och dess behov har projektets huvudsyfte att producera en pedagogisk film 

gällande årsmöte. Att på ett pedagogiskt sätt få barn och ungdomar i organisationen, och 

förhoppningsvis, barn och ungdomar överlag att förstå sig på årsmöten som helhet. Ge 

information och upplysningar om viktiga begrepp, samt förklara vissa processer i ett årsmöte 

genom att visa det via något som kan återanvändas – genom en information- och 

utbildningssfilm. Ännu ett syfte med detta arbete har varit att fördjupa kunskaperna om den 

dramaturgiska kurvan. Hur man använder den i olika produktioner bland annat, detta för att 

göra en beställningsfilm som skulle vara till för många, oavsett förstagångs-åkare eller 

veteraner.  

 

1.4 Projektmål 

Målet med projektet har varit att ge förståelse för innehållet av ett årsmöte, kunskap om 

begrepp som känns relevanta samt att ge barn och ungdomar kunskap om vad som menas med 
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årsmöte. Ett annat mål har också varit att få bredare förståelse till hur och varför man lägger 

upp vissa filmer eller TV-produktioner på det vis man gör. Få djupare kunskap om sådant som 

man bör tänka på, samt att få sätta teori i praktiken. Med det menas att inte bara läsa om, utan 

också göra något av det. 

 

1.5 Effektmål 

Effektmålet med detta projekt är att fler barn och ungdomar ska kunna ta ställning och 

påverka organisationen samt vara medveten om hur det går till. Detta tror jag kommer 

generera högre deltagarantal vid årsmöten samt att det blir roligare för alla om så många som 

möjligt hänger med på vad som händer under årsmötet.  

 

Ett annat effektmål med detta projekt är att kunna återanvända de kunskaper som vuxit ur 

detta arbete till kommande projekt som Medieproducent. 

 

1.6 MÅLGRUPP 

Detta projekt vänder sig framförallt till ungdomar som är förstagångsåkare till årsmöten för 

Svenska Kyrkans Unga, det vill säga barn och ungdomar i åldern 15-30. Även om 

organisationen sträcker sig från 0 till 30, fokuserar projektet på åldersspannet mellan 15-30 . 

Anledningen till det ligger i att det är den åldern de flesta åker, både ombud och observatörer. 

Det som menas med förstagångsåkare är de som besöker ett årsmöte för första gången och 

inte vet hur det fungerar, vad vissa begrepp betyder och så vidare. 

 

Målgruppen kortfattad: Barn och ungdomar i åldern 15-30 år som är förstagångsåkare, samt 

barn och ungdomar mellan 15-30 år som behöver uppdatera sig om vissa händelseförlopp och 

begrepp. 

 

1.6.1 PERSONA 

Joel, 17 år: Joel är en teknisk kille som gillar dataspel och att umgås med vänner. När han 

inte spelar dataspel hänger han gärna i kyrkan tillsammans med andra ungdomar. Han har 

blivit intresserad av Svenska Kyrkans Ungas organisation och demokrati och vill mer än 

gärna lära sig mer om det, därmed anmäler han sig till Stora Årsmötet. Han vet inte vad som 



 

 

11 av 56 

 

väntar, vilka människor som är där (utöver de kamrater som åker med honom) och han har 

ingen aning om hur ett årsmöte går till. 

 

Johanna, 23 år: Johanna är en engagerad själ i Svenska Kyrkans Unga. Hon har ofta funnits 

med på arrangemang som funktionär. Hon gillar att pyssla och umgås med vänner samt att gå 

i kyrkan. Hon har deltagit vid ett x antal årsmöten men förstår sig ändå inte riktigt på vissa 

saker, exempel varför man röstar som man gör på årsmöten inom Svenska Kyrkans Unga. 

Hon skulle bli mer än glad om det fanns något som konkret visade henne varför och hur vissa 

bestämmelser är som de är. 
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2. TEORI 

I detta avsnitt återfinns den litteraturstudie om Dramaturgiska Kurvan.  

Hur den används i TV- respektive filmproduktioner och varför. 
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För att kunna genomföra detta projekt har jag tillsammans med min handledare från Svenska 

Kyrkans Unga och sammankallande från Demokratigruppen kommit överens om innehållet 

till filmen. Vi har bestämt innehållet utifrån vad vi alla tror kommer vara deltagarnas stora 

frågetecken vid ankomst till ett årsmöte. Det kan vara allt ifrån viktiga begrepp till olika 

händelseförlopp och funderingar som ”Varför har föreningar/organisationer årsmöte?”. 

Sedan har jag organiserat innehållet i en viss ordning. För att kunna göra det på ett bra sätt har 

jag genomfört litteraturstudier som berör ämnet Dramaturgiska kurvan. Frågeställningar som 

studien berör: 

 

 Hur fångar man publikens intresse rent generellt? 

 

 Hur kan man använda dramaturgi i så kallad beställningsfilm? 

 

 Vad skiljer den dramaturgiska kurvan för TV-produktioner respektive 

filmproduktioner åt? 

 

Tanken med dessa frågeställningar är främst till att få mer kunskap och förståelse för ämnet i 

sig, samt kunna använda det i praktiken. Anledningen till fördjupningen om den 

dramaturgiska kurvan har med projektet mot Svenska Kyrkans Unga att göra. En personlig 

önskan var att beställningsfilmen skulle följa en kurva. Detta för att dels tittarna ska bli 

lotsade genom filmen, men också för att få målgruppen intresserad av vad det handlar om. 

 

Utifrån projektet har även en översiktlig litteraturstudie om beställningsfilm genomförts. 

Utgångspunkterna har främst varit att få kunskap och förståelse för vad det är, hur man kan 

göra en bra beställningsfilm med hjälp av manus, men också sådant som man bör ta hänsyn 

till vid produktionen.  

 

2.1 Vad är beställningsfilm? 
En så kallad beställningsfilm är ett samlingsnamn1 för informationsfilm, utbildningsfilm och 

reklamfilm. Dessa filmer görs på beställning av företag och organisationer och man brukar gå 

efter samma dramaturgiska regler som spelfilm, men man pratar ofta om att ”hitta produktens 

själ”. En sådan film ska tålas att ses många gånger och beställningsfilm ska på ett 

                                                 
1 Manus och Dramaturgi för film, Thomas Granath, sid 139 → 
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professionellt sätt framföra det beställaren vill ha sagt. Det i sin tur gör att manusförfattare till 

beställningsfilm måste kunna identifiera sig med beställarens önskemål och produkter, vilket 

kan vara en svårighet i sig. 

 

2.2 Att fånga publikens intresse 
Hur fångar man publikens intresse? Vad bör man tänka på? Hur gör man? Anledningen till att 

litteraturstudien berör detta ämne beror på det projekt som utförts till Svenska Kyrkans Unga.  

 

Hur man fångar publikens intresse rent generellt är en fråga som engagerat både scen- och 

filmkonstnärer i alla tider. Det som är avgörande är att kunna få åskådaren att identifiera sig 

med någon eller något i berättelsen. Att fånga publikens intresse är generellt sett inte svårt. 

Det svåra är att kunna leva upp till åskådarens förväntningar och kunna leverera för att hålla 

sitt ”löfte”, med löfte menas de förväntningar man utstrålar till sin publik.  

 

2.2.1 Tre viktiga begrepp inom dramaturgin 
Den sceniska berättarkonsten spelar på människor reaktioner, dessa genom upplevelser av 

både succéer och fiaskon. Det är även ur detta som dramaturgin utvecklades – inte bara 

konsten att fånga publiken, utan också att kunna leva upp till de förväntningar som åskådaren 

får. I boken Manus & Dramaturgi för film (Granath, 1998) skriver Thomas Granath om tre 

viktiga begrepp2 som dramaturgin använder sig av. 

 

2.2.1.1 Presentation – filmens spelregler 

Varje film som produceras har en presentation. I presentationen händer det oftast något som 

kommer karaktärisera filmens tema och som dessutom skapar förväntningar. Man gör även 

överenskommelser med publiken om vilka spelregler som gäller för filmen. Det är också i 

presentationen som människor och miljö presenteras.  

 

I de dramatiskt laddade historierna, samt de effektivt berättande sker presentationen och 

överenskommelsen samtidigt. Detta genom att i början presenteras karaktärerna i en handling, 

samt att de visar vilka de är och vilken uppgift de har i själva berättelsen. Till exempel; om en 

film som behandlar konflikter mellan människor gör man en överenskommelse med publiken 

om hur förhållandena emellan ser ut, vilka som är goda respektive onda. 

