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 1. Inledning 
Detta examensarbete består av två delar, dels manuskriptet ”Konsekvenserna 

av ett andligt leverne” och den här metodreflekterande rapportdelen. Syftet 

med arbetet är att utforska frågeställningar som ”Hur kan man anpassa 

karaktärer till nya humoridéer i nya miljöer?” och  

”Hur skapar man en berättarstil som har högt tempo?” 
för att genom reflektion av arbetssättet (metodreflektion) i arbetsprocessen av 
manusskrivande bidra till kunskapsutveckling i praktisk medieproduktion. 
Arbetet har delvis genomförts som ett samarbete med Simon Olsson och Jakob 
Nylund, som har varit med om att utveckla grunden till den humorserie som 
väckt gehör på finlandssvensk public service (YLE FST5). 
 
När man ger sig på att beskriva processen i att skriva ett humormanus, så 

finns det en del sätt att angripa det. Man kunde till exempel fokusera på 

skrivandeprocessen som en observation av sig själv, hur man har arbetat och 

vilka beteendemönster man följer. Man kunde också ta tag i skapandet i sig, 

och ställa sådana frågor som "Varför skapar vi?" eller "Varför vill vi göra 

kultur?". En frågeställning som snabbt dyker upp hos de flesta inom området 

humormanus är dock "Vad är humor?". Det har gjorts mycket forskning inom 

detta, särskilt de psykologiska sidorna av vad folk tycker att är roligt. T.ex. 

Sigmund Freuds tankar om humor (Freud, S. (1928). Humor.) eller M.J. 

Mulkays syn på dom mera sociala aspekterna av humor (Mulkay, M.J. (1988) 

On humour: Its nature and its place in modern society.) 

 

Jag vill dock inte analysera humor i den här uppsatsen. Så långt det går så vill 

jag försöka undvika frågan "Varför är det här roligt?". Enligt min åsikt så går 

det inte att ge ett slutgiltigt svar på den här frågan. Man kan inte plocka isär 

en hel massa skämt, ta ut humorn, och sedan använda den i andra 

sammanhang, och på det sättet skapa någon sorts "löpande-band-humor-

fabrik".  

 

Eftersom jag i samband med den här uppsatsen också skapar humor,  och den 



 

gestaltande delen av min forskning blir ett humormanus, så tror jag att jag gör 

bäst i att undvika att analysera av humor. Som humorist har jag inte samma 

utbyte av att förstå alla beståndsdelarna som en forskare i ämnet skulle ha. 

Frågan blir lika svårbesvarad som frågan om vad konst egentligen är, och att 

få den besvarad hjälper egentligen inte skapandet i mitt fall. Jag har däremot 

iakttagit andra delar av arbetet kring ett humormanus. Till exempel "Hur 

skapar man karaktärer?" och "Hur skapas en historia med tempo?". Detta är, i 

mitt tycke, intressantare och mera praktiska sidor, för den som läser denna 

uppsats och vill ha mera information om hur arbetet med ett humoravsnitt ser 

ut. 

 

Denna rapport kommer alltså att belysa den kreativa processen bakom ett 

humoravsnitt, i detta fall för finlandssvensk television. Jag har försökt skriva 

en komediserie som är rolig, har en sammanhängande historia rakt igenom 

och genomarbetade karaktärer. Detta har jag samtidigt försökt göra ur ett 

finlandssvenskt perspektiv. 

  

Jag har arbetat med en manusanalys av Monty Python-sketcher för att 

demonstrera hur man kan bygga upp ett avsnitt med sketcher, som knyts ihop 

på ett tillfredsställande sätt. Enligt Gustav Freytags analys om en handlings 

uppbyggnad (Lewis, B. (2009) Teaching Pynchon's Mason & Dixon.) om en 

handlings uppbyggnad har jag försökt dekonstruera ett par på varandra 

följande Monty Python-sketcher för att kunna använda berättarstilen i mitt 

eget avsnitt. 

Jag har även analyserat uppbyggnaden av ett eget manus ”Skräckmannen” (se 

bilaga 2) som jag också skrivit tillsammans med Jakob Nylund och Simon 

Olsson. Jag har analyserat detta eftersom avsnittet av Stitch bygger på samma 

karaktärer och samma slags humor. 

 

I denna rapport finns den gestaltande delen, alltså själva humormanuset, som 

bilaga 1 (Manus till andra avsnittet av Stitch). 



 

  

 1.2. Bakgrund 
  

År 2008 skrev jag tillsammans med Jakob Nylund och Simon Olsson ett 

komediavsnitt som hette "Skräckmannen". Det var en pilot på ungefär 20 

minuter, som vi försökte sälja in till olika tv-kanaler i Sverige. Efter några 

försök på andra kanaler så visade kanalen FST5 i Finland ett intresse av vår 

serie. FST5 är den enda svenska tv-kanalen som finns i Finland. Kanalen är en 

del av rundradion, eller yleisradio (förkortat till YLE både på svenska och 

finska), som erbjuder radio och tv inom ramarna för public service. 

(http://svenska.yle.fi 2010-05-25) Jakob Nylund och jag har tidigare gjort 

kortfilmer till ett tv-program som heter Råfilm som går i FST5, så våra namn 

var bekanta för tv-kanalens personal.  

 

Vad som var problemet med vår serie var att den var "för svensk". Allting 

utspelade sig i Sverige och utgick väldigt mycket från ett svenskt perspektiv, 

med referenser till många svenska fenomen såsom Aftonbladet och svenska 

filmer. Eftersom FST5 är den enda finlandssvenska tv-kanalen i världen, så är 

de måna om att deras program håller sig mer åt det finlandssvenska hållet än 

det som visas i svensk tv. Så vi beslöt oss för att göra en mera finlandssvensk 

version av vår serie. Vi behöll ungefär samma karaktärer. I första hand 

karaktären Stitch, som var något av en huvudperson i Skräckmannen. Han 

kom också att vara huvudperson i den nya serien.  

 

Men vi lät hela seriens handling utspela sig i Finland. Den nya handlingen (till 

vilken vi skrivit manus för det första avsnittet) består av Stitch, som får ett 

brev av sin biologiska pappa, som han aldrig träffat. Denne pappa är 

ursprungligen finlandssvensk och har nyligen fått en dödlig sjukdom. Han 

säger åt Stitch att han ska komma med honom till Finland, så att han kan visa 

honom hans rötter innan han dör. Men egentligen är pappan ute efter att ta sin 

hämnd på sin son, eftersom sonen har sågat en massa böcker som pappan har 

skrivit, i tidningen Chockbladet, där Stitch jobbar som kulturjournalist. Stitch 



 

följer med sin pappa med hopp om att kunna jobba vidare på en filmidé i 

Finland. Serien handlar till största del om Stitch' försök att passa in i Finland, 

och en hel del kulturkrockar förekommer. 

Vi pratade med FST5s kanalchef om vår idé, och hon verkade lockad, så länge 

vi kunde hålla oss inom en viss budget. Eftersom hela YLE är under ständig 

nedskärning så är ingenting säkert vad det gäller nyinköp. Men vi beslöt oss i 

alla fall för att börja arbeta med det första avsnittet, som blev färdigt skrivet 

under nyåret 2009-2010. Det skickade vi sedan in till FST5, tillsammans med 

en synopsis över de andra fem avsnitten vi planerat.  

Manuset togs emot positivt, och vi blev inbjudna till ett möte med kanalens 

ledning. Detta möte kommer dock att infalla efter denna uppsats' publicering. 

Men maskineriet är igång, och vi kan hoppas på att få göra vår serie för FST5.  

Eftersom första avsnittet av denna serie redan är skriven, så kommer min 

uppsats att handla om skapandet av det andra avsnittet, som efterhand 

kommer att behövas när vi klarställer serien. 

 1.3. Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur man kan gå till väga för att 

skriva ett avsnitt av en humorserie som har karaktärsutveckling, 

sammanhängande historier och en genomgående röd tråd. Jag vill beskriva hur 

min egna kreativa process har sett ut, och hur tidigare liknande processer i 

mina erfarenheter har sett ut. Jag vill försöka analysera olika sätt som använts 

för att skapa humoravsnitt med högt tempo, som håller tittaren intresserad 

under hela avsnittets gång. Jag vill också titta på hur olika karaktärer, som 

man redan skapat, förändras under skrivandeprocessen, och hur de kan 

utvecklas till något mycket större än vad man tidigare tänkt sig. 

Frågorna som jag vill försöka besvara är: 

Hur kan man anpassa karaktärer till nya humoridéer i nya miljöer? 

Hur skapar man en berättarstil som har högt tempo? 



 

  

 1.4 Begrepp 
  

Här är ett par begrepp, som används i rapporten, och som kan vara okända för 

vissa. 

  

Pilot eller pilotfilm 

En sorts testfilm, som man visar upp för finansiärer (produktionsbolag eller en 

tv-kanal i detta fall), som sedan bestämmer huruvida de vill köpa in projektet. 

  

Cameo  

När en känd person gör en statistroll i en film. Ofta I bakgrunden av någon 

scen. T.ex. Alfred Hitchcock, i många av de filmer han regisserat. 

(www.imdb.com 2010-05-07) 

 

Synopsis 

Kallas även för synops. En kort sammanfattning av filmen eller seriens idé 

samt innehåll och struktur. 

(www.voodoofilm.org, 2010-05-02) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

  2. Metod 

 2.1. Manusuppbyggnad 
 

För att skriva mitt manus enligt en allmän modell, så tog jag hjälp av filmsidan 

voodofilm.org. Jag har även lärt mig en del om manusskrivandets grunder från 

föreläsningar på LTU med Anders Rune. 

Manus skrivs enligt en överenskommen formgivning, nämligen i typsnittet 

Courier, och i storleken tolv. Detta kommer sig av att med dessa 

bestämmelser så kommer varje sida skrivet manus att motsvara ungefär en 

minut i film- eller teatertid. Därför är det lättare att avgöra hur lång t.ex. en 

film är, när man kan se på hur många sidor manuset är. Eftersom 

humoravsnitt i finsk tv vanligtvis är mellan 20 och 30 minuter, så siktar jag på 

att skriva mitt manus på ungefär 15 sidor, så finns utrymme att fylla på nya 

idéer, ifall de andra i gruppen har förslag och egna inlägg. 

En annan detalj som jag lärde mig via föreläsningen är att man i början på 

varje scen ska fylla i fyra detaljer angående scenens uppbyggnad. 

Först och främst ska det finnas scenens nummer, sedan huruvida scenen 

utspelas i en interiör eller en exteriör, interiör betyder inomhus och exteriör 

betyder att scenen tar plats utomhus, sedan vilken miljö scenen utspelas i, och 

sist om det är dag eller natt.  

 

Ex. 

3. Int. Håkans kök, Dag 

 

Detta är till för att underlätta för inspelningsteamet, så de vet var en ny scen 



 

börjar och var den ska spelas in. I mitt manus blev detta lite av en svårighet, 

eftersom många scener går ihop och kopplas till varandra via en replik som 

man ska återkoppla till den påföljande scenen, men det gick att lösa.  

Efter rubriken ska scenen beskrivas närmare. Man ska skriva in vilka 

karaktärer som finns i scenen, vad de har på sig, och hur det ser ut i scenariot 

där scenen utspelas. Här är det viktigt att se till att karaktärernas kläder 

avspeglar hurudan personen är. Om man till exempel vill ha en karaktär som 

är rik, så måste hans/hennes kläder avspegla detta. T.ex. päls eller frack. 

 

Ex: 

Det knackar på dörren. Håkan öppnar den. En man i blå kavaj står i 

dörren och ler. Han har en stor bunt broschyrer i handen. 

 

Dialogen i en scen ska vara centrerat, och ha mellanrum från 

scenbeskrivningen eller en händelsebeskrivning. Det är för att skådespelare 

enklare ska kunna läsa igenom replikerna. Händelsebeskrivningar däremot, ska 

stå som vanligt, till vänster i dokumentet. 

 

Ex. 

Religionsmannen 

Godmorgon broder, har du hört budskapet? 

