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Sammanfattning
I detta arbete undersöker jag hur samtida manusförfattares arbetsförutsättningar ser ut i Sverige, vad gäller 
deras arbetssituation/förhållanden, utbildning, men framförallt hur de uppfattar sin roll som manusförfattare 
(enskilt och i relation till andra). Genom att inkludera yrkets historiska förutsättningar, så betonas 
negligeringen av manusförfattares anseende (i Sverige) som en viktig aktör inom filmskapande och att 
arbetsförutsättningarna har gått i vågor efter branschens behov. Analysen utgår från Bridget Conors tes om 
att manusförfattares arbetsförutsättningar kan utrönas genom en blandning av en  kritisk sociologisk analys 
av kreativ produktion och en Foucauldiansk förståelse av "technologies of the self" – skapandet och 
reglerande av självet i relation till det egna arbetet.       

Resultatet visade att manusförfattare i Sverige länge varit en bortglömd aktör inom filmskapande, vilket 
bland annat uttryckts i att en formell yrkesutbildning först blev aktuell på 1990-talet. Betydelsen av den 
formella manusutbildningen vid Stockholms dramatiska högskola visade sig inte vara centralt för yrkets 
identitetsskapande, utan det är något som kan utvecklas i yrkeslivet och utbildningen riktar helst sig till dem 
som anses behöva den. Däremot så kan utbildningen ge möjlighet att lära sig yrket i en mer skyddad miljö. 
Yrkesverksamheten präglas av en ständig osäkerhet, vilket tar sig uttryck både ekonomiskt och praktiskt. 
Därmed så måste manusförfattare göra sig själva tillgängliga för arbete och skaffa sig ett brett kontaktnät, 
vilket ställer krav på en social kompetens. Det är vitalt för manusförfattare i Sverige att vara verksamma 
inom andra områden än film som behöver deras tjänster, exempelvis TV, radio och teater. Yrkesrollen kräver 
ett pragmatiskt tänkande och att välkomna det kreativa samarbetet med regissörer och producenter. 
Uppfattningen att yrkesrollen idag skulle vara marginaliserad visade sig vara ambivalent. Respondenterna 
betraktade sin underställda roll inom filmskapande som naturlig, men däremot att deras insatser ofta 
försummades i relation till regissörer och producenter.  
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1. Inledning
Manusförfattaren har länge framställts på film som en ensam och marginaliserad karaktär, som 

under den överskuggande kommersialismens vingar lider för sin konst genom att negligera sitt 

välmående. På film manifesterar manusförfattaren allt det lidande och den sympati som vi 

förknippar med en filmproduktion, vilket vi bland annat kan se i den italienska filmen Terrassen 

(La Terazza, Ettore Scola, 1980). Här ser vi hur den inspirationslöse Enrico D'Orsi maniskt försöker 

att skriva ett synopsis till en komedi som han länge lovat en producent. Problemet är att han inte är 

rolig längre, vilket han ständigt blir påmind om av sin omgivning. Hans ihärdiga skrivkramp får 

honom att han försöka ta sitt liv, men han misslyckas och hamnar på ett vilohem. Joe Gillis febrila 

jakt efter lycka och framgång som manusförfattare i Hollywood i Sunset Boulevard (Billy Wilder, 

1950) leder honom till undergång, då han vägrar att slutföra manuset som är tänkt att föra den 

avdankade stumfilmsstjärnan Norma Desmond åter till den vita duken. Han förbarmar sig över 

omvärldens okunskap om yrket, men ser det kreativa samarbetet mellan manusförfattare som ett 

välkomnande ljus i den mörka Hollywood-natten.

   Regissörer och producenter däremot, har ofta framställts som krävande och hjärtlösa egoister (ett 

fåtal undantag finns) som hunsar sina medarbetare till vansinne för att skapa "sin" film. Det är dessa 

karaktärer som man paradoxalt nog oftast väljer att uppmärksamma i akademiska sammanhang, då 

de oftast ses som de "verkliga" kreativa skaparna/formgivarna. Det är nu dags att istället rikta 

strålkastarljuset på manusförfattaren, vilket det här arbetet kommer att göra genom att belysa yrkets 

arbetsförutsättningar i Sverige. 