                                                 
2 Manus & Dramaturgi för film, Thomas Granath, sid 58→ 



 

 

15 av 56 

 

2.2.1.2 Överenskommelse – berättar hur världen ser ut 

Granath skriver i sin bok ”i verkligheten är vi alla livets aktörer, mitt inne i handlingen”, med 

det menar han att vi påverkar den omgivning vi lever i, vi förbereder oss, planerar och gör 

överenskommelser med varandra. Allt som händer i vår omgivning är ofta begripligt, men 

ibland även oförutsägbart.  

 

Det som visas på duken är det som publiken bara kan betrakta. Det finns ingen som varken 

kan eller har tid att stanna upp och svara på frågor. Till exempel; det finns först och främst 

ingen som ställer sig upp i biosalongen och ber personalen stanna filmen eftersom hen har en 

fråga, samt att det för det andra inte finns någon vid duken som skulle kunna svara på frågan. 

Därför måste allt förberedas och planeras, detta genom överenskommelser om vad som ska 

hända och inte. De överraskningar man har till publiken ska förberedas väl, detta för att inte 

lämna eventuella frågetecken till åskådaren efter filmens slut. 

 

Plantering 

Att plantera saker som ska hända redan i presentationen är ett sätt att förbereda 

publiken väl, detta för att berättelsen ska bli trovärdig och för att ladda den med 

dramatisk spänning. Dessa går hand i hand med överenskommelserna som det 

står om ovan.  

 

Rekvisita och viktiga platser 

Lika viktigt som överenskommelser i filmen är också rekvisita och viktiga 

platser som kan komma att ha en stor betydelse i berättelsen. Därför är det 

viktigt att presentera detta, eftersom det finns många små detaljer av denna typ 

som har stor betydelse och kan förstärka trovärdigheten för åskådarna. 

 

2.2.1.3 Framåtrörelse – berättar hur världen är 

När man producerat en film vill man inte bara att människor ska komma för att se filmen, man 

vill även att publiken ska sitta kvar. Där kommer dramaturgin in, konsten att skapa 

framåtrörelser. Att skapa framåtrörelser i en historia handlar om att skapa förväntningar, att 

inte berätta allt för mycket om vad som ska ske, att antyda händelser. Det är när rörelsen 

engagerar publiken som det uppstår en framåtrörelse i berättelsen, det beror mer på vem som 

är inblandad än vad som hänt. Med detta menar Granath att det är ”det som berör och 
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påverkar karaktärerna i filmen, påverkar också publiken”. Förutom publikens engagemang är 

det också det kaosartade och det som är en enda oreda som skapar framåtrörelse i en 

berättelse, exempel: motsättningar, orättvisor, etc. Kaos tvingar fram en handling av 

karaktärerna.  

 

En annan framåtrörelse i en berättelse kan också uppstå av hinder, rejäla hinder. Hinder som 

kan vara svåra för karaktärerna att passera. Om karaktären därefter ska misslyckas att ta sig 

förbi hindret ska det innebära olycksbringande konsekvenser för de inblandade. 

 

2.2.2 Storytelling och manus 
När man pratar om att kombinera text och bilder pratar man ofta om storytelling. I boken TV-

dramaturgi i litet format (Gratte, 2007) skriver Anders Gratte om report & storytelling3. Han 

nämner att dansken Peter Harms-Larsén menar att man ska skilja på ”report” och 

”storytelling”. I report blir bilderna en illustration till journalistens text, medan vi i 

storytelling använder text och bild för att berätta en historia. Att man inte bara ska berätta, 

utan att man också ska visa det man berättar. Han nämner också något som kallas för Hey! 

You! See! So!, och utifrån närmare undersökning om detta kan man förklara dessa begrepp 

såhär4:  

 

Begrepp Förklaring 

Hey! I början av varje berättelse försöker man fånga tittaren, skapa intresse. 

You! Därefter pratar man till tittaren, detta för att skapa identifikation, att det är just 

dig jag vill berätta för. 

See! Titta här, jag vill visa detta för dig. Här visar man ofta levande bilder för att 

tittaren ska förstå vad det handlar om. 

So! Slutligen berättar man att ”så här är det”. Det vill säga, man visar konflikten. 

 

                                                 
3 TV-dramaturgi i det lilla formatet, Anders Gratte, sid 31 → 
4 https://www.youtube.com/watch?v=K0Rp9kP8gVs, 2015-05-01 

https://www.youtube.com/watch?v=K0Rp9kP8gVs
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Nedan utgår jag från boken ”Medieboken: Text” (Petersson, 1995), där Petersson ger 

generella skrivtips till en informatör, eller någon som ska skriva informationstexter, utifrån en 

tumregel som kallas RÖK5 - relevant, övertydligt och kort.. 

 

2.2.2.1 Relevant 

När man skriver texter som informationsmässigt ska vara gedigen gäller det att fylla läsarens 

informationsbehov samtidigt som man skapar intresse för läsaren. I efterhand kan man se om 

informationen nådde fram genom att titta på läsarnas beteende, men också genom något så 

enkelt som att fråga.  

 

2.2.2.2 Övertydligt 

En bra text skriven av en informatör ska också skrivas på ett pedagogiskt och tydligt sätt, 

detta för att minimera risken för missförstånd. Det finns alltid läsare som behöver extra tydlig 

information för att kunna ta till sig den. Det är bättre att en text upplevs lättförståelig och 

enkla, eftersom det är väldigt sällan en text upplevs på det viset. Många texter upplevs dock 

svårförståeliga och otydliga. 

 

2.2.2.3 Kort 

En text med mycket information bör vara kort och koncist, detta utan att påverka förståelsen 

och innehållet. Ju kortare text man kan formulera utan att göra någon åverkan på 

informationen man vill förmedla, desto lättare blir det för läsaren. Det är större sannolikhet att 

någon tar till sig en kort text, än en längre. När man skriver en informationstext bör man 

resonera som journalister brukar göra. Värdet på innehållet får styra textens längd. 

Ett annat tips gällande informationstexter är att hålla sig faktisk fakta och inte överdriva, detta 

för att behålla trovärdigheten. Försök aldrig lura läsaren eller förvränga texten, det förlorar 

man ofta på efterhand utifrån att sanningen oftast kommer fram förr eller senare. 

 

2.2.3 Manusets byggstenar 

Granath skriver också om manusets byggstenar6. För att visa och berätta om något krävs det 

att man skriver ett manus. Dessa byggstenar är något man bör känna till när man skriver 

                                                 
5 Medieboken: Text, Lars Petersson, sid 139 → 
6 Manus & Dramaturgi för film, Thomas Granath, sid 36 → 
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manus, eller överhuvudtaget ska producera något som ska vara för att informera, utbilda eller 

helt enkelt bara berätta. Dessa byggstenar används främst för manusskrivande till filmer av 

olika slag, men det är också något man bör ha i åtanke vid produktion av TV. 

 

2.2.3.1 Idé 

En idé till något ger struktur samt karaktär i form av en handling och har inget värde om man 

inte utvecklar den. När man kommer på en idé ska den alltid bejakas. Man ska testa den, 

formulera den och skriva ned den, eftersom det är i mötet mellan ögat och det nedskrivna som 

det uppstår en kreativ kommunikation. 

 

2.2.3.2 Syfte 

Vilken film man än har tänkt sig att producera bör ett tydligt syfte framställas. Som i detta 

projekt – en informationsfilm om årsmöten till Svenska Kyrkans Unga har syftet att lära ut 

och ge förståelse till medlemmar som intresserar sig för demokrati och årsmöten.Syftet kan se 

ut på flera olika sätt, men handlar oftast vad och varför man vill förmedla ett visst budskap. 

För att kunna skriva ett bra och passande manus kräver det att man analyserat filmens syfte. 

 

2.2.3.3 Premiss 

Detta är filmens, eller reportagets, budskap. Premissen är också manusförfattarens ledstjärna. 

Det som uttrycks är inte sanning, utan snarare uttryck för en åsikt som manusförfattaren har. 

Premissen utgår från en situation som leder till en konsekvens. Ett exempel på en premiss kan 

vara; ”Kunskap leder till framgång”. En premiss behöver inte alltid vara ett påstående, utan 

kan också formuleras som en frågeställning, exempel ”leder bilism till växthuseffekt?”. 

 

2.2.3.4 Målgrupp 

För att göra en film målgruppsanpassad måste man se till målgruppens behov. För att kunna 

berätta för barn måste man använda sig av ett språk som barn behärskar och berättande bilder, 

detta för att de ska bli intresserade och kunna ta till sig det som visas. Ungdomar, för att ta 

som exempel, intresserar sig av vissa program utifrån det de är intresserade av och som 

tilltalar just dem.  
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Sättet att berätta i filmen styrs av målgruppen, utifrån vilka man vill nå och vad man vill 

förmedla. I en beställningsfilm ska man alltså anpassa informationen efter målgruppens nivå.  