 

Håkan blänger trött på honom. 

 

 

Religionsmannen 

Du kanske låter budbäraren komma in och berätta vad vår församling 

kan göra för just dig? 

 

Håkan 



 

Och vilken församling är det? 

 

Här beskriver "Håkan blänger trött på honom." en händelse i scenen, och gör 

det enklare för regissör och andra på plats vid inspelningen att förstå scenens 

uppbyggnad. 

 

2.2. Humor utan punkter 
I tidigare produktioner vi har skrivit (Skräckmannen, se bilaga 2) har vi försökt 

använda oss av ett format där sketcherna aldrig riktigt blir lösryckta, utan 

allting är del av samma handling. Vi tänkte oss att hela programmet utspelade 

sig i ett litet samhälle, en ö utanför Piteå. På den ön bor alla karaktärer, både 

de som var helt påhittade och de som parodiserade kända personer hämtade 

ur verkligheten. På det här sättet fick man låta fantasin löpa friare, eftersom 

man egentligen kunde skriva alla regler för vad som händer i samhället själv, 

utan att bry sig om hur det var i den "riktiga" världen. Naturligtvis var man 

ändå tvungen att hitta igenkännande faktorer från vardagen, så att en tittare 

skulle kunna känna igen sig i den skapade världen. 

Men på det här sättet kunde vi även knyta ihop handlingen på ett 

tillfredsställande sätt. Istället för att göra ett program där det känns som 

sketcher som är ihopklippta på måfå, så kunde sketcherna flyta ihop. Ett 

exempel på detta från manuset till Skräckmannen: 

 

Interiör. ICA eller Coopbutik. Räkmannen kommer in med en leverans 

räkor till butiken. Pratar med butikschefen kort om leveransen. 

Klipp till Stitch Berggren som står och packar upp varor vid en 

varuhylla i samma butik. 

  
STITCH 

Jobba med händerna… se hur vanliga Svenssonmänniskor har det. Sen 

kan jag börja göra kvalitetsfilm. 

  
Stitch blir tillsagd av en farbror (med glasögonen långt nere på 



 

nostippen) att gå därifrån eftersom Stitch inte jobbar där. 

Nazisten (som träffade Komamannen) går förbi med bakingredienser i 

sin korg. 

Interiör. Nazisten står i sitt fik och bakar. 

 

 

Här ser vi tre scener som smidigt flyter ihop i serien. Vi får se Räkmannen i en 

liten cameo (räkmannen hade en större roll senare i avsnittet, men här syndes 

han bara i bakgrunden, som en liten plantering), sedan ser vi Stitch Berggren 

(som är en återkommande karaktär i avsnittet och huvudperson i Stitch) och 

slutligen ser vi Nazisten, som handlar mjöl. Kameran följer sedan med honom 

till hans café, där handlingen fortsätter. 

På det här sättet försökte vi också göra serien Stitch. Men eftersom Stitch är 

på väg till Finland med sin pappa, så går det inte lika lätt att skapa ett 

låtsassamhälle, eftersom vi vill att sättet som finländare beter sig på ska finnas 

med. Därför bestämde vi istället att hela Finland får bli detta låtsassamhälle. 

Där finns karaktärer som dyker upp emellanåt, och de har alla sin del av den 

färdiga handlingen. Jag kommer att eftersträva samma slags uppbyggnad av 

det nya avsnittet. 

 

2.3. Narrativa teorin och Freytags pyramid 

  
Den narrativa teorin studerar uppbyggnaden av en historia. Man kan beskriva 

den som en berättelse om en berättelse. Det betyder alltså att den narrativa 

teorin analyserar berättandet, och skeenden som hänt i fantasin eller på 

riktigt. Man kan sedan använda det man analyserat för att hitta och samla in 

betydelser ur berättelser och historier. (Johansson, A. (2005) Narrativ teori 

och metod.) 

Narrativa teorin sträcker sig ända tillbaks till Aristoteles i sin bok Poetics. Men 

de analyser som jag kommer att fokusera på är Gustav Freytags. Gustav 

Freytag var en tysk författare på 1800-talet som analyserade antikens grekiska 

pjäser samt Shakespears verk, och skapade en analys för att beskriva ett 



 

dramas uppbyggnad.  (Lewis, B. 2009) 

 

Denna analys, även kallad Freytags pyramid (www.wikipedia.org 22.05.10) 

använs fortfarande när man analyserar en historias händelseförlopp. (Eriksen,  

G. (1988) Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn.) 

Följande komponenter finns med i Freytags analys: 

 

Introduktion 

Stegrande handling 

Klimax 

Avtagande handling 

Upplösning 

 

(Lewis, B. 2009) 

 

Denna modell visar upp byggstenarna i en berättelse. Detta kommer jag att 

kunna ha användning av i mitt eget historieberättande, men jag kommer också 

att använda denna modell på Monty Python, för att se hur de faller in i den här 

synen på berättandet. 

 

 2.4. Monty Python 
Jag vill eftersträva ett ihållande manus som flyter på bra utan en massa 

abrupta klipp, en historia som håller på hela tiden och inte blir avbruten. 

Därför bestämde jag mig för att analysera ett par Monty Python-sketcher (som 

använder sig en hel del av denna berättarteknik) utgående från Geir Eriksens 

bok om berättarteknik (Eriksen, G. 1988), och Freytags pyramid. Dessa två 

väljer jag eftersom de passar in på det sätt jag vill titta på Monty Python-

sketcherna, och dess uppbyggnad. 

Geir Eriksen pratar en del om hur karaktärerna i varje berättelse har ett motiv, 

något som de vill uppfylla i varje historia. Detta försökte jag ta fasta på, för att 

hitta de vitalaste delarna av sketcherna, som sedan kunde användas i mitt 



 

eget skrivande. 

För att kunna komma närmare Monty Pythons sätt att berätta, väljer jag att 

granska två sketcher som följer efter varandra. Då kan man tydligt kan se hur 

handlingen fortsätter med nya sketcher utan att använda sig av omotiverade 

klipp till nästa sketch. För att påvisa denna berättandeteknik, så har jag valt 

sketcher som tydligt visar på den tankegången. 

 

Här följer ett utdrag från manuset till sketcherna: 

  ANIMATION: for a minute or two strange things happen on animation until suddenly we find ourselves 
into the animated title sequence. 
Cut to the announcer in a silly location, sitting at his desk as usual.  

Announcer  You probably noticed that I didn't say 'and now for something completely different' just now. This is 
simply because I am unable to appear in the show this week. (looks closely at script, puzzled) Sorry to 
interrupt you.  

  Cut to a man holding his mouth open to show the camera his teeth.  

Man  I'm terribly sorry to interrupt but my tooth's hurting, just around here.  

Voice  Get off.  

Man  Oh, sorry.  

  Cut to pompous moustached stockbroker type.  

Nabarro  I'm not sorry to interrupt - I'll interrupt anything if it gets people looking in my direction - like at my old 
school where, by a coincidence, the annual prize giving is going on at this very moment.  

  There is a ripple effect, and a muted trumpet plays a corny segue sequence. We mix through to the 
trumpeter at a school prize giving. On the stage of the school hall there is a long table behind which are 
sitting several distinguished people. A bishop in a grey suit and purple stock and dog collar gets up.  

Bishop  My Lord Mayor, Lady Mayoress, it gives me very great pleasure to return to my old school, to present the 
prizes in this centenary year. This school takes very justifiable pride in its fine record of... aaaaagh!  

  Hands pull him down behind the table. Fighting, punching, struggle, grunts etc. No reaction at all from the 
distinguished guests. The bishop's head reappears for a moment.  

Bishop  ... scholarship and sporting achievement in all... aaaagh!  

  He disappears again. More noises. Up comes another bishop dressed identically.  

Second 

Bishop  

I'm, I'm afraid there's been a mistake. The man who has been speaking to you is an impostor. He is not in 
fact the Bishop of East Anglia, but a man wanted by the police. I am the Bishop of East Anglia and anyone 
who doesn't believe me can look me up in the book. Now then, the first prize is this beautiful silver cup, 
which has been won by me. (he puts the silver cup into a sack) Next we come to the Fairfax Atkinson 
Trophy for outstanding achievement in the field of Applied Mathematics. Well, there was no-one this year 
who reached the required standard so it goes in my sack. And by an old rule of the school all the other 
silver trophies also go in my sack ... aaagh!  

  He is dragged down by an unseen hand. More sounds of fighting, noisier than before even. A Chinaman in 
Mao jacket and cap appears.  

Chinaman  Velly solly for hold-up ... no ploblem now ... me are Bishop of East Anglia, now piesent plizes ... Eyes 
down for first plize ... The Fyffe-Chulmleigh Spoon for Latin Elegaics... 'goes to ... People's Republic of 
China! Aaaagh!  

  The Chinaman is dragged down beneath the table as were the others. Again sound of struggle, thumps etc. 
A plainclothes policeman stands up.  

Detective  Good evening, everybody. My name's Bradshaw - Inspector Elizabeth Bradshaw, of the Special Branch 
Speech Day Squad, but I'd like you to think of me as the Bishop of East Anglia, and I'd like to present the 
first prize, the Grimwade Gynn Trophy to...  

  A shot. He leaps backwards. Sound of machine guns and exploding shells. Two men in army uniform with 
camouflage sticking out of tin helmets rush up to the table and exchange fire. They have a huge bazooka 



 

which they fire from time to time.  
Soldier  (appearing from beneath the table, shouting above the din of the battle) Lord Mayor, Lady Mayoress, 

ladies, gentlemen and boys. Please do not panic. Please keep your heads right down now, and at the back 
please keep your heads right down. Do not panic, don't look round - this building is surrounded. There is 
nothing to worry about. I am the Bishop of East Anglia. Now the first prize is the Granville Cup for French 
Unseen Translation ... (explosion and smoke, debris over the stage) and it goes to Forbes Minor... Forbes 
Minor ... right, give him covering fire ... (explosion) Come on Forbes. Come on boy. Come and get it. Keep 
down. (a wretched schoolboy appears on the stage keeping his head down) Well done... (he manages to get 
the cup but as he stands to shake hands he is shot) Oh... bad luck! The next prize...  

  Mix through to a picture on a TV monitor and pull out from monitor to reveal a studio set as for a late-
night discussion programme.  

Interviewer  Mr L.F. Dibley's latest film 'if'. (he turns to Dibley) Mr Dibley, some people have drawn comparisons 
between your film, 'if', which ends with a gun battle at a public school, and Mr Lindsay Anderson's film, 
'if', which ends with a gun battle at a public school.  

Dibley  Oh yes, well, I mean, there were some people who said my film '2001 - A Space Odyssey', was similar to 
Stanley Kubrick's. I mean, that's the sort of petty critical niggling that's dogged my career. It makes me 
sick. I mean, as soon as I'd made 'Midnight Cowboy' with the vicar as Ratso Rizzo, John Schlesinger rushes 
out his version, and gets it premiered while mine's still at the chemist's.  

 

 (http://www.ibras.dk/montypython/episode19.htm, 2010-05-02) 

 

Detta är en typisk Monty Python-sketch. Den inleds med animationer och ett 

intro, och går sedan genom ett par korta sekvenser med The announcer, 

mannen som visar kameran sina tänder och sedan Nabarro, för att sedan 

stanna på sketchen på skolan med skottlossningen.  

Jag väljer att fokusera på berättandet här, utgående från nämnda teorier. 

Sketchen inleds med en replik från programmets hallåa, som avslutar med: 

”Sorry to interrupt you”. 

Denna replik för oss sedan till nästa scen, där en annan person också säger 

“sorry to interrupt you”. Detta gör att scenerna inte blir totalt lösryckta, utan 

de kan lätt kopplas ihop med varandra av tittaren. I Geir Eriksens bok talas det 

om ”den osynliga berättaren” (Eriksen, G. 1988 s.47). Denna berättare skapar 

ett eget universum när han gör en film, där karaktärer och händelser finns. 

Sedan väljer han vilka av dessa karaktärer och händelser som tittaren ska få 

se, och i vilken ordning. 