1.1. Syfte och frågeställning

Med detta arbete vill jag undersöka hur samtida svenska manusförfattares arbetsförutsättningar ser 

ut, vad gäller deras arbetssituation/förhållanden, utbildning, men framförallt hur de uppfattar sin roll 

som manusförfattare (enskilt och i relation till andra) och vad som krävs av dem. Jag ämnar även 

belysa hur yrkets historiska förutsättningar sett ut i Sverige, för att fördjupa vår kunskap om en 

yrkesroll inom filmskapande som ofta negligeras. Detta för att ge en fördjupad bild av en kreativ 

utövare inom filmskapandet, som sällan blivit belyst i filmvetenskapliga sammanhang. 

   Genom att undersöka hur manusförfattarnas yrkesidentiteter skapas, så hävdar jag att man kan 

besvara många frågor gällande deras yrkesroll. Fokus kommer att ligga på manusförfattarnas 
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erfarenheter och upplevelser av sin yrkesutövning inom den svenska filmindustrin. För att bredda 

undersökningen, så kommer denna studie även att belysa filmbranschen och de krav som ställs på 

yrket i Sverige. 

   Huvudsyftet med mitt arbete är att öka kunskapen om svenska manusförfattares 

förutsättningar/situation idag. Därför bör detta arbete kunna vara ett bidrag till kunskapsområdet 

produktionsstudier. Till följd av de begränsningar som en kandidatuppsats har, så kommer min 

undersökning inte kunna ge en fullständig bild av svenska manusförfattares arbetsförutsättningar 

och identiteter (exempelvis kön och etnicitet), men min avsikt är att uppmuntra till kommande 

utförligare studier. 

   Mina frågeställningar är:

• Hur har yrkets förutsättningar sett ut i ett historiskt perspektiv?

• Hur relevant är en formell manusutbildning för formandet/skapandet av svenska 

manusförfattares yrkesidentitet?

• Hur uppfattar de sin yrkesroll i den svenska filmbranschen och de yrkesmässiga krav som 

ställs?

• Hur ser arbetsförhållandena ut för svenska manusförfattare idag?

1.2. Teori och tidigare forskning

Mitt teoretiska avstamp tar jag från Bridget Conors tes om hur man bäst kan närma sig studier av 

manusförfattare, vilken presenteras både i en artikel i tidskriften Journal of Screenwriting, 

"Everybody´s a Writer – Theorizing screenwriting as creative labour"1 samt hennes 

doktorsavhandling "Screenwriting as Creative Labour: Pedagogies, Practice and Livelihoods in the 

New Cultural Economy".2 Båda texterna behandlar manusförfattare i ljuset av diskussioner om 

kreativt arbete inom den engelska filmindustrin och redogör för att yrket har många likheter med 

och skillnader från andra kreativa yrken i den post-industriella kulturvärlden. Conor hävdar att 

analyser av yrket och dess självuppfattning både utmanar och underbygger många dimensioner av 

kreativt arbete, och därför bör undersökas.3 Hon uppmanar till närmare studier av manusförfattares 

1 Bridget Conor, ”‘Everybody’s a Writer’ Theorizing Screenwriting as Creative Labour“, Journal of Screenwriting nr 1,1 
(2010): 27-43.
2Bridget Conor, Screenwriting as Creative Labour: Pedagogies, Practices and Livelihoods in the New Cultural Economy 

(ak avh Media and Communication Studies, Goldsmiths Collge, University of London, 2010).

3 Conor 2010 A, 27.
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arbetsförutsättningar, vilket hon anser negligerats i diskussioner om kreativt arbete inom 

filmindustrin. Conor betonar att manusförfattare som yrke besitter många av de drag som är 

karaktäristiska för verksamma inom kreativa näringar idag (påtvingat entreprenörskap, 

nätverksskapande, nödvändig flexibilitet).4 Däremot så menar Conor, att manusförfattare som 

yrkesgrupp alltid har verkat under arbetsförutsättningar och förhållanden som marginaliserat dem. 