 

2.2.3.5 Programform 

När man funderat över målgrupp och utifrån vilket ämne man ska berätta om måste man 

också välja en programform, detta för att programformen är ett sätt att skapa ett intresse för 

det man vill visa. Berättaren kan ha ett tydligt budskap, men om hen väljer fel form för 

berättandet får hen inga lyssnare. Detta gäller även filmberättandet. De programformer som 

man kanske hört talas om kan vara; 

 Reportage 

 Dokumentär 

 Spelfilm 

 Magasinprogram 

Etc. 

 

2.2.3.6 Research 

Alla historier inom film som berättas på ett trovärdigt sätt har oftast ett genomarbetat och 

strukturerat manus med en gedigen grund av fakta. För att berättandet ska bli bra ska 

manusförfattaren vara mer eller mindre expert på det området hen ska skriva/berätta om. 

Beroende på vilken film man gör, ska manusförfattaren sätta sig in i ämnet vilket ibland kan 

kräva studiebesök, intervjuer, och så vidare, bara för att kunna förstå sig på ämnet i sig. 

Skriver man manus för spelfilm ska manusförfattaren bli expert på den historia som ska 

berättas. Hen måste i sin fantasi hitta logiska förklaringar till handlingsutvecklingen i filmen, 

samt varför den ser ut som den gör. Märker tittaren att man är dåligt påläst eller att historien 

inte håller kommer hen sluta intressera sig för det som ska berättas. 

 

2.2.3.7 Synopsis 

Synopsis är en sammanfattning på filmen i helhet. Kallas också för synops. I denna ger man 

en kort beskrivning av huvuddragen i filmen, samt handlingen och man talar även om vilken 

berättarform som är vald för filmen. I en synopsis tar man även upp saker så som filmens 

längd, syfte och målgrupp. Denna skrivs av två anledningar: 

 Tydliggöra materialet och strukturen för sig själv 

 Snabbt och enkelt kunna presentera en idé och dess handling för ex, beställare 



 

 

20 av 56 

 

Hur en synopsis ska se ut finns det inga regler för, men den bör inte vara längre än en A4-

sida, max två. Kan man fånga läsarens intresse på den korta beskrivningen av filmen kan 

mycket vara vunnet till slutprodukten.  

 

2.3 Dramaturgiska kurvan 
Vad den dramaturgiska kurvan för filmproduktioner respektive TV-produktioner innebär 

kommer att redogöras nedan utifrån litteraturen. Därefter kommer skillnader och likheter 

mellan dessa kurvor lyftas fram. Detta för att visa på att det krävs olika tankesätt utifrån vad 

som ska produceras.  

 

2.3.1 TV-produktion 
När det gäller TV-produktioner använder man också dramaturgi, dock finns det en annan 

modell av den dramaturgiska kurvan för just TV-program. I boken TV-dramaturgi i det lilla 

formatet skriver författaren Anders Gratte att det var mot slutet av 1970-talet som en 

dramaturgisk kurva för TV-program presenterades7. Detta av Ola Olsson, med flera. Ola som 

själv är dramaturg och regissör menade att denna kurva kunde gälla för en hel lördagskväll, 

men också för ett enskilt TV-program eller ett inslag. Denna kurva bygger, liksom kurvan för 

filmproduktioner, att tittaren ska stanna kvar på grund av nyfikenhet och spänning.  

 

Gratte skriver också att den bästa dramaturgiska lösningen ligger i nyhetsvärderingen. Det 

som är allra viktigast ska man lägga i mitten och innan det ska det ligga saker som ska vara 

bra, men oväntade och lättsmälta. Dramaturgi är grunder för all berättarteknik eftersom den 

hjälper åskådarna att lotsas genom det som ska visas. När TV inte hade så stor konkurrens 

gjordes en undersökning, den sa att tittaren mindes 30 % dagen efter av det som visades på 

programmet, resten var bortglömt. Det som brukar få människor att minnas är intensiva 

människor och dramatiska bilder.  

 

                                                 
7 TV-dramaturgi i det lilla formatet, Anders Gratte, sid 37 → 
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Nedan visas den dramaturgiska kurvan med tillhörande beskrivningar som Gratte nämnde i 

sin bok: 

Figur 2: Dramaturgiska kurvan för TV-produktioner.  

 

 

2.3.1.1 Dramaturgiska kurvan för TV 
Likt den dramaturgiska kurvan för filmproduktioner har denna kurva sina högra, och lägre, 

tempon. Däremot skulle man kunna likna denna kurva som en knoge. Det krävs ett helt annat 

sätt att tänka för att producera för TV, därför bör man följa denna kurva för att inte tittarens 

intresse ska försvinna, eftersom intresset i redan i början av något är relativt lågt. 

 

2.3.1.1.1 PÅA 

Detta är något som görs av exempel nyhetsankare. En påa är till för att väcka intresse till 

ämnet och för att fånga tittarens uppmärksamhet. 

 

2.3.1.1.2 ANSLAG 

I ett anslag ska man inte börja med intervjuer eller teckningar. Däremot bör det finnas ett 

dramatiskt yttrande tillsammans med inledningsbilder, eventuellt kan man använda en kort 

speaker. 
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2.3.1.1.3 PRESENTATION OCH FÖRDJUPNING 

Inslaget ska följa en röd tråd, och i detta skede ska ämnet presenteras kort och vara 

intresseväckande. I detta skede måste man se upp för sådant som kan avleda tittare, det vill 

säga sidohistorier.   

 

2.3.1.1.4 POINT OF NO RETURN 

Förr eller senare lockas tittaren till toppen, en så kallad point of no return. Detta är en punkt 

där tittaren fortsätter hänga med automatiskt eftersom man vill veta vad som händer. 

 

2.3.1.1.5 INFORMATION 

Efter den så kallade point of no return kan tyngre information läggas. Man kan också ge plats 

för ytterligare konfliktupptrappning, där man fördjupar sig i ämnet/händelsen ännu en nivå. 

 

2.3.1.1.6 KONFLIKTUPPTRAPPNING OCH KLIMAX 

Om det finns utrymme för en ytterligare konfliktupptrappning som nämndes tidigare kommer 

tittaren förr eller senare till en höjdpunkt, också kallad för klimax. 

 

2.3.1.1.7 AVTONING OCH SUMMERING 

Till slut knyts säcken ihop, man summerar händelsen och tonar ner tempot för att visa på att 

det är slut på information. Om man väljer att använda en synk (det vill säga. en intervju), ska 

den gärna täckas med bilder. Detta för att undvika krock med programledaren. 

 

2.3.1.1.8 AVA 

Används för en ytterligare avrundning, dock behövs den inte speciellt ofta. En ava är som en 

påa, att programledaren avannonserar ämnet. När den väl används är det för att skapa en 

andningspaus för att kunna övergå till ett annat ämne. 

 

2.3.1.2 TV-produktionens grundstenar 
Det finns tre grundstenar som gäller för all TV-produktion enligt Gratte. Grundstenarna gör 

att man förmedlar budskap med känsla menar han. Dessa är fascinera, informera och 

identifiera.  
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Gratte menar att man ska få tittaren att uppleva något, fascinera. Detta genom att visa 

närbilder, använda musik, action och ta hjälp av ovanliga bildvinklar. Göra något unikt! 

Därefter ska man få tittaren att förstå, informera. Detta genom att använda ”de rätta 

intervjupersonerna” samt använda ett klart och enkelt språk. Till sist gäller det att får tittaren 

att känna sig delaktig, identifiera. Det kan man göra genom att ta hjälp av ”vanliga 

människor”, använda sig av närbilder, människor i närmiljöer, sådant som gör att tittaren kan 

känna igen sig. 

 

I boken Manus & dramaturgi för film skriver Thomas Granath att till skillnad från 

filmproduktioner är handlingsplanet gällande TV-produktioner är verkligheten själv8. I 

filmproduktioner hittar maunusförfattaren på en egen berättelse, i TV-produktioner tar man 

sådant från verkligheten. Granath skriver i sin bok sådant som man generellt ska tänka på när 

man ska producera något för TV, exempelvis reportage: 

 

2.3.1.2.1 Identifikation 

Detta är för att man ska känna sig mer eller mindre delaktig i människors öden. Tittaren ska 

kunna identifiera sig med någon eller några i händelsen utifrån det sätt man presenterar 

informationen man vill förmedla. Precis som i film ska det även finns tydliga karaktärer i 

nyheter. I boken skriver Granath ett exempel på då medierna utnyttjade dramaturgins form: 

 

”När det gällde t.ex. Lady Dianas död utnyttjade medierna dramaturgins alla 

komponenter. Paparazzofotograferna presenterades som starka, slutna och 

onda karaktärer, Diana som god och oskuldsfull och Dianas bror, som talesman 

för henne och den goda saker, en hjälte.” 