I denna Monty Python-sketch kan man se kameran som den osynliga 

berättaren. Alla karaktärer talar till kameran i första hand, och därför är det 

kamerans existens på olika ställen som får handlingen att löpa vidare. Detta 

gör på sitt sätt till kameran till sketchens huvudperson, eftersom det är 

kamerans resa man får följa i denna sketch. 



 

Därnäst i handlingen kommer en tredje man, vars replik är ”I'm not sorry to 

interrupt - I'll interrupt anything if it gets people looking in my direction - like 

at my old school where, by a coincidence, the annual prize giving is going on 

at this very moment.” 

  

På det här sättet kopplar han ihop sig med de två föregående replikerna, för 

att sedan skicka iväg tittaren till skolan, där sketchen egentligen börjar. 

Sketchen handlar om en prisceremoni i en skola, där biskopen som håller i 

ceremonin om och om igen blir ertappad med att vara en förbrytare som bara 

låtsas vara biskop. Biskopen byts därmed ut flertalet gånger, tills slutligen ett 

fullskaligt krig bryter ut i skolan, men en soldat försöker att fortsätta 

prisceremonin.  

Motivationerna i denna sketch är viktiga för handlingen. Motivationen hos den 

första biskopen är att sno priset till sig själv, den andra biskopens motivation 

är att ertappa den första biskopen, för att sedan själv stjäla priset. Därefter 

kommer en kines och en detektiv med samma motivationer, och slutligen 

kommer en soldat som bara vill få prisceremonin att fortsätta, trots att ett krig 

håller på att utkämpas i lokalen. Detta är ett tydligt exempel på motivation – 

intention – mål, en struktur som Geir Eriksen pratar om. För att skapa en 

historia lägger dramatikern ut hinder för karaktärerna, så att de ska kämpa för 

att nå sina mål. Då blir den ultimata motivationen i sketchen soldatens vilja att 

göra klart prisceremonin, vilket också bidrar till humorn i scenen, ett krig 

pågår i lokalen men folk bryr sig ändå om så banala saker som en skolas 

prisceremoni. 

Scenen på skolan avbryts ganska abrupt när vi dyker upp i en intervjustudio, 

där vi ser skolscenen fortsätta på en tv-skärm. Vi har nu gått från den första 

sketchen, till nästa sketch, som handlar om en filmmakare som vill försvara 

sina filmer inför en kritiker. 

Här ser vi igen att det i slutändan är kameran som är den ledande karaktären; 

vi har precis sett en skottlossning på en skola, men dyker nu upp i ett tv-

program i en lugn studio. Händelserna i skolan spelar ingen större roll för 

handlingen längre, eftersom vi märkt att det hela bara utspelade sig i en film 



 

som filmmakaren har gjort. På sätt och vis är scenen med filmmakaren själva 

konfliktlösningen i den föregående sketchen. 

Om vi följer Freytags pyramid för att lägga upp denna sketch så ser det ut så 

här:  

  

Introduktion – Nabarro nämner att det pågår en prisceremoni på hans skola. 

Stegrande handling – Biskopen reser sig för att berätta om priset. 

Klimax – Den andra biskopen avslöjar den första biskopen. 

Avtagande handling – Den utbryter väpnade stridigheter i skolan. 

Upplösning – Filmmakaren försvarar sin film, sketchen vi just sett. 

   

Samtidigt som intervjusituationen är upplösningen på den tidigare konflikten, 

så är det introduktionen till nästa konflikt, och nästa sketch. På det här sättet 

byggs ofta hela avsnitt av Monty Python upp. Det kallas ibland för “stream of 

consciousness”, när man låter historier flyta på utan avbrott. Detta använde 

sig Monty Python ofta av, för att slippa slänga in en dålig slutpoäng på något 

som inte behövde en slutpoäng. På det sättet ansåg de att folk fokuserade mer 

på sketcherna, och mindre på slutpoängerna. (Gilliam, T. (2003) The Pythons 

autobiography by The Pythons) 

 

Om vi återgår till manuset från ”Skräckmannen”, och använder samma figur 

som på sketchen, så kan vi se hur Skräckmannen-manuset lyckats i samma 

analys. 

  

Introduktion – Vi ser Räkmannen inne på en affär. 

Stegrande handling – Vi ser Stitch stå och plocka varor. 

Klimax – En farbror från affären kommer och sjasar iväg Stitch. 

Avtagande handling - Stitch går iväg 

Upplösning – Stitch har gått iväg, vi ser nazisten stå och köpa mjöl. 

  

På samma sätt som i Monty Python-sketchen så kan vi se att konklusionen 

samtidigt blir introduktionen för nästa scen. På det här sättet kan man ”spara 



 

tid” mellan sketcher, om man lyckas göra avsnittet så att varje avtoning blir 

ett nytt anslag. Eftersom varje ny sketch är en ny historia, som kräver allt vad 

en historia ska innehålla, så bör man tänka på att alla dessa delar är viktiga. 

Men om man kan eliminera transportsträckor genom att samtidigt ha avtoning 

på den första sketchen och anslag för nästa, så kan man hålla ett högre tempo 

i hela avsnittet. 

 

 2.5. Karaktärer 
Eftersom serien Stitch ska hålla ihop som en fullständig historia från början till 

slut, så är det viktigt att karaktärerna är uttänkta och inte bryter från sitt 

mönster alltför mycket. Därför är det bra att göra karaktärsbeskrivningar på de  

karaktärer som kommer att användas. Då är det enklare att lägga in 

karaktärer i olika scener, eftersom man vet en del på förhand om karaktären, 

och därför vet i vilka scener de olika karaktärerna skulle passa in. 

Vanligtvis när jag tillsammans med Jakob Nylund och Simon Olsson har arbetat 

med karaktärer så har vi utgått från någon enstaka stark karaktäristik. Detta 

är vanligare när det handlar om en bikaraktär eller någon som bara dyker upp 

i en sketch. De större karaktärerna behöver mera att gå på, jag har till 

exempel svårt att tänka mig en huvudperson i en film som bara bygger på en 

enkel karaktäristik.  

  

Men genom att skapa bikaraktärer som har ett enkelt mål, eller en enkel 

motivation, så kan man skapa ganska intressanta och roliga människor i sitt 

manus. När vi har kommit på karaktärer så kommer de vanligtvis från en idé, 

t.ex. "tänk om vi hade en person som sitter i sin trädgård och ifrågasätter allt 

han hör." Denna person kom sedan att dyka upp i "Skräckmannen", där han 

just ifrågasatte olika saker som hände i avsnittet. Eftersom vi inte hade givit 

honom något namn, utan bara byggt honom utgående från vad han gör, så har 

han helt enkelt blivit döpt till "Trädgårdsmannen". Figurer som 

"Trädgårdsmannen" har sedan spelats fram mer och mer. Karaktären har 

kanske fått en speciell röst, och den går lätt att spela med, och hitta på nya 



 

saker hela tiden. Detta anknyter igen till vad Geir Eriksen (1988) säger om 

karaktärers motivation; våra karaktärer har från början ingenting annat än en 

motivation, men när de utvecklas längre fram så får de andra attribut. 

Om man jämför detta med ett sätt som Keith Johnstone (1979) lär ut i sin bok 

(Johnstone, K. (1979) Impro - Improvisation och teater.), så kan vi se att det 

är en total motsats, även om vi använder oss av liknande processer. 

  

"Rollfigurer" 

Ett sätt att utlösa berättarfantasin, är att sätta samman eleverna i 

grupper om tre och låta dem hitta på namn på en rollfigur och se om de 

kan komma överens om hur denna är... ...Gruppen fortsätter tills de vet 

vem hon bor tillsammans med, hennes musiksmak, hennes hemliga mål i 

livet, hennes livssorger, osv. 

(Johnstone, 1979, s. 135) 

  

Keith Johnstones sätt kan ses som det mera skådespelarbaserade av de två 

sätten. Han utgår alltså från namnet, och använder det för att få igång 

fantasin, och därefter hitta på vad som kan hända med karaktären. I så fall 

kan vårt sätt påminna mera om en motivationsdriven skrivprocess. Varje 

karaktär måste ha en drivkraft, annars kommer karaktären inte ens att bli till, 

enligt vår metod. Genom att använda sig av vårt sätt att skriva kommer man 

dock snabbare fram till humorn i situationen. Däremot kan det vara svårare att 

få en skådespelare att förstå sig på en sådan karaktär, eftersom det inte finns 

någon bakgrund eller ens något namn som de kan använda sig av när de 

tolkar karaktären. 

  

Detta är vanligt bland våra mindre karaktärer (t.ex. Tjänster och gentjänster-

pappan, Blankettmannen, Actionmamman), medan våra större karaktärer 

(Stitch Berggren, Håkan Larsson, se bilaga 3) vanligtvis får namn och flera 

dimensioner. 

När man skapar större karaktärer, är det bra att skriva längre 

karaktärsbeskrivningar innan man börjar med själva manuset. Det här menar 



 

Syd Field (1979) i sin bok. Enligt Field har varje karaktär en interiör och en 

exteriör. Detta har inte att göra med miljöer i den här bemärkelsen, utan det 

syftar på att karaktärerna har en dold sida, och en sida som man visar upp i 

manuset. Den dolda sidan innehåller allt gammalt som karaktären varit med 

om, från födsel fram tills att historien i manuset börjar. Var bor karaktären? 

Hur var hans barndom? (Field, S. 1979.) Om man kan besvara dessa frågor i 

en biografi så kan ens karaktärer få ett större djup. Detta är viktigt för serien 

Stitch, eftersom huvudkaraktärerna har många målsättningar och baktankar 

som kommer fram under seriens gång (se bilaga 3) 

Eftersom jag har behov av karaktärer för att bygga upp avsnittet, så kommer 

jag både att använda de som vi tidigare sett samt skapa nya. 

 2.6. Manusskrivande 
Själva arbetet med manuset består till största del av det egna skrivandet, 

utefter egna idéer. Jag hade synopsis för avsnittet som jag skulle göra, och 

också beskrivning av karaktärerna som är väsentliga i serien. Dessutom kände 

jag till var serien ska börja och var den skulle sluta; med andra ord så visste 

jag åt vilket håll serien ska röra sig under detta avsnitt. Varifrån resten av 

idéerna som behövs har kommit är svårt att beskriva, det kunde bli en hel 

rapport i sig om man ville gå djupare in på själva inspirationen och källor till 

nya idéer. 

 

I detta avsnitt skulle jag, enligt synopsisen ha med: 

  

- Stitch som blir lurad att åka på väckelsemöte, för han tror att det är ett 

produktionsmöte. 

- Två nya karaktärer som etableras; Tjänster-och-gentjänster-pappan samt 

Blankettmannen Peter. 

  

Dessa kriterier utgick jag ifrån, och samtidigt försökte jag fylla på med egna 

idéer där de passade. 



 

 

 
 

 
 

 

 

3. Resultat 
 

Själva manusarbetet från början till slut tog lite under två månader. Jag 

började i slutet av februari och blev klar i början på april. Att säga att detta är 

all tid som lagts på manuset är dock missvisande, eftersom första idén till 

avsnittet kom någon gång i oktober, när vi började diskutera synopsis för olika 

avsnitt. Samtidigt så går det inte att säga att manuset är fullständigt klart, 

eftersom det kommer att genomgå många ändringar ännu innan det hamnar 

på film. 

 

 

Jag har presenterat manuset för Simon Olsson och Jakob Nylund, eftersom vi 

arbetar tillsammans på serien och jag gärna ville höra deras åsikter. De tyckte 

att mitt manus var välskrivet och förde framåt historien på ett bra sätt. Alla 

detaljer kanske inte gick fram i min presentation, men de fick en bra 

helhetsbild av vad jag skrivit, och förhoppningsvis kommer de i ett senare 

skede att fylla på med mera material till avsnittet. 