Detta har många andra arbetskategorier i filmbranschen idag börjat uppleva på liknande sätt. 

Manusförfattare bör därmed i diskussioner om kreativt arbete särskiljas från andra yrken inom 

filmproduktion.5 Vid studier av yrket kan alltså dess historiska förutsättningar inte negligeras, utan 

deras yrkesidentitetsskapande måste ses i ett historiskt perspektiv. 

   I sina texter föreslår hon att det bästa sättet att undersöka yrkets arbetsförutsättningar är genom en 

blandning av en kritisk sociologisk analys av kreativ produktion och en Foucauldiansk förståelse av 

"technologies of the self" – skapandet och reglerande av självet i relation till det egna arbetet.6 

   Man ska alltså studera yrket utifrån den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults 

tankar om att den västerländska (arbets)moralen har genomgått en historisk metamorfos, som 

påverkat hur vi ser på oss själva. Foucault menar att det finns flera "teknologier" som styr 

människan, vilka står för olika typer av dominans.7 Alla dessa "teknologier" kräver att individen 

anpassar sig till olika förhållningssätt och uppgifter, som kommer att styra hur de agerar i sina liv. 

Han menar att det antika (epikureiska) mantrat "ta hand om dig själv" ersattes av en ny moral som 

istället handlar om att "känna sig själv", vilket är en blandning av en kristen och sekulär syn på 

individen.8 Det förstnämnda (”ta hand om dig själv”) har betraktas som en osedlighet i vår kultur, 

och ses därför inte som en passande inställning till livet. Den sistnämndas (”känna sig själv”) 

aktualitet tvingar individen till att underordna sig yttre regler/lagar/konventioner, dvs. en 

maktstruktur, som uppmuntrar till självinsikt.9 Man måste alltså vara medveten om hur man inom 

ett yrke ser på yrket för att kunna förstå detta.

   Conor anammar denna syn och menar att: ”The material and frequently brutal conditions of the 

screenwriting labour market have profound effects on how screenwriters themself function – their 

career trajectories, their creative and craft practices, their daily working lives and their self-

perceptions are shaped by these specific dynamics of cultural production.”10 Arbetsförhållandena 
4 Conor 2010 A, 32.
5 Ibid., 33.
6 Ibid., 27.
7 Luther H. Martin, Huck Gutman och Patrick H. Hutton, Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault  

(Amherst: Univ. Of Massachussett Press, 1988), 16-17.
8 Ibid., 17-18.
9 Ibid., 18.
10 Conor 2010 A, 38.
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påverkar alltså hur manusförfattarna ser sig själva och därför kan en analys av hur de uppfattar sig 

själva säga oss mycket om de arbetsförutsättningarna som de måste verka i. 

   Likt många andra ser Conor manusförfattaren som en marginaliserad yrkesroll inom 

filmproduktion och forskning, som sällan kan uttrycka sin egna kreativa status och vars alster 

(manus) inte betraktas som produkter av hög litterär kvalitet. Yrket anses istället följa en oundviklig 

kommersiell förpliktelse.11 För vår förståelse av yrket så betonar hon att man även måste se detta 

utifrån ett bredare perspektiv som även infattar yrkets betydande position i det övre skiktet 

(tillsammans med regissören, producenten etc. - till skillnad från den vanlige filmarbetaren) och 

dess representation i form av intresseorganisationer/fackförbund.12 Man ska inte heller bortse från 

att yrket även har en större kreativ frihet och självständighet än många andra.13 Yrket har även sina 

tydliga fördelar, vilket påverkar hur utövarna ser på yrket.

Att använda sig av en metod som studerar hur ett yrke upplevs av dess utövare borde alltså ge en 

mer balanserad bild. 