 

Sättet man valde att framställa det, gjorde det enklare för tittarna att identifiera sig i det som 

hänt och på så sätt kunde också tittarna bli personligt berörda och sätta sig in i händelsen. 

 

2.3.1.2.2 Avstånd 

Avstånd är en faktor som spelar stor roll för tittarnas intresse. En lokal händelse är ofta mer 

intressant än om en liknande händelse sker i exempel Peru. Granath tar i boken upp ett 

exempel om Estoniakatastrofen. Han menar att på att det var en tragisk händelse som 

                                                 
8 Manus och dramaturgi för film, Thomas Granath, Lars Petersson, sid 126 → 
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påverkade oss i Sverige, medan en liknande händelse utanför Bangladesh äger rum utan några 

kommentarer som berör oss. 

 

För att åskådarna ska bli intresserade och engagerade av händelser som ligger avlägset krävs 

det att presentationen av händelsen gör att människor kan identifiera sig med någon eller 

några, alternativt gör att det direkt påverkar deras liv på något sätt. 

 

2.3.1.2.3 Vinkel 

All information kan betraktas ur olika vinklar. Att vinkla är med andra ord ett sätt att 

presentera information ur ett perspektiv. Utifrån hur man presenterar och förmedlar budskapet 

får det en avgörande betydelse för hur tittaren tar emot informationen. Granath tar upp ett 

exempel i sin bok: 

 

”Om man gör en film om ozonlagret träffar man en överenskommelse med 

tittaren om vilket perspektiv man tänker lägga. Man kan presentera det som ett 

cancerproblem, ett problem med freonanvändning, eller ett ekologiskt problem 

osv.” 

 

2.3.1.2.4 Konkretisering 

När man påannonserar ett inslag är presentationen av händelsen konkret. Tanken är att 

påannonseringen ska utvecklas i inslaget, detta mer ingående. Det som menas med 

konkretisering är då tittaren kan se människorna bakom nyheten. Det som engagerar publiken 

bäst är det enskilda offret, alternativt ögonvittnet, till händelsen.  

 

Att höra siffror eller annan typ av statisktik är dock inget som intresserar tittaren, däremot om 

man i inslaget visar bildexempel på det som annars bara är statistik gör tittaren nyfiken och 

intresserad. 

 

2.3.2 Filmproduktion   
När det gäller filmproduktioner använder man oftast den så kallade ”Hollywood-

modellen”9. Denna modell är ursprungligen amerikansk och används ofta i spelfilm. Tanken 

med denna modell är att fånga tittaren, och därefter lotsa hen genom filmen. Utan att vi tänker 

                                                 
9 www.kurser.se/guider/filmdramaturgi-8763, Peter Warghagen, 21 april 2015  

http://www.kurser.se/guider/filmdramaturgi-8763


 

 

25 av 56 

 

på det, blir vi oftast lotsade genom alla 90 minuter av en film. Filmer som inte följer den 

dramaturgiska kurvan känns ofta svårbearbetade för tittaren. Det blir en rörig film som lämnar 

många frågetecken efter sig och man förstår sig inte riktigt på handlingen.   

   

Nedan visas en bild på den dramaturgiska kurvan man brukar använda i filmproduktioner, 

också kallad för ”valen”. Därefter följer beskrivningar av vad varje del i kurvan innebär10.   

 Figur 1: Dramaturgiska kurvan för filmproduktioner.   

 

2.3.2.1 Dramaturgiska kurvan för film  
 

2.3.2.1.1 Början på filmen 

Lära känna karaktärerna, miljön och historien.   

 

Anslag 

Anslaget är själva inledningen till filmen. Här gäller det att förmedla en övergripande känsla 

av filmen, eftersom detta blir tittarens utgångspunkt. Anslaget ska skapa rätt förväntningar 

och måste fånga publikens nyfikenhet. Det är här en sammanfattning av hela berättelsen 

presenteras. I boken Pennvässaren (Grönte, 2002) skriver författaren att ”Anslaget bör också 

ge en svag antydan om hur berättelsen kommer att sluta”.   

 

                                                 
10 Pennvässaren, Veronica Grönte, sid 320 → 
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Presentation   

Därefter ska filmens karaktärer och miljöer presenteras. Allt som spelar en stor roll i 

berättelsen ska presenteras, exempel själva huvudkonflikten. Om inte huvudkaraktärens mål 

redan visats i anslaget ska även det presenteras i detta skede.   

   

2.3.2.1.2 Mitten av filmen 

Historien utvecklas, vi fördjupar oss i konflikten.   

 

Vändpunkt 1   

Detta sker oftast efter cirka en fjärdedel in i filmen. Detta skede ska innebära en övergång från 

presentationen till konfliktupptrappningen. Förutom de svårigheter som karaktären eller 

karaktärerna utsatts för kommer oftast ännu en svårighet, kan exempel vara en olycka, ett 

avslöjade och dylikt. Vändpunkten ska beröra både ”hjälten” i filmen, men också övriga 

huvudkaraktärer, dock på olika sätt.   

   

Fördjupning   

Peter Warghagen skriver på kurser.se11 att fördjupningen handlar om att åskådarna får veta 

bakgrunden till konflikten i detta skede. Det ska ge information om den situation filmen 

befinner sig i, samt hur det blivit så. Här ska också eventuella bi-konflikten presenteras. I 

Pennvässaren (Grönte, 2002) kan man läsa om att denna del i filmen är då åskådarens 

förståelse för huvudkaraktärernas svårigheter ska fördjupas. Hon skriver som ett exempel på 

ett sådant skede med hjälp av filmen Tsatsiki, morsan och polisen (1999):   

   

”Tsatsikis mamma engagerar sig i skolkamraten Måsten och börjar lära honom 

spela gitarr. Mamman och Göran blir förälskade. Tsatsiki känner sig mer och 

mer försummad och övergiven. Han söker efter kärleken men den tycks 

försvinna från honom.”   

   

Grönte (2002) nämner också andra exempel från olika filmer för att belysa vad som menas 

med en fördjupning i en film.    

  

 

                                                 
11 http://www.kurser.se/guider/filmdramaturgi-8763, 2015-05-02 
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Konfliktupptrappning och point of no return   

I sina förklaringar om dessa delar skriver Warghagen att det är i detta skede som konflikten 

ska bli mer dramatiskt och tempot ska öka. Maktkampen blir emellertid intensivare och snart 

nås en punkt utan återvändo, också kallad för point of no return, följden av detta brukar vara 

någon form av bevisning. Grönte menar på att detta är filmens mittpunkt och att filmens 

premiss ifrågasätts. Hon menar också på att det är i detta skede som huvudkaraktärerna blir 

svag och därmed tvivlar på sitt mål, men också får hjälp att samla på sig kraft att slå sig 

tillbaka vilket leder till att huvudkaraktärerna förbereder sig och kan ge upp allt för att nå 

sitt mål. Hon skriver också att det är huvudkaraktärens beslut i detta skede som har den 

avgörande betydelsen för resterande av berättelsen.   

   

2.3.2.1.3 Slutet av filmen 

En vinnare i filmen presenteras vilket också resulterar i ett klimax i berättelsen. 

 

Vändpunkt 2   

Denna vändpunkt brukar inträffa när ungefär tre fjärdedelar av filmen passerat. Tanken med 

vänpunkt två är att publiken ska kunna ana en lösning på huvudkonflikten, detta tillsammans 

med huvudkaraktärerna i filmen. Denna punkt brukar ofta upplevas som positiv, vilket också 

brukar medföra ett bakslag. I detta fall ett bakslag för huvudkaraktären som slås av ett 

allvarligt hinder, vilket gör att en känsla av besvikelse uppstår.   

   

Upplösning och klimax 

När de två sidorna i filmen har nått så pass långt menar Warghagen att en upplösning är 

oundviklig. Därmed får åskådaren veta vem som ”vinner”, vilken väg som blir filmens 

upplösning. Grönte skriver att det är denna del i filmen som ska vara mest dramatiska delen 

av dramat. Bikonflikterna bidrar inte längre till någon spänning utan allt kretsar kring 

huvudkonflikten. Denna del i filmen ligger högst upp på den dramaturgiska kurvan och man 

brukar säga att det är här som filmen har nått klimax. Grönte har återigen visat ett exempel på 

klimax i sin bok Pennvässaren (2002) genom Tsatsiki, morsan och polisen:   

   

”Tsatsiki söker upp sin pappa vid hans båt och får följa med ut och fiska 

bläckfisk. Mamman söker upp pappan på en restaurang. Tsatsiki smyger sig ut i 

natten och upptäcker dem. Han ser att mammam visar ett kort på honom och 

hur glad pappan blir när han känner igen pojken på fotot.”   
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Grönte menar på att upplösningen inträffar strax efter klimax. Det är i denna del av filmen 

som publiken bör få reda på svaren på de frågor de har, exempel ”hur ska det gå?”. Som 

filmskapare vill man att åskådaren ska minnas filmen, detta gör man oftast med ett oväntat 

slut, eftersom det är sådant som gör att publiken minns filmen. Däremot måste filmskaparen 

vara försiktig med att inte göra ett alldeles för uppenbart slut.    