Manuset blev i stort sett som jag hade tänkt mig det, jag använde de 

manusregler som jag lärt mig från voodoofilm.org, i alla fall de mera 

strukturella reglerna som jag refererat ovan. Jag insåg att man inte behöver 

vara så noggrann med att alla rika personer klär sig rikt och vice versa, 

eftersom man på andra sätt kan visa hurdan en karaktär är. I övrigt använde 



 

jag allt jag talade om i metoddelen av denna rapport, vad det gäller 

bl.a.manusuppbyggnad och scenanvisning. T.ex. så finns på första sidan, 

första scenen, korrekta anvisningar om plats och tidpunkt. 

1. Int. Stitch´ och Håkans kök, Dag 

I avsnittets sista scen, som också utsplar sig i köket, så övervägde jag att låta 

det vara natt, vilket då skulle syfta till att Stitch varit borta hela dagen. Men 

det kändes inte riktigt realistiskt tidsmässigt. 

 

Jag använde mig också av metoden som anknöt till Freytags pyramid för att 

bättre kunna knyta ihop scenerna med varandra. Detta var ibland ett problem, 

att försöka få ihop scener som egentligen inte passar ihop. När två karaktärer 

kunde mötas i bild, och kameran börjar följa en ny karaktär så är det enkelt 

att göra övergången. Men när nästa scen utspelas i en helt annan miljö så blir 

det mera problematiskt att få en vettig övergång. Det här försökte jag lösa 

med hjälp av repliker som liknar varandra, på samma sätt som denna metod 

används i Monty Python-manuset, där en person börjar en scen med att säga 

”I'm sorry to disturb.” Det jag gjorde var att koppla ihop scener med hjälp av 

ett ord som upprepas, i det här fallet ”Skräckmannen” 

Ex. 

Pappan är på väg, men vänder sig om och ser manuset. 

T-o-g-pappan 
Skräckmannen? 

 
  
9. Int. Polisstationen i Sverige, Dag 
  
Andersson och Roger sitter vid ett bord och går igenom papper. Ahl 
kommer in och lägger ner 
en pärm på bordet. 
  

Ahl 
Det här är vad jag har lyckats ta reda på om Skräckmannen. 

 

I andra scener i manuset har jag gjort övergångar som bygger på ett skämt, 

t.ex. när Chockbladets chefredaktör säger att Stitch numera håller på med 

”andra seriösa kulturprojekt”, och man sedan direkt klipper till Stitch som 



 

sitter  och lyssnar på psalmer och ser förvirrad ut. 

 

Sedan skapades ett par nya karaktärer i manuset, som jag testade 

tillsammans med de andra i gruppen. Dels så skapade jag Religionsmannen, 

som är anknuten till frikyrkan "Brödraskapet för den heliga pyramiden". Jag 

valde att hitta på en ny kyrka här, istället för att använda någon som finns på 

riktigt, eftersom det kan väcka anstöt hos tv-kanalen och tittare, vilket vi bör 

undvika i begynnelsestadiet av serien. Jag fick också möjlighet att ta in 

karaktäristik från en annan gammal karaktär vi har gjort, Pyramidmannen, 

som säljer ett pyramidspel, men inte lyckas lura någon eftersom han är för 

uppenbar i sin teknik. Jag lånade ett par särdrag från denne man när jag 

skapade Religionsmannen, eftersom Pyramidmannen fungerade bra tidigare då 

vi använt honom. 

 

En annan sak som var viktig att komma ihåg under skrivandet var att alla 

kanske inte har sett det första avsnittet. Därför var det viktigt att återberätta 

vad som hände i avsnitt ett, utan att vara övertydlig och skriva tittarna på 

näsan. Detta tyckte jag att jag lyckades med ganska bra i slutet på första 

scenen, där Håkan och Stitch diskuterar Stitch' filmidé.  

 

Ett par andra intressanta detaljer hände också under skapandeprocessen. När 

Stitch får för sig att Religionsmannen är på väg till ett produktionsmöte för 

filmidéer, fastän han egentligen ska på väckelsemöte, så uppstår en slags 

förvecklingshumor som är vanlig inom fars och revyteater. Detta innebär alltså 

att en person tror en sak, och en annan tror en annan sak, och dessa 

förväxlingar leder till humor. Detta är en ganska simpel form av humor, och vi 

brukar inte använda oss av den så mycket i våra produktioner. Men här tyckte 

jag att det passade bra med lite förveckling. 

 

Jag försökte få Stitch att verka lättpåverkad och ivrig. Hans karaktär bygger 

mycket på att han väldigt gärna vill få sin manusidé genomförd, kosta vad det 

kosta vill. Därför lade jag in en scen där Stitch tror att religionssamfundet 



 

försöker ändra på hela hans manusidé, och han ändrar på det direkt, utan att 

försöka stå för sina idéer. Detta tyckte jag att fick karaktären att bli naiv och 

samtidigt ganska rolig. 

 

I vårt tidigare manus "Skräckmannen", så hade vi med en hel del polisscener i 

huvudhandlingen. Dessa scener var tydliga parodier på Beck-filmerna. Men när 

vi skriver för finsk tv så måste vi hålla i tanken att inte lika många har sett 

svenska filmer, så referenser till Beck-filmer kan gå många förbi. Men eftersom 

vi ändå har med polisscener i synopsisen även för denna serie, så försökte jag 

göra karaktärerna där lite annorlunda. De fick vara spontana och hetlevrade, 

och roliga på sitt sätt, och inte bara som en parodi på svenska filmkaraktärer. 

Dessutom håller dessa poliser samtidigt på med att planera polisens julfest, så 

det fanns en del andra motiv och intriger att skapa runt dessa karaktärer. 

 

En karaktär som blev mycket större än vad jag hade tänkt mig var "Tjänster-

och-gentjänster-pappan" (se bilaga 3). Denne skulle egentligen vara väldigt 

ensidig, och bara dyka upp då och då för att ge något nytt konstigt uppdrag till 

sitt barn. Men när jag närmade mig slutet på intrigen, när Stitch är på väg från 

väckelsemötet, så kändes det naturligt att han skulle prata med någon han 

träffade. " Tjänster-och-gentjänster-pappan " passade väldigt lätt in i den 

rollen. Han kunde berätta något för Stitch om hur det är att vara en pappa, 

utan att han förändrades så mycket från den han var tänkt att vara från 

början, och samtidigt ge Stitch insikter om sitt eget förhållande till sin pappa. 

Det är kanske lite riskabelt att ge en sådan ensidig karaktär som " Tjänster-

och-gentjänster-pappan " en så central roll i avsnittet, eftersom det är lätt 

hänt att folk inte tar honom på allvar, och då fallerar hela intrigen i avsnittet. 

Men jag tyckte att det fungerade på sättet jag gjorde det, och hoppas att 

också tittarna ska tycka det. 

 

Övergångarna i manuset är jag själv väldigt nöjd med. Även om övergångarna 

egentligen hör till scenografens uppgift så tycker jag att det är viktigt att de 

kommer fram tydligt redan på manusstadiet. Flera gånger har jag bara använt 



 

den simpla övergången med att en person går förbi i bakgrunden, och fokuset 

skiftas till denne. Men jag har även använt mera komplicerade övergångar, 

som när en man på ett kontor öppnar fönstret, och man hör en klocka svagt 

slå. Sedan förföljer kameran klockan, den blir starkare och starkare, tills man 

ser den i bild, och nästa scen börjar. Detta tycker jag skapar ett stabilare 

manus, såsom jag beskrev i metoddelen. 

 

I slutet på manuset var det viktigt att ha något nytt som hände. Förhållandet 

mellan Stitch och hans pappa måste förändras på något sätt, ansåg jag. 

Annars skulle man kanske få en känsla av att det bara trallar på i samma 

hjulspår, där deras karaktärer aldrig riktigt utvecklas. Men det var en stor 

balansgång att inte avslöja för mycket om pappans planer eller hans 

skrivarkarriär. Jag försökte skapa en scen där Stitch inser att han och hans 

pappa kanske inte är så olika trots allt, och att Stitch gärna vill komma 

närmare sin pappa på grund av det. Jag tyckte att scenen blev ganska fin, den 

blev inte som ett överdrivet klichéartat lyckligt slut i mitt tycke, utan pappan 

behöll sitt avstånd från Stitch även om han mjuknade lite, för att sedan skoja 

bort det i den sista repliken. Såsom folk ofta gör i en känslig situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Analys 

 

Eftersom den narrativa teorin och analysen har varit en av grundstenarna i min 

manusuppbyggnad, så väljer jag att se på mitt eget manus med samma 

modell som jag använde i metoddelen av denna rapport, den som utgick från 

Freytags pyramid.  

Men eftersom det blir ointressant att titta på hela manuset ur den här 

synvinkeln, så väljer jag istället en bit som har många övergångar, och därför 

levererar fler tillfällen att analysera.  

  

Jag väljer scenerna där Tjänster-och-gentjänster-pappan försvinner, och 

blankettmannen Peter kommer in, för att sedan övergå till väckelsemötet. (se 

bilaga 1) 

Jag analyserar själva huvudscenen med hjälp av Freytags pyramid. 

 

Introduktion – Tjänster-och-gentjänster-pappan möter blankettmannen, och 

kameran börjar följa honom. 

Stegrande handling – Blankettmannen går in på ett kontor 

Klimax – Vi får reda på vad blankettmannen skrivit för konstigheter i sin 

blankett 

Avtagande handling - Blankettmannen blir ombedd att gå ut 

Upplösning – Birger öppnar fönstret och hör klockans klang 

 

(Lewis, B. 2009) 

 

Här följer handlingen återigen samma modell som jag tog upp i metoddelen. I 

introduktionen och konklusionen så möts två scener, de krockar inte utan 

bygger på varandra. Det blir inte heller speciellt långsamma övergångar, utan 

det finns intressanta karaktäristiker man kan hitta i den nya scenen.  

 

Samtidigt, liksom i Monty Python-sketchen jag analyserade tidigare, så är det 



 

kameran som blir den osynliga berättaren i det här segmentet (Eriksen, 1988). 

Även om det är Stitch och hans pappa som är huvudrollerna i historien, så är 

det kameran som är den viktigaste aktören i många fall. Med aktör menas i det 

här fallet att den har en stor del i att föra handlingen vidare, och inte bara 

fungerar som en inspelningsmaskin. Det kameran börjar följa efter, blir det 

som nästa scen kommer att börja handla om. Därför är det viktigt att 

etableringen av den nya scenen blir så konkret som möjligt. Annars blir det lite 

diffust vart historien har fortsatt, man börjar fundera om det överhuvudtaget 

har någon betydelse. Detta är något man bör tänka på när man gör 

övergångar i sitt manus. 

Något annat man bör ta i beaktande är de avvägningar man gjort i manuset, 

t.ex. vad det gäller fördelningen mellan manliga och kvinnliga karaktärer. 

Detta kunde ha stått i ett helt eget kapitel, eftersom dessa frågor är väldigt 

stora. Men vad jag kan avgöra i korthet är att det finns betydligt fler män än 

kvinnor i mitt manus. I manuset finns det nio manliga karaktärer, och två 

kvinnliga karaktärer. Detta gäller bara de karaktärer som namngetts och finns 

med som större karaktärer i handlingen, de mindre karaktärerna är inte 

könsbestämda i detta skede.  

Varför finns det då så många fler manliga karaktärer än kvinnliga? När jag har 

arbetat med manuset så har jag skrivit med mig själv, Simon Olsson och Jakob 

Nylund i åtanke, eftersom vi kommer att spela så många roller som möjligt i 

serien. Frågor som ”vilka karaktärer kan vi spela?” och ”vem kan passa i den 

här rollen?” har varit centrala under manusarbetet. Därför ser jag det som 

naturligt att det kommer att skapas fler manliga karaktärer än kvinnliga, 

eftersom de kvinnliga karaktärerna kommer att komma utifrån, och inte vara 

från vår skrivargrupp. Detta gäller också andra karaktärer, som vi i gruppen 

inte kan spela. Att få en utomstående att förstå en karaktär är mycket mera 

tidskrävande än att själv sätta sig in i karaktären. Detta har varit ett problem 

när vi funderat på skådespelare till Håkan Larsson, eftersom denna borde vara 

en person som är betydligt äldre än de som vi i gruppen kan spela, rent 

realistiskt. Så därför kommer jag naturligt att skriva fler karaktärer till män än 

till kvinnor, men detta kan givetvis ändras på i efterhand, när vi ser vad vi har 



 

för resurser under inspelningarna. 