   Conor menar att de förhållanden/förutsättningar som manusförfattare ställs inför fungerar på två 

olika plan, både som marginaliserande och som stärkande drivkraft.14 Att tala om yrket som 

marginaliserat är därför en sanning med en viss modifikation. Conor visar att företeelser som 

exempelvis standardiseringen (fasta normer och mönster) inom yrket och hierarkin inom det 

kreativa samarbetet är analysområden i manusförfattarnas yrkesliv där självreglerande mekanismer 

blir möjliga att analysera.15 Dessa företeelser, menar hon, kan utrönas genom empiriska 

forskningsmetoder och analyser av yrkets arbetsförhållanden, vilket jag ämnar att göra i det här 

arbetet. 

   En sådan metod som Conor förespråkar skulle även kunna belysa frågeområden som exempelvis 

genus och etnicitet, vilka kan vara intressanta och givande för diskussioner om 

arbetsförutsättningar. Särskilt i nationella kontexter. 

   Studier om kreativt arbete inom filmbranschen tenderar att koncentrera sig mer på den mer 

attraktiva filmningsprocessen än förproduktionen, fasen då manusförfattare är delaktiga i 

manusutvecklingen. Ett talande exempel är "Take One, Action...: A Study of Professional Roles in  

11 Conor 2010 B, 29. 

12 Conor 2010 A, 37-38.
13 Ibid., 39.
14 Ibid., 38.
15 Ibid., 38-39.
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the Film Industry",16 som trots sin fokus på filmproduktionens yrkesroller utesluter förproduktionen 

och koncentrerar sig på filmningsprocessen och efterproduktionen.  

   De senaste åren har däremot intresset för yrket ökat och generellt så avgränsar flertalet studier om 

yrket sig till en Hollywoodkontext17 eller fokuserar på skrivandeprocessen,18 själva produkten,19 

genus20 och synen på auteurskap21 (dvs. att utmana synen på regissören som ensam skapare bakom 

en film). Trots att många av dessa studier är av intresse för forskningen om yrket, så är de få som 

gett sig i kast med att utföra specifika studier av nationella kontexter utanför Hollywood. Tidigare 

forskning som behandlat just arbetsförutsättningar för manusförfattare (i nationella kontexter) är 

inte riklig, men tillräcklig kvalitativ för att kunna uppmuntra till att utföra vidare studier. Bridget 

Conors doktorsavhandling och artikel är de senaste och kanske mest givande bidragen för fortsatta 

studier om manusförfattares arbetsförutsättningar på grund av dess heltäckande karaktär. Den lilla 

mängd studier som sett yrket utifrån nationella perspektiv är (förutom Conor), Eva Novrup 

Redvall,22 Anuhba Yadav,23 Janice Kaye och Charles H Davies.24 Tidskriften Journal of  

screenwriting är mycket bidragande till ämnet genom sin strävan efter att uppmärksamma 

manusförfattaren som ett forskningsobjekt för studier inom flera olika ämnen. Flera av dess 

publikationer kommer att användas i detta arbete. Däremot finns det ett överflöd av 

manushandböcker, vilka har olika fokus gällande yrket. 

   När det gäller tidigare akademisk forskning som behandlar svenska manusförfattares 

arbetsförutsättningar, så tycks sådan saknas. Det finns ännu inga historiska studier om 

manusförfattare i Sverige, men det finns pågående forskning i ämnet av Kjell Sundstedt, vilket 

säkert kommer att bli ett valbehövligt första bidrag till vår förståelse av svenskt manusförfattarskap. 

Man kan alltså i nuläget bara tala i allmänna termer om svenska manusförfattares historiska 

situation. Anledningen till att svensk manusförfattarskap negligerats är okänd, men en möjlig 

16 Anisa Dzindo och Johan Wiman, Take One, Action...: A Study of Professional Roles in the Film Industry (ak avh 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, LiU Norrköping, 2010). 