 

Grönte visar på exempel på ett oväntat slut genom filmen Fucking Åmål:   

   

   ”Agnes och Elin går ut från toaletten, hand i hand.”   

Slutet i filmen Fucking Åmål är för publiken oväntad, eftersom homosexualitet bara cirka 20 

år innan filmen producerades klassades som en sinnessjukdom i Sverige12. Publiken var 

antagligen inte van med att det var okej, där av ett oväntat slut.   

   

Avtoning   

Det är i detta skede som filmen avrundas. Filmen får ett betydligt lugnare tempo och 

åskådarna får veta följderna av upplösningen, det vill säga var karaktärerna tar vägen och 

fortsättningen på filmen. Det är i avtoningen som filmens kontenta berör och publiken 

antingen gläds eller sörjer med huvudkaraktärerna. Det är även i avtoningen av filmen som 

den röda trådens ändar knyts ihop.  

 

2.3.3 Likheter och skillnader mellan TV- och filmdramaturgi 
Trots att den dramaturgiska kurvan för både TV- och filmproduktioner har samma 

utgångspunkt och syfte ser de ändå inte exakt likadan ut. Det finns skillnader likaväl som 

likheter.  

 

En av skillnaderna mellan dessa är handlingsplanerna, själva grunden till handlingen. I en 

filmproduktion grundar sig ofta på en manusförfattares berättelse. En berättelse som ofta är 

påhittad, möjligtvis baserad på en verklig händelse, men generellt sett en berättelse med 

påhittat manus. Här har manusförfattaren haft fria händer att forma berättelsen på sitt sätt. 

Göra berättelsen till sin egen, göra den unik. Manusförfattaren har själv målat fram och 

format karaktärerna, konflikterna och lösningarna. I en TV-produktion däremot ligger 

                                                 
12 http://www.rfsl.se/?p=987, 2015-05-02 

http://www.rfsl.se/?p=987


 

 

29 av 56 

 

verkligheten som grund. Det som visas och berättas är den verklighet vi har omkring oss. 

Nyheter, magasinprogram, reportage överhuvudtaget – allt är format utifrån det vi upplever 

och sådant som händer. Där finns ingen manusförfattare som målat upp scenarion med 

karaktärer och konflikter. Det är faktiska händelser med faktiska människor. 

 

En annan skillnad är byggstenarna för respektive produktion. När det gäller filmproduktion 

pratar man om idé, syfte, premiss, målgrupp, programform, research och synopsis. Dessa 

byggstenar tillsammans skapar en bra tanke om det som ska visas.  Genom att använda dessa 

ger man filmen struktur och karaktär, man har ett tydligt syfta om vad man vill med filmen. 

För att göra filmen bra krävs det också att man gör en gedigen research för att samla in 

material så att inte handlingen speglar något helt annat än vad man egentligen ville. I TV-

produktioner tänker man på dessa byggstenar, men lägger fokus på att fascinera, informera 

och identifiera. Detta för att tittaren ska på uppleva något, få tittaren att förstå, samt att få 

tittaren att känna sig delaktig. Om inte TV-produktionen i sig, exempel nyheter, tillfredsställer 

tittarens informationsbehov finner den inte något syfte med att fortsätta titta, intresset sjunker, 

vilket i sin tur gör att det man visat ofta glöms bort istället för att sätta sig, istället för att 

beröra. Viktigt är också att få tittaren att känna sig delaktig, detta för att tittaren ska bli berörd, 

eventuellt känna empati med människorna man belyser i det man visar.  

 

I dessa produktioner finns det som tidigare nämnt, också likheter. En av dessa är att det både i 

TV- och filmproduktioner finns tydliga karaktärer. I spelfilm målar man upp och formar 

karaktärer med olika egenskaper, i TV finns det redan tydliga karaktärer genom vanliga 

människor med sina egenskaper – precis som det är i verkligheten. 
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3. GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i projektet.  

Vad som utförts, hur och varför. Dessutom återkopplas det till 

teoriavsnittet med tillhörande referenser. 
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Detta projekt gick ut på att tillsammans med Svenska Kyrkans Unga producera en film som 

informerade och utbildade barn och ungdomar i ålder 15-30 år i ämnet årsmöte, utifrån 

begrepp och händelseförlopp. Min roll har varit att regissera och framställa filmens innehåll.  

Nedan visas det Gantt-schema som projektet utgått från tidsmässigt, detta för att kunna 

beräkna tidsåtgång på de olika delarna i projektet, hur projektet förhöll sig till tiden diskuteras 

i rapportens senare del, se 5. Diskussion. 

 

Till en början framställdes en projektbeskrivning och kravspecifikation tillsammans med 

beställare. Ett mer konkret syfte och tydligare mål framställdes, samt en tydligare målgrupp 

med tillhörande persona. Därefter framställdes en projektplan med mer koppling till projektet, 

om vad projektet gick ut på mer konkret, samt vad som skulle göras. 

 

För att kunna genomföra detta projekt på ett bra sätt krävdes det sedan en fördjupning inom 

dramaturgi och strukturer i olika produktioner. Det utfördes genom en litteraturstudie som 

visar på hur man kan lägga upp och strukturera en bra beställningsfilm, se under 2. Teori, om 

den dramaturgiska kurvan. Den litteraturstudie som utförts tar upp saker som: 

 Skillnad på TV- och filmproduktioner 

 Hur man fångar publikens intresse rent generellt 

 Knep till att göra en bra beställningsfilm 

 Generella saker att tänka på vid manusskrivning 
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Studien hjälpte genererade i mer förståelse och kunskap om ämnet, som sedan kunde 

användas i praktiken. I detta projekt har det handlat om att tänka lite TV-produktion, även fast 

det handlar om information och utbildning. Det viktigaste har placerats i mitten, i detta fall 

hur en röstning går till, så som Gratte skrev i sin bok (2007, sid 36) att den bästa 

dramaturgiska lösningen ligger i nyhetsvärderingen. Hur man värderar informationen som ska 

förmedlas, att man tar det viktigaste i mitten – detta eftersom att tittaren ska hinna få 

uppfattning om ämnet, vad det handlar om, men också för att det inte ska dra ut på tiden 

genom att lägga det i en senare del av filmen. 

 

Anledningen till att filmen strukturerades upp på det sätt som valdes för detta projekt, 

strukturen återfinns under bilagor,  ligger till stor del av målgruppen. Eftersom det är barn 

och ungdomar mellan 15-30 år, samt både förstagångsåkare och veteraner inom ämnet måste 

man ta hänsyn till att göra det lätt och förståeligt för de som aldrig någonsin varit på ett 

årsmöte. Som en i målgruppen själv vet jag också vilken prestation som krävs för att kunna 

fånga uppmärksamhet och intresse hos målgruppen. En förklaring som är för lång och 

invecklad blir inte intressant att lyssna på, samtidigt som en alldeles för kortfattad förklaring 

inte tillfredsställer tittarens informationsbehov om ämnet i sig.  

 

I litteraturstudien presenterades även en del tips för hur man ska skriva, en av dessa var hur 

man skriver informationstext. Enligt författaren Anders Gratte (2007) finns det en tumregel att 

ta hänsyn till när man ska skriva informationstexter, vilken är att skriva texter som är relevant, 

övertydligt och kort.  

 

Detta är något som implementerats i det arbete som utförts, genom att endast ta med den 

information som är relevant för tittaren att veta. Förklaringarna har varit korta och övertydliga 

för att ge tittaren förståelse. Det språk som använts gällande dessa texter till filmen är 

övertydligt, eller så gott det går. Detta för att inte skala ner och ta bort information. 

Anledningen till det ligger återigen mycket på målgruppen, att få målgruppen att förstå 

oavsett om hen är 15, 22 eller 30 år. 

 

För att lägga upp filmen har de byggstenar som Gratte (2007) skrev om – fascinera, informera 

och identifiera – använts. Eftersom att fascinera handlar om hur man visar det, via klippbilder 

och olika bildvinklar etc. går det inte att referera filmens text till den byggstenen. Men 

däremot har byggstenen informera kunnat kopplas. Den handlar om att använda ett klart och 
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enkelt språk, att hitta de rätta intervjupersonerna etc. Genom att använda det språk som 

tidigare nämnts blir texten klar och tydlig. Genom att ta hjälp av förbundsordförande Amanda 

Carlshamre, som har en stor betydelse utåt sett i organisationen, gör att tittaren eventuellt kan 

ta till sig informationen mer, detta eftersom man inom organisationen känner igen och har 

respekt för henne. Därefter har också ett försökt till att få tittaren att känna sig delaktig i 

filmen utifrån att använda termer som man någon gång kommit i kontakt med inom 

organisationen, exempel röstkort/plenum/workshops etc. Detta kan kopplas ihop med delen 

identifiera, vilken handlar om att få tittaren att känna sig delaktig genom att känna igen sig.  