 5. Diskussion 
  

I början av arbetet med denna rapport så hoppades jag kunna få igång en 

dialog med YLE, om vad som krävs av ett avsnitt för kanalen, vad som kunde 

förbättras från första avsnittet och liknande viktig information. Men jag 

lyckades inte få någon större kontakt med chefen för fiktion under min 

forskningstid, därför kom inte denna del med i uppsatsen.  

Däremot tycker jag att metoden som jag använde, Freytags pyramid, 

tillsammans med min egen slutsats att konklusionen av den första scenen bör 

bli introduktionen för den andra scenen, var väldigt givande när det gällde att 

skriva manuset. 

 

Jag tycker att valet att inte fokusera på frågan “vad är roligt?” eller “varför 

tycker vi det här är roligt?” var ett bra val. Jag har kunnat fokusera mera på 

de andra sidorna av att skriva manus, och det har varit väldigt givande. Med 

mina övriga utgångspunkter så tycker jag att jag lyckats komma fram till 

tillfredsställande resultat, och svar på frågeställningarna, vilket jag nog inte 

gjort på ett lika konkret sätt om jag försökt forska I “vad är roligt?”-frågan. 
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 7. Bilagor 
 

 Bilaga 1: Manus till andra avsnittet av Stitch – Konsekvenserna av 
ett andligt leverne 

 
1. Int. Stitch´ och Håkans kök, Dag 
 
Det knackar på dörren. Håkan öppnar den. En man i blå kavaj står i 
dörren och ler. Han har en stor bunt broschyrer i 
handen. 

Religionsmannen 
Godmorgon broder, har du hört budskapet? 

Håkan blänger trött på honom. 
 
 

Religionsmannen 
Du kanske låter budbäraren komma in och berätta vad vår församling 

kan göra för just dig? 
 

Håkan 
Och vilken församling är det? 

 
Religionsmannen 

Brödraskapet för den heliga pyramiden. Om du går med, har du 
chansen att få syndernas förlåtelse, men, om du värvar fler 

medlemmar så har du chansen att få 400% mera frälsning än du från 
början hade. Det låter väl intressant? 

 
Håkan 

Ett slags pyramidspel alltså? 
 

Religionsmannen 
Ett HELIGT pyramidspel. 

 
Håkan 

Så om jag inte värvar några nya medlemmar, då kan jag alltså bli 
helt utan frälsning. Det låter inte särskilt religiöst i mina 

öron. 
 

Religionsmannen 
Herrens vägnar är outgrundliga. 



 

 
 

Håkan stänger dörren och går in i köket där Stitch sitter och 
bläddrar i telefonkatalogen. 
 

Stitch 
Vem var det? 

 
Håkan 

Någon försäljare. 
 

Håkan sätter sig ner 
 

Stitch 
Fan alltså, jag har gått igenom hela den här telefonkatalogen, men 

hittar ingenting. 
 

Håkan 
Vad är det du söker? 

 
Stitch 

Försöker hitta nåt jävla produktionsbolag i det här landet. Du sa 
ju att det var lätt att jobba med kultur i Finland, men hur ska 
jag kunna jobba med kultur om jag inte hittar nåt bolag som vill 

ha mitt manus? 
 

Håkan 
Skriver du manus? 

 
Stitch 

Har jag inte sagt det? Jag håller ju på med filmen Skräckmannen. 
En erotisk skräckthriller. 

 
Håkan 

Vilket sammanträffande. 
 

Stitch 
Vadå? 

 
Håkan 

Nej, men han försäljaren som var här. Han var från ett 
produktionsbolag. 

 
Stitch 

Va? Är det sant? 
 

Håkan 



 

Absolut. Han gjorde reklam för något stort produktionsmöte där dom 
ville ha nya filmidéer.  
Han var på väg dit nu. 

Stitch ställer sig ivrigt upp, men vet inte riktigt vad han ska 
göra. 

Håkan 
Nämen spring då. 

Stitch springer ut ur köket och in i trapphuset.  
 
2. Int. Trapphus, Dag 
 
Religionsmannen är nere på bottenvåningen, på väg ut genom dörren. 

Stitch 
Vänta! Vänta! Jag vill följa med! 

 
Religionsmannen (skiner upp) 

Välkommen in i flocken broder! 
 

Stitch 
När är mötet? 

 
Religionsmannen 

Jag är precis på väg dit nu. Vi slår följe så kan jag berätta mera 
om vårt brödraskap. 

Stitch och religionsmannen går på en trottoar 

Stitch 
Ni verkar ha en väldigt schysst attityd på ert ställe. Många bolag 

är alldeles för kalla och otrevliga. 
 

Religionsmannen (skrattar lätt) 
Ja, vi ser ju inte på oss själva som ett bolag... 

 
Stitch 

Nej vad fan, det är ju klart... Men du, kan jag få berätta lite om 
Skräckmannen? 

 
Religionsmannen 
Skräckmannen? 

 
Stitch 

Ja, det är typ huvudkaraktären i den här grejen... Typ, jätteelak 
och ond och grejer. 

 
Religionsmannen 

Ah, Skräckmannen, honom känner jag mycket bra till. 



 

 
Stitch (förvånat) 
Fan va schysst! 

Kameran panorerar från Stitch och Religionsmannen, till andra 
sidan av vägen, där en pappa och hans 
son går och äter glass. 

Tjänster-och-gentjänster-pappan 
Nå, vad säger man nu, när man fått glass? 

 
Son 

Tack pappa. 
 

Tjänster-och-gentjänster-pappan 
(skrattar och rufsar om sonen i håret)  

Men men men... Som du vet så kommer ju inget gratis här i livet. 

Sonen tittar oförstående på pappan. 

Tjänster-och-gentjänster-pappan 
Ja men du kan väl inte tro att pappa kan hålla på och dela ut 

tjänster på det här sättet utan 
att få någon slags utdelning av det! Hur ska du och pappa kunna ha 

en fungerande symbios om det bara är pappa som får stå för 
kostnader och andra betungande koncept som konstant omvårdnad, 

omtanke och kärlek? 
Så om vi ska få det här att gå runt så får du ta och sköta pappas 

deklaration ikväll. 
Tjänster och gentjänster. 

Pappan rufsar om håret på sonen igen och de går iväg. De möter en 
osäker man (blankettmannen Peter) med en blankett i handen, som är 
på väg mot ett myndighetshus. Han går in genom huvudingången. 
 
3. Int. Myndighetskontor, dag. 

Blankettinspektören Birger sitter och synar Peters blankett. Peter 
ser osäker ut. Birger är byråkratisk och tråkig. 

Birger 
Hmmm... Jo... Det här ser ju bra ut... Rätt ifyllt hela vägen, 

adress, telefonnummer, underskrift, bra bra. Hmm... Men vänta här 
lite... Här under "ort och datum" har du skrivit "Ensamheten 

dödade mig 1986". Det ska det inte stå, utan det ska vara ort och 
datum. 

Peter tittar på honom osäkert. 

Birger 
Ja, det är inte så märkvärdigt egentligen... Det ska alltså stå 



 

vilken ort du var på när du fyllde i blanketten, och sedan vilket 
datum det var. Så du får ta ny blankett och försöka igen. 

Peter ser nedstämd ut, tar en blankett, nickar mot Birger och går 
ut. Birger går upp och öppnar fönstret, det hörs en klocka svagt 
utifrån, kameran zoomar in mot ett hus i närheten, klockklangen 
blir starkare. 
 
4. Int. Väckelsemöte, Dag 
 
Präst sitter och slår i en klocka, Stitch och Religionsmannen 
sitter på varsin sida om honom. Stitch har sitt manus i handen, 
han ser förvirrad ut. Prästen slutar slå i klockan. 

Präst 
Välkomna, mina bröder och systrar. Vi har samlats här igen, med en 
ny broder i vår skara. Ge ett varmt brödraskapsvälkomnande till 

Stig Berggren. 
 

Stitch 
Stitch. (reser sig upp) Tack ska ni ha. Verkligen kul att få komma 

hit. 
 

Präst 
Vi brukar alltid låta nya i vår skara berätta lite om sig själva. 

Var finner du frid? Vad bär du på? 
 

Stitch 
Ja, det här är ju då vad jag bär på. (visar upp sitt manus) 

Skräckmannen. 

Folket i rummet ser oförstående ut. 

Stitch 
Det är alltså en sån här typ jätteotäck typ... Han typ, gör 

dumheter och så... 
 

Religionsmannen 
Jag tror att vad broder Stitch försöker säga är, att han bär på 

djävulen. 

Folket i salen nickar förstående. 

Stitch 
Ja, vadå, kanske inte djävulen direkt, nu vill jag inte att ni ska 
ändra min konstnärliga bild här så mycket, men ja, om ni vill att 
han ska heta det, visst kan jag ändra namnet. (tar fram en penna 
och ändrar namn på manuset). Så, nu heter den Djävulen istället 

för Skräckmannen. 
  

5. Int. Polisstation i Sverige, dag 



 

  
Poliskonstapel Andersson och Gun Ahl sitter och dricker kaffe. Ahl 
är en finlandssvensk kvinna med datakunnande. Andersson 
...Polischefen Roger kommer instormandes, smäller argt ner dagens 
Chockbladet i bordet.  
  

Roger 
Titta här! Första sidan på den här jävla tabloiden, "POLISEN JAGAR 

SKRÄCKMANNEN"! 
  

Andersson och Ahl tittar på tidningen. 
  

Andersson 
Gör vi? Det har inte jag hört talas om. 

  
Ahl 

Borde vi inte veta om vi jagar någon sån brottsling? 
  

Roger 
Ja, det är väl fan i mig det som är problemet! Här står 

kvällstidningarna och skrattar åt oss, ligger steget före oss i 
utredningen. 

  
Ahl 

Men snälla Roger, det måste ju vara ett feltryck, eller ett 
misstag! 

  
  

Roger 
Misstaget, det var fan att jag anställde inkompetenta jävlar som 

inte förstår sig på modern brottsutredning! 
  

Andersson 
Du menar alltså att vi ska jaga en brottsling som vi inte vet att 

existerar, bara för att kvällstidningarna skriver det? 
  

Roger tittar ut genom fönstret och lugnar sig.  
  

 Roger 
Ibland undrar man vad allting har för mening egentligen. (reser 

sig igen) Okej, men du Ahl, ta och sätt span på Skräckmannen, och 
hela den där jävla tidningsredaktionen, vi hinner inte dubbelkolla 
våra källor. Sen skickar du ut en massa såna där vad heter det, 
dom där med lamporna, polisbilar. Du, Andersson, kommer med mig. 

  
Andersson 

Vad ska vi göra? 
  

Roger 
Nämen planera julfesten naturligtvis! Polisens julfest, 

sedlighetsroteln har ju redan klart sina dräkter, vi får börja 



 

jobba nu. 
  

 Ahl 
Men jag vill också planera julfesten! 

  
Roger 

Nä nä, de här är mansgöra. Du får jaga bovar. Vi ska sy roliga 
hattar. 

  
 De sätter sig ner och plockar fram tyger och syskrin. Ahl går 
till ett annat kontor, och ringer i telefon. 

6. Int. Chockbladets redaktion, dag 
Redaktör Lajban Lentrut sitter i sitt kontor, lyfter upp 
telefonlur. 

Lajban Lentrut 
Ja det var Chockbladet, Lentrut i telefon... Jaså polisen, 

TREVLIGT!.. Skräckmannen, ja, ni har läst den artikelrackaren... 
Jo, men vi har säkra källor för våra nyheter... Men det kan jag 

inte förstå, ni borde väl jaga Skräckmannen om det står så, vet ju 
inte jag... Ja, det var Stitch Berggren som skrev den, trevlig 
kille... Nej, han jobbar inte här längre... Han håller på med 

andra seriösa kulturprojekt. 

Klipp tillbaka till väckelsemötet, religionsmannen och prästen 
står och sjunger psalm. Stitch sitter mitt i mellan dem och ser 
förvirrad ut. Han försöker gunga med i musiken, för att inte verka 
konstig. De slutar sjunga och sätter sig ner. 

Präst 
Nog med sång och dans. Dags att återgå till det vi egentligen är 

här för. 

Stitch skiner upp. 

Präst 
Ta fram den goda boken. 

 
Stitch 

Äntligen. Min grej jag tänkte med det här var ju.. (bläddrar i 
sitt manus) 

 
Präst 

Förlåt broder, men vad är det där? Jag bad dig ta fram den goda 
boken. 

 
Stitch 

Var det inte manuset du menade då? Är det inte det vi ska 
diskutera? 

 



 

Präst 
Nej nej, när jag säger den goda boken, då menar jag givetvis 

bibeln. 
 

Stitch 
Aha... Fast fan, den känns ju ganska gjord alltså. 

 
Präst (chockad) 
Vad menar du? 

 
Stitch 

Alltså, det har ju gjorts en hel del filmer på bibeln redan, typ 
tio budorden, passion of the christ och en massa sån skit. Mitt 
manus däremot, har en originell idé, nya karaktärer, en fräsch 

handling.  
 

Präst 
Så du jämför dina egna skriverier med Guds ord? 

 
Stitch 

Vadå, jag tänkte bara, ska ni göra en film så kan ni ju ta nåt 
nytt, inte nåt som nån gubbe skrev typ på dinosaurietiden. 

7. Int. Korridor, dag 
Klipp till att dörren smälls igen bakom Stitch. Han är förvirrad 
och börjar gå längs med korridoren. Han går förbi en dörr där en 
man står inför en grupp. På tavlan bakom sig finns en  
älgvarningsskylt. Stitch stannar i dörren och tittar in. 

Älgskyltsman 
Hur länge ska vi låta älgarna diktera sättet vi kör på? Hur många 
av er saktar ner när de ser en sån här skylt? Fel! Fel fel fel! Om 
älgarna, bara för att de har lagt upp en skylt, lyckas få dig att 

sakta ner farten, bara för att DOM har bestämt att dom tänker 
passera vägen JUST där, vad kan då inte samma älgar göra om de får 
mera att säga till om? Plötsligt har älgarna rösträtt, plötsligt 

kanske vi blir tvungna att lyssna på en brölande älg i 
riksdagshuset, som berättar om sina tråkiga jävla älgproblem, och 
snart kanske älgjägare blir polisanmälda för väpnade hot! Jag har 
sett det hända i andra länder, jag tänker fan inte låta det hända 

i Finland! 

Det är tyst i salen, mannen andas tungt och argt. Någon i gruppen 
räcker upp handen. 

Person i gruppen 
Vilka länder då? 

Älgskyltsmannen stirrar tyst en stund. 

Älgskyltsmannen 



 

T-t-tyskland. Tyskland. Frågor? 

Det är tyst en stund i salen. Stitch suckar och går vidare. Han 
stannar igen utanför nästa rum,där dörren står lite på glänt. Han 
kikar in. Actionmamman står och föreläser. 

Actionmamman 
...så när man fyller i en blankett, då är det viktigt att man inte 

fyller i en massa dumheter på fält där det inte ska stå några 
dumheter. 

Man ser blankettmannen Peter sitta ensam och lyssna på 
föreläsningen. Han ser oförstående ut. 

Actionmamman 
Alltså, om det står till exempel "ort och datum" i ett fält, då 
ska man inte fylla i till exempel vad man åt till frukost, eller 
vad man anser om utkomsten av Versailles-freden, utan det ska stå 

just ort och datum. Orten som man var på när man fyllde i 
blanketten, och vilket datum det var. 

Jag vet inte varför det här är svårt att förstå för vissa. 

Peter skriver frenetiskt på sitt papper "Ort och datum -> Ort och 
datum". 

Actionmamman 
Jag måste tyvärr avsluta föreläsningen lite tidigare idag. Mina 

barn har varit på dagis i... (tittar på klockan) Tre dygn, och det 
är tydligen inte okej. 

 
8. Ext. Park, dag 
 
Stitch sätter sig på en parkbänk, bredvid Tjänster-och-
gentjänster-pappan. 

T-o-g-pappan 
E de besvärligt på jobbet? 

 
Stitch 

Har inte ens något jobb. 
 

T-o-g-pappan 
Hm. Själv brukar jag säga att föräldraskap är ett fulltidsjobb...  

 
Stitch 
Hm. 
 

T-o-g-pappan 
Man ger och man ger och man ger, man försöker ge dom den allra 

bästa uppväxten man kan förmå. Sen förväntar man sig något litet 
tillbaka, men nej, det är för mycket begärt. Alltid för mycket 



 

begärt.  
 

Stitch 
Alla föräldrar är inte såna. Vissa bara överger en, och ljuger och 
drar en med till ställen man inte har något gemensamt med. Som man 
inte ens förstår. Och dom bryr sig inte ett skit i vad man har för 

drömmar och vad man vill. 
 

T-o-g-pappan 
Då är det en balansgång då. Men jag tror inte att någon förälder 
menar något dåligt. Ni förstår nog inte dom uppoffringar som vi 
föräldrar har gjort. Du pratar om att din förälder inte bryr sig 

om dina drömmar, vad är din förälders drömmar då? Har du tagit dig 
tid att bry dig om det? Eller förväntar du dig bara att få, få och 
få? Det funkar inte så. Förhållandet mellan en förälder och ett 
barn är detsamma som vilket annat förhållande som helst. Man tar 

och man ger. Som ett företag. 
 

Stitch 
Jag måste gå. 

 
T-o-g-pappan 
Lycka till! 

 
Stitch 
Tack. 

Stitch går iväg, lämnar sitt manus på bänken. 

T-o-g-pappan 
Ungarna förstår bara inte... Hur går det? Blir du klar idag? 

Kameran zoomar ut och man ser t-o-g-pappans son sitta med små 
läsglasögon på och deklarera. Han har 
en stor mängd papper runt sig. 

Sonen 
Ja försöker... 

 
T-o-g-pappan 

Jaha. Då går pappa och tar en till kaffe. 

Pappan är på väg, men vänder sig om och ser manuset. 

T-o-g-pappan 
Skräckmannen? 

 
  
9. Int. Polisstationen i Sverige, Dag 
  
Andersson och Roger sitter vid ett bord och går igenom papper. Ahl 



 

kommer in och lägger ner 
en pärm på bordet. 
  

Ahl 
Det här är vad jag har lyckats ta reda på om Skräckmannen. 

  
Roger 

Skräckmannen, vem fan är Skräckmannen? 
  

Andersson 
Men han den där som det stod om på Chockbladet. 

  
Roger skiner upp. 

  
Roger 

Ja! Skräckmannen. Nu kan vi ringa in den jäveln! Skicka ut span, 
och några helikoptrar. Vi får gå in på direkten. 

  
Ahl 

Men ska du inte läsa papprena innan du bestämmer sånt? 
  

Roger 
Jag blev inte polischef genom att läsa papper! Eller jo, vafan, 
det är ju så man klarar polisskolan. Men jag har aldrig löst ett 

enda jävla brott genom att läsa papper. 
  

Andersson 
Jo, men deklarationsbrott har vi ju löst på det sättet. 

  
Roger 

Fan, du har en poäng där. Men det HÄR brottet ska inte lösas genom 
att läsa papper. Det här är fan personligt. Ta in ett beväpnat 

team. Idag lägger jag ifrån mig polisbrickan. 
  

Ahl 
Men... 

  
Roger reser sig och är på väg ut. 

  
Roger 

Inga men! Å då menar jag inte män, dom ska vi ha, dom är bättre 
poliser än kvinnor. Ta fram en bunt batonger Andersson! 

  
Andersson reser sig upp ivrigt. 
  

Ahl 
Men vår enda ledtråd är att Skräckmannen befinner sig i Finland! 

  
 
Roger och Andersson stannar upp. 
  



 

Andersson 
Det är rätt långt till Finland... 

  
 

Ahl 
Den enda personen som har en koppling till nyheten om Skräckmannen 

är chockbladetjournalisten Stitch Berggren, och han är just nu 
bosatt i Finland. Så jag föreslår att vi tar kontakt med finska 

polisen och så får dom reda ut det här. 
  

Roger 
Då får du ringa upp dom. Du pratar ju finska hela jävla tiden. Jag 
är uppe i varv, så jag går ut och haffar nån snattare. Medan jag 

är borta, så... Andersson? 
  

Andersson 
Julfesten? 

  
Roger 

Julfesten. Och Gun, du kollar upp den där Stig Berggren. 
  

Ahl 
Stitch. 

  
10. Int. Korridor, Dag 
  
Stitch står utanför sin dörr, det står STITCH PRODUCTIONS c/o 
Håkan Larsson på dörren. Stith tvekar, men går sen in. 
 
11. Int. Stitch´ och Håkans kök, Dag 
 
Håkan sitter vid köksbordet och skriver på en skrivmaskin. Han har 
en hel hop papper bredvid sig. 

Stitch 
Hej. 

Håkan säger inget. 

Stitch 
Vad skriver du? 

 
Håkan 

Mitt testamente. 
 

Stitch 
Oj. Det var många sidor. Får man se? 

 
Håkan 
Nej.  

 



 

Stitch suckar och sätter sig ner. 

Stitch 
Det blev inget med mitt manus. Tror inte dom riktigt förstod sig 

på mina idéer. 
 

Håkan 
Ja. Dessutom var det ett väckelsemöte du var på. 

 
Stitch 

Ja, jag förstod det. Kul. 
 

Håkan 
Du förstår inte ett bra skämt. Så du förstår lite om vad det är 

att vara finsk i alla fall. 

Stitch ler. 

Håkan reser sig och går iväg. Stitch börjar försiktigt titta på 
Håkans papper. Ser en förstasida där det står "Mitt testamente - 
Ett manus till en roman". Stitch ler och stiger upp. Han möter sin 
pappa som går ut från toaletten, och ger honom en kram. Håkan ser 
besvärad ut. 

Håkan 
Du har en del till att lära dig om vad det är att vara finsk. 

Håkan ler smått och går tillbaka till köket. 
 

 Bilaga 2: Skräckmannen-manuset 
 
Exteriör. Ingången vid ungdomshemmet. Jonas körs in på kärra av en 
den galne mannen. 
 
SPEAKER 

Jonas Melvin har befunnit sig i koma i fjorton år. Han håller fast anställning på Träskbacka 
ungdomshem där han jobbar med ungdomar som har hamnat i svårigheter. 

 
Interiör. Jonas blir insläpad på sitt kontor av den galne mannen. 

Klipp till Chefens kontor. 

 
CHEFEN 

Nä jag måste säga att jag har aldrig haft en anställd som Jonas. Han stämplar in tidigt på morgonen 
och sitter kvar tills alla andra gått hem. Ibland får jag gå in till honom å rent av slita honom från 
skrivbordet då det är dags att gå hem. Jobbar över gör han också… Fan ibland kan han sitta här i 
hela veckor i sträck. Så jag har bara gott att säga om honom. En riktig toppenkille! 



 

 
Klipp till Jonas som sitter på sitt kontor, den galne mannen 

kommer in med en ung kille. 

 

GALNE MANNEN 
Tjena Jonas, nu har vi en liten herreman här som behöver prata av sig lite… 

 
NAZISTEN 

Håll käften! Släpp mig då jävla sossekärring! 
 
GALNE MANNEN 

Sätt dig ner hos Jonas nu… 
Jonas stirrar (han befinner sig i koma, som ni vet) 

 

NAZISTEN 
Vadå? Vafan gloru på? Ja ha inte gjort nåt! Sluta stirra då för fan! Jävla kuk… (bryter ihop, börjar 
snyfta) Vafan jag vill inte va så här tuff va! Ja har aldrig passat in nånstans. Ja vill ju bara bli bagare 
asså… 

 
Jonas stirrar. Klipp till galen man som står utanför Jonas kontor 

och beskådar alltihopa. 