 

Dock har de ovannämnda byggstenarna mer betydelse för det tekniska perspektivet i en film, 

eller ett reportage, men utifrån detta projekt har dessa kunnat användas även inom utförandet 

av innehållet. Det är en bra metod att använda och ta hänsyn till gällande text till film (eller 

reportage). 
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det arbete utförts.  

Om hur beställarens önskemål och krav bemötts,  

samt hur filmen slutligen blev i sin helhet. 
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Den litteraturstudie som gjordes till detta projekt genererade mer kunskap och förståelse till 

själva projektet. Detta gjorde i sin tur att filmens struktur fick en helt annan än om man 

undgått litteraturstudien. De effekter av studien som speglar på arbetet är bland annat: 

 Det viktiga blir tydligt 

 Strukturen på filmen gör det lättförståeligt för tittaren utifrån: 

o Röd tråd genom hela filmen 

o Tittaren blir lotsat framåt genom det som nämndes ovan 

o Tydlig början, tydligt avslut, detta genom en inledning och en summering 

 

Eftersom filmen i sin helhet inte kommer att visas upp förrän i augusti månad (2015) kommer 

man i inte kunna se några effekter av användningen utifrån den valda teorin förrän någon sett 

filmen.  

 

Utifrån beställarens önskemål, syfte och krav producerades en beställningsfilm till 

organisationen Svenska Kyrkans Unga. Att filmen benämns som en beställningsfilm utgår 

från att det både är en informationsfilm men också en utbildningsfilm. Innehållet är framställt 

tillsammans med beställaren i Svenska Kyrkans Unga, samt Demokratigruppen som är en 

undergrupp på organisationens förbundsnivå. Handlingen var årsmöte och syftet med filmen 

var att den skulle kunna visas vid fler än bara ett tillfälle, gärna av hela organisationen i sig 

uppdelat på både distrikt och lokalavdelningar. 

 

I filmen återfinns alla krav som beställaren hade, se bilaga 8.2, dock är vissa krav mer 

undanskymda än andra. Det viktigaste var att visa på hur en röstning går till som, samt vad 

och varför man har årsmöten i en förening eller organisation. Under projektets gång har det 

dessutom tillkommit fler begrepp att prata om, dock är det som nämns i kravlistan är de 

begrepp och händelseförlopp som beställaren ansåg var viktigast.  

 

Dessa krav bemöttes genom att lägga upp filmen på ett sätt så att det viktigaste kom fram 

tydligt. Att inte lägga det viktigaste i en del där tittaren eventuellt tappat intresset eller fokus. 

Hur filmens struktur ser ut, och hur filmen lagts upp utifrån den teorin – dramaturgiska 

kurvan – är framtagen och överenskommen med beställaren, detta via en synopsis. Nedan 

visas en översiktlig bild på synopsen, för fullständig version - se bilaga 8.3. 
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På bilden kan man se att beställarens krav finns med. Detta via alla begrepp, men också 

genom att röstning som händelseförlopp ligger i mitten av filmen. Anledningen till det ligger i 

den teori som tagits upp i denna rapport gällande TV-produktioner. Man skulle kunna säga att 

händelseförloppet röstning är beställningsfilmens ”point of no return”, detta eftersom den är 

placerad efter fördjupning av olika begrepp, därefter följer mer information. 

 

För att fånga tittarnas uppmärksamhet i denna film har projektet tagit hjälp av Amanda 

Carlshamre, förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga. Hon fick inleda filmen innehåll 

genom att svara på två frågor under presentationen i del 1 av filmen. Anledning till det ligger i 

de grundstenar som Gratte(2007) menar på13, framförallt att få tittaren att kunna identifiera 

sig, känna igen sig. 

 

 

 

 

                                                 
13 TV-dramaturgi i det lilla formatet, Anders Gratte, sid 21 
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt delar jag mina tankar, åsikter och erfarenheter från arbetet.  

Jag skriver bland annat om de svårigheter jag stött på, samt förbättringar.  
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Examensarbetet som helhet har varit ett uppskattat moment i studierna från min sida. Det har 

varit kul, men också väldigt nyttigt för min egen del. Utifrån att jag fått göra ett projekt mot 

en organisation har jag fått testa på lite av arbetslivet. Hur det kan fungera gällande 

beställning av filmproduktion. Jag har också tyckt att det har varit intressant att få fördjupa sig 

i ett ämne man själv valt, men som samtidigt gick att koppla till det projekt som utförts– i 

detta fall den dramaturgiska kurvan. Det har krävt mycket tid och energi från min egen sida 

för att kunna genomföra detta. Jag har dels behövt läsa på och lära mig mer om den 

dramaturgiska kurvan men också saker som handlar om TV- och filmproduktioner rent 

generellt gällande innehåll.  

 

Något jag har tyckt varit skönt med just detta projekt och arbete är att jag själv är och har varit 

väldigt engagerad i organisationen, Svenska Kyrkans Unga. Det har underlättat i just 

framställningen av innehållet. Dels för att jag har kontakter inom organisationen som hjälpt 

mig med information, men att jag också vet hur det mesta fungerar gällande årsmöten. 

 

Som alltid stöter man på svårigheter ibland. I detta fall har det främst varit kommunikationen 

mellan mig och beställare som ibland dragit ut på tiden vilket har gjort att vissa saker tagit 

längre tid att färdigställa än vad som var tänkt. En annan svårighet jag stött på under detta 

arbete var en del av den litteraturstudie jag genomförde. Det visade sig att det var svårare att 

hitta bra material och litteratur till det ämne jag skulle läsa på om, just det jag ville inrikta mig 

på, än vad jag förväntat mig. Men jag tycker jag löste det på ett bra sätt och har ändå fått den 

kunskap och information som jag strävade efter.  

 

Svårigheter medför också möjligheter till förbättringar för ett projekt. I mitt fall hade jag 

kunnat planera lite bättre för att komma mer i fas med tiden, istället för att det skulle kännas 

stressigt mot slutet. Visserligen blev innehållet till filmen klart i tid, det som däremot kändes 

stressigt, men också underlättande, var att vi var två deltagare i detta projekt.  

 

Utöver mina huvudsakliga uppgifter behövde jag även finnas till för min kurskamrat Mattias 

för filminspelning. Knappa resurser på inspelningsplatser och andra verktyg, exempel ljus, 

gjorde att det blev stressigt i slutet. Beställaren och projektgruppen för demokrati inom 

Svenska Kyrkans Unga efterfrågade en förhandstitt på filmen i sin helhet, men utifrån de 

knappa resurserna och den knappa tiden vi hade kvar gjorde att vi inte kunde leverera en 

förhandstitt till det bestämda datumet 16 maj. Dock tidigarelade Svenska Kyrkans Ungas 
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demokratigrupp deras möte, vilket därmed gjorde att vi inte behövde leverera en förhandstitt. 

Om de inte hade tidigarelagt datumet för deras möte hade vi dock haft ungefär lite mer än 

halva filmen att visa, dock skulle det ta alldeles för mycket tid av den knappa tid vi hade på 

oss att färdigställa ett klipp som skulle kunna gå iväg för förhandstitt. 

 

Resultatet gällande innehållet, den del jag bar ansvar över, blev bättre än vad jag kunde ana. 

Personligen hade jag visserligen inga förväntningar, utan tänkte mer att allting hängde på den 

litteraturstudie jag skulle göra. Om studien blev bra skulle jag ha lättare att kunna genomföra 

det projekt jag genomfört, vilket det blev. Jag tror att det hade blivit svårare för mig att 

genomföra och strukturera innehållet om jag inte fått den gedigna kunskapen och förståelsen 

från litteraturstudien. 

 

Genom att jag själv är och har varit väldigt engagerad i Svenska Kyrkans Unga, har det gjort 

genomförandet av projektet enklare än om det varit en beställning från en annan organisation 

eller förening. Eftersom jag själv är insatt och vet vad det handlar om har jag heller inte lagt 

så mycket tid på att sätta mig in i organisationen och ämnet i sig, utan jag har kunnat fokusera 

på att göra en bra litteraturstudie som jag sedan kunnat använda i projektet. 

 

Utifrån den tid som var planerad för respektive del i projektet, se Gantt-schema bilaga 8.1, 

har jag anpassat mig inom tidsramen bra. Alla delar förutom leveransrapporten har varit 

färdiga i tid. Anledningen till att leveransrapporten inte blev genomförd i tid är för att filmen i 

sin helhet inte varit klar, vilket vi i projektgruppen hade hoppats på. Dock levererades filmen 

direkt när den blev färdigställd.  