 

GALNE MANNEN 
Alltså de e otroligt! Ja förstår inte hur han gör! Bara tittar så där… rakt på honom bara å killen 
öppnar upp sig helt! Jag har jobbat med den här killen i flera år – inga framsteg alls! Dehär... dehär i 
fan otroligt! (vänder sig till kameran) Får du med allt dehär?  

 
Nazisten kramar om Jonas. 

 
GALNE MANNEN 

Fan de e något med hans blick asså…  
 
Galne mannen fortsätter prata på om nonsens, speakerröst startar. 

 
 

SPEAKER 
Den här mannen är helt galen. Han har ingen som helst uppfattning om verkligheten. Efter att vi 



 

slagit av kameran så tvingar han mig att följa med hem till honom och se på när han läser böcker.  

 
Klipp när reportern och kameramannen går in i Galna mannens 
lägenhet tillsammans med Galna mannen. Galne mannen tvingar 
reportern och kameramannen att se på medan han läser böcker. 

Avslutas med: Kör igång vinjetten! 

 

VINJETT 
 

 
Interiör. Tidningsredaktion med några reportrar framför en dator 

och tittar på vinjetten på Youtube. Dagmamman som är chef på 
redaktionen avbryter.  

 

DAGMAMMAN (ropar) 
Hörni! Ska vi stänga av tv:n nu, så ska vi se vad ni har gjort idag. Kom fram här. Josef, sluta pilla 
där nere nu. Så, då ska ni få berätta vad ni gjort (idag). 
 

REPORTER 1 (håller upp barnteckning) 
Jag har ritat Felix Reinfeldt! 

 
DAGMAMMAN 

Nämen Conny, va fint. Men nu skulle ni ju skriva artiklar. 
 

REPORTER 1 
Aa, men de e till Chockbladet Plus. 

 
DAGMAMMAN 

Bra, Conny, det är precis sån skit vi tar extra betalt för. Det blir guldstjärna åt Conny! Vet ni vad vi 
lägger för rubrik på det här? 

 
REPORTER 2: (räcker upp handen)  

Chockbilderna på Reinfeldt i bastun! 
 

DAGMAMMAN 
Just det, och det kommer att sälja plustjänster. 

 



 

Interiör. Sunkigt kontor. Stitch Berggren sitter ensam och röker 
på Aftonbladet Kultur. Har med sig en bag-in-box. 

 
STITCH 

Fan, jag sitter här dagarna i ända och jobbar med kultur. Film, teater, musik, bokar, vad fan dom än 
slänger på mig så slår jag tillbaks till dom. Men jag vill lägga ifrån mig slagträet, jag vill... att 
kulturens ska jobba för mig istället. Fan, de va bra sagt. Borde jag skriva ner. Men ja e less på att 
skriva för Chockbladet kultur. Dom lägger bojor på en... Som när jag hade sågat Thåströms senaste 
skiva. 
Interiör. Klipp: Tillbakablick. Medarbetare på Aftonbladet Kultur 

med en trasig skiva I handen. 

 

MEDARBETARE 
Vafan e dehär? Vem e de som har haft sönder den här skivan? Stitch? Stitch! 

 
Klipp tillbaka till Stitch Berggren på kontoret. 

 
STITCH 

Ja ska inte hamra på nåt jävla tangentbord. Dom kan ta sina tabloider och köra upp dom 
(cigarettpuff) I röven. Stitch Berggren är en handlingens man. Som ja brukar säga, vänsterarmen, 
den leker man med katten med, men högerarmen, den skapar kultur. 
Exteriör. Klipp till Trädsgårdsmannen sitter på knäna och påtar i 

sin trädgård. 

 
TRÄDGÅRDSMANNEN 

Leker man med katten med vänsterarmen? Nääe, de kan väl inte stämma... Vänta nu (tittar på 
vänsterarmen) Stina! Leka med katten, e de nån dubbelbetydelse? 

Interiör. Klipp tillbaka till Stitch Berggren på kontoret. 

 

STITCH 
Steg ett, jag ska göra film. Svensk film. Svensk kvalitetsfilm. Det görs så jävla mycket skitfilm I det 
här landet. Ta till exempel, ja va fan, ta vilken film som helst... 
Interiör. Ett kontor på Polishuset. Konstapel Gunnal tittar igenom 

sina papper vid ett skrivbord. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Fy fan. Jävla helvete. Det är vidrigt. 
 

Praktikant kommer in med en kopp kaffe I handen. 



 

 

PRAKTIKANT 
Ursäkta, ville du ha en kopp kaffe? 

 
Konstapel Gunnal river av papprena från sitt skrivbord. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

En sak ska du ha jävligt klart för dig din lilla universitetsfitta. Här jobbar vi med att upprätthålla 
lagen. Och ja, jag tar gärna en kopp kaffe, två sockerbitar.  

 
Praktikanten går ut. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Fan, ligger de papper på golvet här. 
 

Konstapel Check kommer in. 

KONSTAPEL CHECK 
Va fan är det som har hänt här? 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

A det finns sjuka jävlar i den här världen.  
 

Svag pianomusik hörs i bakgrunden. 

 

KONSTAPEL GUNNAL 
Det kommer man inte ifrån. Det här jobbet alltså... 

 
KONSTAPEL CHECK 

Vi har fått in ett tips. 
 

KONSTAPEL GUNNAL 
Ut med språket! Jävla kukhuvud. 

 
Plockar upp pappren från golvet och lägger dom på skrivbordet. 

River ner dom igen. 

 



 

KONSTAPEL GUNNAL 

Jag börjar bli jävligt trött på din attityd här. Antingen börjar du snacka eller så plockar jag in dig. 
Och då kommer du tamefan inte ut igen! 

 
KONSTAPEL CHECK 

Du kan ju försöka, men jag känner folk på polisen, jag är ute innan kvällen, eller vid fyra, när mitt 
pass slutar. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Äh, förlåt att jag brusade upp, de e det här jobbet alltså. Man blir misstänksam. 
 

 
KONSTAPEL CHECK 

Jag vet var Skräckmannen är. 
 
Konstapel Gunnal slår ner konstapel Check och sätter sig på huk 

bredvid honom. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Nu frågar jag det här en gång, så lyssna noga, var är Skräckmannen? 
 

KONSTAPEL CHECK 
Jag vet inte vad du snackar om... 

 
Konstapel Gunnal tar fram pistol och trycker den mot Konstapel 

Checks panna. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Ut med språket! 
 

KONSTAPEL CEHCK (ger en papperslapp) 
Okej, okej. 

 
Konstapel Gunnal sätter sig vid en dator och får upp Skräckmannens 

facebook. 

 

 



 

Interiör. Lägenhetsdörr öppnas och man ser Pyramidmannen stå 
utanför.  

 
PYRAMIDMANNEN 

Hallå där! Vad skulle du säga om att gå med i ett pyramidspel? (Shit, varför sa jag de där? Åh va 
dumt, ja får pröva på nytt, de kommer säkert funka, jo) Jag menar... vad skulle du säga om du kunde 
jobba för pengarna istället för tvärtom... Shit!.. Öh... Vad skulle du säga om pengarna kunde jobba 
för dig?..(stolt, 

släpper garden) I ett pyramidspel. FAN!.. Jag menar... 
 
 

Man ser att det är Komamannen som Pyramidmannen pratar med. 
Komamannen stirrar givetvis bara rakt ut i tomma intet.  

 

PYRAMIDMANNEN 
Hårda bud ser jag… du låter dig inte luras… (Luras, varför sa jag luras?)ah… skit samma. Bra…. 

 
Pyramidmannen ger upp och går därifrån.  

Interiör. ICA eller Coopbutik. Räkmannen kommer in med en leverans 
räkor till butiken. Pratar med butikschefen kort om leveransen. 

Klipp till Stitch Berggren som står och packar upp varor vid en 
varuhylla i samma butik. 

 

STITCH 
Jobba med händerna… se hur vanliga Svenssonmänniskor har det. Sen kan jag börja göra 
kvalitetsfilm. 
 
Stitch blir tillsagd av en farbror (med glasögonen långt nere på 

nostippen) att gå därifrån eftersom Stitch inte jobbar där. 
Nazisten (som träffade Komamannen) går förbi med bakingredienser i 

sin korg. 

Interiör. Nazisten står i sitt fik och bakar. 

 

SPEAKER 
Den här mannen var tidigare nazist. (Sen blev han bög.) Nu är han bagare. 

 
Klipp till intervjusituation på samma ställe med Nazisten. 

 
NAZISTEN 



 

Näe, jag har gjort en del dåliga val I livet. Först var jag en sån här nazist. Sen gick det upp för mig. 
Dom här händerna, dom ska inte heilas med eller smeka mellangården på Leni Riefenstahl med...  
Exteriör. Klipp till Trädsgårdsmannen sitter på knäna och påtar i 

sin trädgård. 

 
TRÄDGÅRDSMANNEN 

Smeka mellangården? Vad kan de vara för nåt? Är det nåt som Astrid Lindgren skrev om? Stina! 
Mellangården, är det mellan ku... 

 
Klipp tillbaka till intervjun med Nazisten. 

 
NAZISTEN 

Näe, dom här händerna, dom ska baka. Nu har jag öppnat eget fik, Café NAZZARINEN. Nä, jag 
gillar bak alltså. Men gillar inte judar. Förr alltså. Då gillade jag inte judar å jag gillade inte brudar, 
men nu det är tvärtom alltså, eller nästan, typ, näe, vänta, fan, nu körde det ihop sig, jag måste baka 
ett tag nu. (bakar) 

 
Ung tjej som jobbar på fiket kommer in. 

 
UNG TJEJ 

Jag går hem nu… 
 

NAZISTEN 
Jag älskar dig. 

 
UNG TJEJ (stammar) 

Ja...ha...  
 

Både nazisten och tjejen börjar gråta. Tjejen stormar ut från 
fiket.  

Exteriör. Tjejen går gråtandes ut från fiket. Skakig kamera följer 
henne längs gatan. Musik: Broder Daniel.  

En bil kör upp bredvid henne på gatan. 

 
PYRAMIDMANNEN 

Tjena. En tjej som du ska inte gå ensam här. Ska du sitta på en bit? 
 

Tjejen ser förvirrad ut, stiger in i passagerarsätet fram. 



 

Pyramidmannen låser bildörrarna. 

 
UNG TJEJ (lite skrämd) 

Vad fan gör du? 
 

 
PYRAMIDMANNEN (plockar fram en mapp ur handsfacket) 

Du, jag måste få visa dig nåt, sitt stilla! Vad säger du om att pengarna skulle jobba för dig I stället 
för tvärtom?  

 
Exteriör. Pyramidmannens bil en bit I bakgrunden. En man står i 

närbild. 

 
KRILLE 

Ja där ser man. Står bilen och går på tomgång. Hördu! (pratar till kameran) Vet du vad min bil går 
på? (kameran skakar på huvudet) Barn. 

 
Exteriör. Klipp till Trädsgårdsmannen sitter på knäna och påtar i 

sin trädgård. 

 

TRÄDGÅRDSMANNEN 
Fan, Stina! Barn, kan man driva en bil på det? 

 
STINA (hörs avlägset, syns inte) 

Ja. 
 

TRÄDGÅRDSMANNEN 
Jaha. Då e jag tyst.  

 
Interiör. Tidningsredaktionen. Tre reportrar sitter på golvet och 

ritar.  

 
DAGMAMMAN 

Nicke, vad har du gjort då? 
 

REPORTER 1 
Skräckmannen. 



 

 

DAGMAMMAN 
Men Nicke, finns han på riktigt? 

REPORTER 1 
Nej, men det har väl ingen betydelse. 

 
DAGMAMMAN 

Klart det inte har någon betydelse. Vad är det som har betydelse? 
 

ALLA REPORTRAR 
Lösnummer! Sälja lösnummer! 

 
DAGMAMMAN 

Mycket riktigt. Vad duktiga ni är. Nicke, vad skrev du om Skräckmannen? 
 

REPORTER 1 
Skräckmannen chockmördar alla. 

 
DAGMAMMAN 

Bra. Då får Olle skriva löpet! 
 

REPORTER 1 
Men han kan ju inte skriva! Han är ju dyslektiker! 

 
DAGMAMMAN 

Det spelar ingen roll att han är en dyslektiker. Alla ska få vara med! 
 
Exteriör. Löpsedel läggs upp utanför en kiosk. På löpsedeln står 
det: RÄKMANNEN SKOGMÖRDAR ALLAH. Bredvid kiosken står Räkmannen, 

som alltid med munnen full av räkor och ser bekymrad ut.  

 
RÄKMANNEN 

Ja vad tror ni mina kunder säger om det här? Dessa lögner om att jag skulle skogmördat Allah! 
Skogmördat? De e ju inte ens ett ord! Mitt rykte är förstört för all framtid! Jag kommer inte få sålt 
mitt stora räklager… jag blir tvungen att äta upp alltihopa själv… Eller så kastar jag iväg det efter 
pensionärer. Det ger ju ingen ren 

vinst, men det är kul i alla fall. Man får väl ha roligt fastän muslimerna bannlyst en? 



 

Stitch Berggren dyker upp bredvid Räkmannen och kameran panorerar 
till honom.  

 
STITCH 

Hörrudu din jävla mördare! Jag tar ett kilo räkor. (Det här hade jag ju inte räknat med alltså… äh 
fan det kommer allt ordna sig…)  

Interiör. Polishuset. Briefing med konstapel Gunnal, konstapel 
Check och Praktikanten. 

 
KONSTAPEL GUNNAL (lutad över bordet) 

Okej. Vi vet nu var Skräckmannen befinner sig. Enligt säkra källor är han på stan och chillar. De e 
hans "status". 

 
PRAKTIKANT 

Ursäkta, men är inte det hämtat från Facebook? Kan man lita på sånt? 
 

KONSTAPEL GUNNAL 
De va då en jävla praktikantattityd på dig! Här hos polisen håller vi inte på med en massa kritiskt 
tänkande å skit, vi går fan i mig på känslan! Vill du få fast det här svinet eller inte? 
 

PRAKTIKANT 
A, förlåt, men vad är det han egentligen har gjort? 

 
Konstapel Gunnal slår näven i bordet, river av alla papper och 

öppnar en lunchlåda och slår ner näven i maten. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 
Vi kan fan inte ha ett fungerande rättssamhälle om såna där små universitetsluder som du alltid ska 
ifrågasätta vad polisen gör! 
 

KONSTAPEL CHECK 
Jävlarnas jävlar! (tittar på sin iPhone) Vi har fått in en ny rapport! 

 
Konstapel Gunnal tittar också på konstapel Checks iPhone. 

 

KONSTAPEL GUNNAL 
Fan också, nu twittrar den jäveln också. De e bara å köra, du tar med en massa polisgrejer, typ 
batong, pistol, handgrejer du vet (visar på handlederna) Å du, du kan sortera upp den här jävla 



 

röran. Fy fan. 

 
Exteriör. Klipp till Trädsgårdsmannen sitter på knäna och påtar i 

sin trädgård. 

 
TRÄDGÅRDSMANNEN (blir fundersam)  

Stina...  
 

Konstaplarna hoppar på Trädgårdsmannen och håller fast honom. 

 

KONSTAPEL GUNNAL 
Nu har vi dig ditt jävla as! 

 
TRÄDGÅRDSMANNEN 

Stina, övervåld, e de här övervåld? Ja tänkte, de e väl mer än vad som behövs! 
 

KONSTAPEL CHECK 
Hur vet vi att det här är skräckmannen, vi bara tog ju ett hus på måfå! 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Börja inte snacka en massa skit! De e gissningsarbete som snutjobbet bygger på! 
 

TRÄDGÅRDSMANNEN 
Stina, Polisjobbet, e de verkligen gissningsarbete, nä men ja funderar bara...  

 
Konstapel Gunnal trycker ner Trädsgårdsmannens ansikte i jorden. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Nu håller du käften eller så kör vi upp en batong i stolgången på dig! 
 

TRÄDGÅRDSMANNEN (kvävt)  
Stina... Stolgången... 

 
KONSTAPEL CHECK 

Jävlarnas jävlar! (tittar på sin iPhone) Skräckmannen har twittrat igen! 
 



 

KONSTAPEL GUNNAL 

Då är det slut på finliret, nu är det personligt (tar upp pistol och laddar den) 
 

Stina kommer ut på en terass utanför huset, lättklädd. 

 

STINA 
Men ni ska väl inte gå ännu? Jag tänkte bjuda på en kopp te å 

kanske nåt mer... (saxofonmusik) 
Interiör. Studio med intervjuare och Stitch Berggren. Slutet på 

föregående scen syns på tv/monitor. 

 
INTERVJUARE 

Du har ju regisserat den här “Polis och tjuv: This time it’s personal”, som många anser vara 
världens sämsta film. Hur känns det att höra det? 

 
STITCH 

Ja, men de där e ju bara en persons åsikt. 
 

INTERVJUARE 
Ja, men enligt mina uppgifter så är det här allas åsikt. Det här är den första svenska filmen som 
blivit helcensurerad, på allmänhetens begäran. 
 

STITCH 
JNär man gör såna här filmer med originella karaktärer, som utspelar sig i futuristiska miljöer, då 
får man räkna med att folk inte begriper ett skit av det till en början. 
Jag är lite som 2000-talets Göran Gillinger, men snart är det min tur att spela volleykillen i Sunes 
Sommar. Tänkte vi skulle få se ett klipp från uppgörelsen av filmen, 
när intrigen verkligen når toppen, Snutarna har precis fått tag på Skräckmannen, å ska förhöra 
honom, de e konstapel Check och konstapel Gunnal. 
 

INTERVJUARE 
Gunnal? 

 
STITCH 

De e ett namn. 
 

Filmklippet startar på tv/monitor i studio. 



 

Interiör. Konstapel Gunnal och konstapel Check i ett förhörsrum 
med Skräckmannen som inte syns i bild. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Din rackarns förbrytare. (tittar in I kameran) 
 

STITCH (hörs svagt i bakgrunden) 
Slå I bordet! 

 
KONSTAPEL GUNNAL (slår I bordet) 
Sånt här beteende är inte acceptabelt! Man måste följa lagboken! 

 
KONSTAPEL CHECK 

Konstapel Gunnal! Lugna ner dig ett hekto! Vi måste arbeta enligt heder, poliskodexheder. 
 

STITCH (hörs svagt i bakgrunden) 
Bra. 

 
KONSTAPEL GUNNAL 

Konstapel Check, så här jobbar jag. Då kan du ta din poliskod å trycka upp den…  
 

STITCH (hörs svagt i bakgrunden) 
I röven! 
 
KONSTAPEL GUNNAL 

I röven.  
 

Konstapel Gunnal tar fram en pistol. 

 
KONSTAPEL CHECK 

Nej, Gunnal, döda inte ihjäl honom, han har alibbi! 
 

KONSTAPEL GUNNAL 
Albi? De kan han köra upp… I röven. (skjuter, men pistolen klickar) (testar igen) (tekniker kommer 
in)  
 



 

Konstapel Gunnal skjuter men pistolen klickar. Testar att skjuta igen men pistolen funkar inte. 
Inspelningstekniker kommer in. 
 

 
INSPELNINGSTEKNIKER 

Jaha, Stitch, de här får du klippa bort. Fan, den funkar inte, du får köra med munnen. 
 

STITCH 
Bra! 

 
Klipp till Konstapel Gunnal med pistol i handen. Gunnal gör egna 

skottljud. 

 
Interiör. Studion med intervjuaren och Stitch Berggren. 

 
INTERVJUARE 

Jag tror vi förstår… 
 

STITCH 
Ja, sen kommer två brudar in, så gör dom sin grej… 

 
Stitch visar sin t-shirt där det står “… I RÖVEN.” 

 
Interiör. Komamannen sitter på sitt kontor och tittar på intervjun 

med Stitch Berggren. Komamannens chef kommer in. 

 
CHEFEN 
Jaså Jonas, här sitter du och jobbar sent. Ja, den där Stitch Berggren, han har allt en framtid han... 
Då ses vi på måndag!  
 

Chefen knackar i bordet två gånger, släcker lampan och går ut. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 Bilaga 3: Karaktärer i serien 
Karaktärer 
Stitch Berggren - Kulturjournalist på kvällstidningen Chockbladet i Sverige. 
Han ogillar sitt arbete, och drömmer om att kunna förverkliga sitt filmmanus 
Skräckmannen. Han söker sin lycka i Finland, och försöker passa in i det 
främmande samhället, samtidigt som han ledsagar sin far medan han går mot 
döden. Stitch är en typisk svensk, såsom finländare ser på svenskar. 
 
Håkan Larsson - Stitch' pappa och en stor svensk författare. Hans böcker har 
dock blivit sågade flertalet gånger i Chockbladet, eftersom Stitch har 
recenserat böckerna utan att bry sig om innehållet, eftersom det är så man 
säljer lösnummer, enligt redaktören på tidningen. Stitch vet inte ens om att 
hans pappa är en författare, eftersom han har så fullt upp med sitt eget 
skapande. Håkan är sur och inåtvänd, eftersom han har blivit diagnostiserad 
med en dödlig sjukdom, och vill ta ut sin slutgiltiga hämnd på Stitch genom att 
ta med honom till Finland och göra honom arvlös. Han har en långsiktig plan 
för detta, som spelas ut under seriens gång. 
 
Blankettmannen Peter - En osäker man som blivit anställd av Håkan Larsson 
för att fylla i pappersarbetet för att få Stitch instutionaliserad, och därmed 
arvlös. Planen fungerar dåligt, eftersom blankettmannen skriver absurda saker 
i blanketterna och måste skriva om dem. Detta leder till många möten med en 
byråkratisk blankettkontrollör. 
 
Polisen - Ett gäng stereotypiska svenska poliser, i Beck-stil. De får en ledtråd 
om en farlig förbrytare vid namn Skräckmannen, som egentligen bara är 
Stitch' kvarglömda filmmanus, men som polisen börjar jaga och vill ställa inför 
rätta. Men deras spaningar går långsamt, eftersom de samtidigt planerar 
polisväsendets julfest, där de ska framföra ett stort sångnummer. 
 
Polis Roger - Den hetlevrade och spontana av poliserna. Han tar sitt jobb på 
stort allvar, och reagerar snabbt om någon ifrågasätter honom. 
 
Polis Andersson - Den glada och trevliga i polisgänget. Han undviker att ta 
för stor plats och är nöjd om han kan vara med och jobba lite ibland. 
 
Polis Gun Ahl - En finlandssvensk datakunnande kvinnlig polis. Hon är den 
som gör det egentliga jobbet på polisstationen, medan de andra ofta hamnar 
på sidospår. 
 
Tjänster och gentjänster-pappan - En pappa som till en början verkar 
trevlig mot sina barn, men han har ett överdrivet uttänkt system med "tjänster 
och gentjänster". T.ex. om han bjuder barnen på glass, så måste de sköta 
hans deklaration, om han kör barnen till skolan, så måste barnen se till att han 



 

kommer sig till jobbet. Han gör detta eftersom han är övertygad om att man 
kan driva familjen som ett företag. Detta urartar i märkligare och märkligare 
tjänster, t.ex. att se till att grannens katt  "försvinner" och att deras farfar 
"råkar ut för en olycka" så att han  
slutar besöka familjen på helgerna. 
 
Redaktör Lajban Lentrut - Den mesiga chefredaktören på Chockbladet, som 
inte vill någon något ont, utan bara vill att alla ska ha det trevligt. Han är helt 
okvalificerad att ha en chefsposition, men har gått kurser för att lära sig att 
slänga ut de rätta ledarklichéerna. Han är lättpåverkad och blir ofta utnyttjad 
av dom andra på jobbet. 

 
 
 