 

Projektet i sin helhet har varit roligt att genomföra. Det känns kul att min avslutande del på 

Högskoleprogrammet för Medieproducent kommer att gynna en organisation på flera sätt, och 

att det projekt som jag tillsammans med Mattias Wallgren kommer användas flera gånger om.  

 

Som avslutande del av studierna har detta varit lärorikt och nyttigt. Jag har fått lära mig saker 

som jag kommer ha nytta av i framtiden. Att göra ett examensarbete kräver mycket arbete och 

planering, men det genererar också roliga studier. 
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I detta avsnitt presenteras de referenser som använts i projektet.  

Dels från litteratur, men också från internet. 
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8. BILAGOR 

I detta avsnitt finns delar av mitt arbete bifogat,  

så som synops och innehåll, samt kravlista. 
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8.1 Gantt-schema för projektet 

Tillhörande aktivitetslista återfinns under bilden. 

 

Projektbeskrivning:  I denna fas skrivs ett dokument som beskriver vad projektet går ut 

på. Dessutom ser man till att samla in kontaktuppgifter och se efter 

så att dessa stämmer inför projektstart. 

 

Kravspecifikation:  Ett dokument som författas tillsammans med beställaren. Ett 

dokument som ska vara ett förtydligande av vad som efterfrågas 

och önskas av beställaren. I detta projekt ska dokumentet författas 

på nio dagar. 

 

Projektplan:  Detta dokument är relativt omfattande med flera olika delar som 

förklarar vad projektet får ut på, hur man ska genomföra det etc. I 

detta projekt ska projektplanen författas på 9 dagar. 

 

Materialsamling:  I detta stadie ska alla information som behövs för att göra filmen 

samlas in, information om olika händelseförlopp under ett årsmöte, 

förklaringar på begrepp etc. Återkoppling till beställarens krav på 

innehåll. 
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Upplägg:  Vad som menas med upplägg är helt enkelt upplägget på filmen, 

det vill säga att placera innehållet utifrån en dramaturgisk kurva 

för att göra tittaren intresserad och för att informationen som tas 

upp i filmen kommer fram på rätt sätt, vid rätt tillfälle. 

 

Projektrapport:  En rapport som skrivs under processens gång. Tar upp delar som 

genomförande, diskussion och presentation av resultat bland annat. 

Tar också upp delar som slutsatser och rekommendationer till 

kommande projekt. För detta projekt skall även en fördjupning 

bifogas, i mitt fall om den Dramaturgiska Kurvan. 

 

Leveransrapport:  Ett dokument som lämnas över till beställaren vid projektets slut, 

en beskrivning av vad som lämnas över och hur man gått till väga 

för att framställa det beställaren önskat till exempel. I detta projekt 

ska dokumentet författas på 7 dagar. 
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8.2 Kravlista på innehåll från svenska kyrkans unga 

8.1.1 Begrepp 

 Vad är ett årsmöte? 

 Varför har man årsmöte? 

 Högst beslutande organet inom Svenska Kyrkans Unga 

 Acklamation 

 Att ta beslut om något i klump 

 Vad en talarlista är och hur den fungerar 

 Vad en reservation är 

8.1.2 Händelseförlopp 

 Hur en röstning går till.  

 Från motion/proposition till beslut. 

 Från kallelse till möte 

 Hur beslut tas i klump respektive generellt 

8.1.3 Övrigt 

 Vad innebär om ett beslut är omedelbart justerat? 

 

  



 

 

46 av 56 

 

8.3 Filmens synops 

Titel: ”Dags för årsmöte!” 

Syfte: Ge information och upplysningar om viktiga begrepp och förklara vissa 

processer i ett årsmöte genom att visa det via något som kan återanvändas. 

Budskap: Även om det är många saker att hänga med på är demokrati kul! 

Form:  Beställningsfilm. 

Målgrupp:  Främst barn och unga mellan 15-30. 

Längd: - 

 

Del 1: INLEDNING 

1.1 Intro 

Ett kort intro som grundar sig på Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil, något som Mattias 

snickrat ihop. 

 

1.2 Presentation 

Angelica gör en kort inledning om vad filmen ska handla om. 

 

Amanda Carlshamre berättar om vad ett årsmöte är, och varför föreningar och organisationer 

har årsmöten. 

 

Angelica berättar om vilka roller en kan åka som på årsmöten; observatör, ombud och 

ersättare, samt deras uppgift. 

 Lokalavdelningsårsmöte 

 Distriktsårsmöte 

 Förbundsårsmöte 

 

Del 2: UTANFÖR PLENUM 

2.1 Innan 

Angelica förklarar begreppet nominera. 

Visar med klippbilder. 
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2.2 Under 

Angelica förklarar verksamhetsberättelse. 

Visar en verksamhetsberättelse som rullar på sidan om. 

 

2.3 Övrigt 

Angelica förklarar begreppet stadgar. 

Visar exempel med händerna där text på en stadga kommer fram. 

 

Angelica förklarar begreppet motioner och propositioner. 

Visar förslag på hur en motion skrivs. 

 

Del 3: VISA EXEMPEL PÅ  

3.1 Från handling till beslut 

Angelica förklarar begreppet i speaker. 

Visar grafik som gör det förståeligt. 

 Lokalavdelningsårsmöte 

Upp till lokalavdelningen själv. 

 Distriktsårsmöte 

Upp till distriktet själv. 

 Förbundsårsmöte 

Handlingar → Idétorg → Utskott → Beslut 

 

3.2 Rösträtt 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

3.3 Röstkort 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar ett röstkort i handen.  

 

3.4 Röstning 

Angelica förklarar begrepp i speaker.  

Visar grafik som gör det förståeligt, utgå från SÅM-årsmötesskola. 

 

 

Del 4: UNDER PLENUM – BEGREPP 

Angelica förklarar en rad olika begrepp, vilka är bestämda av beställaren.  
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4.1 Sammanträdesordning 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar ett förslag på sidan om hur en sådan kan se ut med grafik. 

 

4.2 Presidium 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar med flera Angelicor i ett presidium. 

 

4.3 Plenarförhandlingar+ protokoll 

Angelica förklarar begreppet enbart. 

Visas med grafik på sidan om som visar: 

 Lokalavdelningsårsmöte 

Propositioner och motionssvar 

 Distriktsårsmöte 

Propositioner och motionssvar 

 Förbundsårsmöte 

Utskottens förslag. 

 

4.4 Plenum 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.5 Talarlista 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.6 Sakupplysning 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.7 Ordningsfråga 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar med klipp från Härnösands årsmötesskola? 

4.8 Yttranderätt 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar med klipp på någon som pratar på sidan om. 
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4.9 Yrkanderätt 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar med klippbild från Luleå DÅM. 

 

4.10 Bifalla 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar klippbild från Luleå DÅM.  

 

4.11 Avslå 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.12 Bordläggning 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.13 Reservation 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.14 Justerbart beslut 

Angelica förklarar enbart begreppet. 

 

4.15 Plädera 

Angelica förklarar begreppet. 

Visar med klippbilder. 

  

Del 5: AVSLUTNING 

5.1 Summering 

Angelica summerar filmen kort. 

 

5.2 Outro 

Ett kort outro som grundar sig på Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil, något som Mattias 

snickrat ihop. 
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8.4 Filmens innehåll 

FÄRGKODER (GÄLLER FRÄMST FÖR FILMNING OCH REDIGERING) 

RÖD (Mattias): Animering, grafik 

GRÖN: Angelica i bild, förklaringar 

MÖRKBLÅ (Mattias): Angelica som speaker, annat i bild 

ORANGE: Angelica i bild, visar upp något 

LILA (Mattias): Visa på något sätt, antingen klippbilder eller grafik. Eventuell speaker. 

___________________________________________________________________________ 

 

INTRO  

Kort intro som utgrå från Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil. 

 

INLEDNING 

INTROSPEAKER 

Angelica förklarar kort vad filmen handlar om och introducerar tittaren till filmen. 

 

VAD ÄR ETT ÅRSMÖTE? 

Årsmötet är det tillfälle då föreningen samlas för att se till att allt går som det ska. Det gör 

man både genom att kolla bakåt och se framåt. Årsmötet tittar på vad som hänt föregående år 

och om det var bra saker. Sedan gör man en plan för nästa år och väljer vilka som ska 

genomföra planen. För att föreningen ska göra det som medlemmarna vill är det viktigt att 

årsmötet är demokratiskt. 

 

VARFÖR HAR FÖRENINGAR/ORGANISATIONER ÅRSMÖTE? 

En förening är ingenting utan sina medlemmar, och ska därför inte heller göra något som 

medlemmarna inte vill. För att det som planeras och genomföras ska vara det medlemmarna 

vill behövs en tid för att stämma av det. Det är årsmötet. Där kan medlemmarna berätta och 

diskutera vad föreningen ska göra, men även vad dess syfte är och vad den vill uppnå. 

Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen, det betyder att inget får hända som 

inte årsmötet vill.  
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VILKA ÅKER? 

OBSERVATÖR 

En deltagare som har yttranderätt.  

 

OMBUD 

En representant som har röst-, yrkande- och yttranderätt.  

Till skillnad från Distriktsårsmöte och Förbundsårsmöte, så har alla medlemmar rösträtt på ett 

Lokalavdelningsårsmöte. 

 

ERSÄTTARE 

Kan ersätta ombud som har fått förhinder. När det är aktuellt hämtar ersättaren ut sitt röstkort 

hos presidiet. 

 

KALLELSE 

Inbjudan till ett möte. Ska innehålla datum, tid och plats samt information om anmälan. 

 

MOTION 

Ett skriftligt förslag: 

 Från medlem till Lokalavdelningsårsmöte. 

 Från medlem eller lokalavdelning till Distriktsårsmöte. 

 Från medlem, lokalavdelning eller distrikts till Förbundsårsmöte. 

 

PROPOSITION 

Ett skriftligt förslag: 

 Från Lokalavdelningsstyrelse till årsmötet. 

 Från Distriktsstyrelsen till årsmötet. 

 Från Förbundsstyrelsen till årsmötet. 

 

BEGREPP ATT FÖRKLARA UTIFRÅN ORDLISTA: 

>> UTANFÖR PLENUM – INNAN << 

NOMINERA 

Föreslå personer till förtroendeuppdrag. 
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>> UTANFÖR PLENUM – UNDER << 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Denna är till för att berätta om vad föreningen eller organisationen beslutat och arbetat med 

under den tidsperiod som årsmötet kommer beröra. Detta för att ombuden ska kunna avgöra 

om verksamheten följer tidigare årsmötesbeslut. 

 

VAD INNEBÄR OM ETT BESLUT ÄR OMEDELBART JUSTERAT? 

Alla beslut som tas under ett årsmöte börjar gälla när protokollet är justerat. Det beror på 

att det är då man vet att det som står nedskrivet var det som hände på mötet. Ibland tas 

beslut under ett möte som man vill ska gälla direkt. Säg tex att årsmötet beslutat att det ska 

sitta 3 personer i styrelsen istället för 4. När det sen är dags för val är det fortfarande 4 

personer som gäller, om man inte har direktjusterat beslutet. Om man gör det har just den 

grejen börjat gälla redan, och man kan välja 3 personer till styrelsen. Direktjustering beslutas 

av årsmötet och är ett sätt att slippa vänta till nästa år med förändringar.  

 

>> UTANFÖR PLENUM – ÖVRIGT << 

STADGAR 

Regler för föreningen eller organisationen. 

 

>> UNDER PLENUM << 

PLENARFÖRHANDLINGAR 

Huvudförslagen i plenarförhandlingarna är:  

 Lokalavdelningsårsmöte: propparna 

 Distriktsstyrelsemöte: styrelsens förslag – propositionerna och motionssvaren. 

 Förbundsårsmöte: utskottens förslag huvudförslag. 

Dessutom går det att yrka på motioner och propositioner i ursprungligt skick.  

 

SAMMANTRÄDESORDNING 

Regler för mötet. 

 

TALARLISTA 

För att uppmuntra till att fler personer gör inlägg i de olika frågorna gäller ett system med två 

talarlistor. Första gången som någon yttrar sig i en fråga blir den personen uppsatt på första 
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talarlistan. När samma person vill göra ytterligare inlägg i frågan blir den uppsatt på den 

andra talarlistan. Innan personer på den andra talarlistan får yttra sig måste den första 

talarlistan vara tom. 

 

YTTRANDERÄTT 

Alla medlemmar och vuxenmedlemmar som är deltagare vid årsmötet har yttranderätt. 

Presidiet kan bevilja övriga deltagare yttranderätt. 

 

YRKANDERÄTT 

Har du själv ett eget förslag till beslut som du vill att årsmötet ska rösta om, då kan du skriva 

på en lapp och lämna till presidiet. Detta kallas för yrkande eller att man yrkar på något. 

 

Vilka får yrka? 

På Lokalavdelningsårsmöten har ombuden yrkanderätt. 

På Distriktsårsmöten har ombuden och distriktsstyrelseledamöter yrkanderätt. 

På Förbundsårsmöten har ombuden, distriktsrepresentanter och förbundsstyrelseledamöter 

yrkanderätt. 

På alla årsmöten har även motionärerna yrkanderätt då deras motion behandlas. 

 

SAKUPPLYSNING 

Om du inte förstår ärendet eller om viktiga frågor saknas kan du fråga om hjälp.  

På ett förbundsårsmöte finns det även coacher som du kan ställa frågor till ifall du undrar 

något som händer på årsmötet. 

 

Annars kan du enkelt räcka upp handen och säga ”Sakupplysning!” och därefter ställa din 

fråga. Sakupplysning går före talarlistan. 

 

ORDNINGSFRÅGA 

Ordningsfråga kan begäras, när det gäller frågor eller förslag som gäller själva sammanträdet 

men inte sakfrågan. Ordningsfråga begärs hos och beviljas av presidiet. Ordningsfråga går 

före i talarlistan. 
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BIFALLA 

Rösta ja till ett förslag. 

 

AVSLÅ 

Rösta nej till ett förslag. 

 

BORDLÄGGNING 

Ett ärende som skjuts upp till ett senare tillfälle eller möte. 

 

PLENUM 

Ombudens gemensamma möte. 

 

PLÄDERA 

Tala om varför en viss föreslagen person är lämplig att väljas. 

 

PRESIDIUM 

De som leder mötet och skriver ned vad som bestäms. 

 

PROTOKOLL 

Handling där sekreteraren skriver ner det som bestäms på ett sammanträde. 

 

RÖSTKORT 

Varje ombud får ett röstkort vid incheckningen. Om du kommer efter att incheckningen har 

stängt checkar du in i mötesbyrån, men får hämta ditt röstkort hos presidiet strax före mötets 

början. 

 

VAD ÄR EN RESERVATION? 

Ombud kan lämna in en reservation mot ett beslut som du inte ställer sig bakom. 

Reservationen kan innehålla en motivering. 

Reservationer ska vara inlämnade till presidiet senast tio minuter efter årsmötets avslutande. 
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SAKER ATT VISA EXEMPEL PÅ: 

FRÅN HANDLING TILL BESLUT 

 Lokalavdelningsårsmöte: 

Upp till lokalavdelningen 

 

 Distriktsårsmöte: 

Upp till stiftet själva 

 

 Förbundsårsmöte: 

Handling  Idétorg Utskott 

 

 

RÖSTRÄTT 

Den som är ombud och har sitt röstkort, har rösträtt. Röstkortet får ombuden när de checkar 

in. Ombud som kommer efter att incheckningen har stängt hämtar sitt röstkort hos presidiet. 

Som ombud ansvarar du själv för att vara på plats i plenum vid omröstningar. Röstlängden 

visar hur många röstkort som är utlämnade. Ombud som behöver åka från pågående möte 

lämnar sitt röstkort till presidiet. Där kan sedan ombudets ersättare hämta ut sitt röstkort. Om 

ombudet inte har en ersättare kommer presidiet att justera röstlängden inför nästa beslut. 

 

RÖSTNING 

Röstning sker genom acklamation, 

det vill säga ja-rop, samtidigt som 

röstkorten sträcks upp. Presidiet gör 

en uppskattning av antalet röster för 

respektive förslag. Ombud som inte är 

nöjda med presidiets bedömning 

begär rösträkning. Detta sker genom 

att ombudet håller upp sitt röstkort 

och ropar ”rösträkning” innan 

klubban faller, men efter att 

presidieordförande har meddelat vad beslutet blev.  
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Vid rösträkning räknas rösterna av de utsedda rösträknarna och resultatet skrivs in i 

protokollet. Om det blir lika antal röster avgörs frågan genom lottdragning. 

Vid personval ska sluten omröstning ske om någon begär det. 

 

HUR BESLUT TAS I KLUMP RESPEKTIVE GENERELLT 

Hur beslut tas generellt förklaras i sammanträdesordningen. Kolla där. Hur beslut tas i klump 

tycker jag inte man behöver förstå i förväg. Det kommer bli tydligt under mötet när det sker, 

det brukar inte vara med i årsmötesskolan. 

 

AVSLUTNING 

Angelica sammanfattar. 

 

OUTRO 

Kopplas ihop med intro, utgår från den grafiska profilen. 

 