17 Jean-Pierre Geuens, Film Production Theory (Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2000).
18 Steven Maras, Screenwriting: History, Theory and Practice (London: Wallflower, 2009). 
19 Ibid.
20 Marsha McCreadie, Women Screenwriters today: Their Lives and Words (Oxford: Harcourt Education, 2006).
21  Riikka Pelo, ”Tonino Guerra: the screenwriter as a narrative technician or as a poet of images? Authorship and 

method in the writer-director relationship”, Journal of Screenwriting, nr 1,1 (2010): 113-128.
22 Eva Novrup Redvall, ”Teaching screenwriting in a time of storytelling blindness: the meeting of the auteur and 

the screenwriting tradition in Danish film-making”, Journal of Screenwriting, nr 1,1 (2010): 59-78.
23 Anuhba Yadav, ”An evolving present within a past – a history of screenwriting practices in popluar Hindi 

cinima”, Journal of Screenwriting, nr 2,1 (2010): 41-59.

24 Janice Kaye och Charles H. Davis, ”If it ain't on the page, it ain't on the stage: screenwriting, national specificity and 
the English-Canadian feature film”, Journal of Screenwriting, nr 1,1 (2010): 61-82
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förklaring skulle vara att det hittills inte har varit av intresse. Andra yrkesroller inom filmen som 

exempelvis regissörer och producenter verkar anses vara mer intressanta att studera, då de har en 

starkare kreativ ställning inom filmskapande.

1.3. Metod och avgränsningar

För att kunna besvara de frågor som har presenterats gällande skapandet av manusförfattares 

yrkesidentitet i Sverige kommer jag, liksom Conor förespråkar, att använda mig av en blandning av 

en kritisk sociologisk analys av kreativ produktion och en Foucaudiansk förståelse av arbete och 

subjektivitet - "technologies of the self"- för att se hur manusförfattare/individen konstruerar sig 

själv och hur jaget påverkas av andra, dvs. av sin omgivning, vilket implicerar interpersonella 

maktförhållanden. 

   Nackdelen med en analysmetod som betonar respondenters egna erfarenheter av en yrkesutövning 

är att den möjligen kan ge mycket relativa resultat, beroende på vilka man intervjuar samt antalet 

utövare som intervjuas. Åsikter och erfarenheter kan variera beroende på intervjuobjektens 

möjligheter att få arbete eller deras ställning i filmbranschen. Det kan alltså vara nyttigt för liknande 

studier som Conor utför, att försöka bredda respondent-spektrumet, för att därmed göra 

undersökningen mer representativ.

   Att bara använda en foucauldiansk förståelse är dock inte utan sina fallgropar och 

tillkortakommanden, då bara de subjektivt upplevda erfarenheterna betonas. Däremot tillsammans 

med kunskaper om arbetsförhållanden och branschen kan sådana studier bli mer givande och 

balanserade. 

   Conors förslag på utgångspunkter för analys av manusförfattare bedömer jag som givande för min 

egen undersökning, då de ger en mer balanserad bild av kreativt arbete (genom att inte uteslutande 

fokusera på de exploaterande yrkesaspekterna).

   Anledningen till att jag avgränsat mig till en svensk kontext är att jag hävdar att 

arbetsförutsättningar kan variera mellan olika nationella filmbranscher. Detta är något som bland 

annat Janice Kaye och Charles H. Davis uppmanar till och betonar att det kan urskilja 

institutionella, sociologiska och nationsspecifika dimensioner.25

   Trots att det finns ett flertal manusutbildningar i Sverige idag, så kommer det här arbetet att 

begränsa sig till utbildningen vid Stockholms dramatiska högskola (StDH) eftersom det är landets 

största högskola för film.26 Denna utbildning kommer alltså att användas som ett belysande exempel 

25 Kaye och Davis, 62.
26 Sedan den 1 januari 2011 ingår Dramatiska Institutet (där utbildningen tidigare gavs) tillsammans med  

Teaterhögskolan i Stockholm i Stockholms dramatiska högskola.
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för den formella manusutbildningen i Sverige. Givetvis finns det begränsningar med detta, men jag 

anser att utbildningen vid StDH kan ge en generell uppfattning om skapandet av manusförfattares 

yrkesidentiteter. 

   Jag har bedömt att det bästa sättet att samla information om detta yrkesidentitetsskapande är 

genom empiriska studier i form av semistrukturerade intervjuer med tre aktiva manusförfattare i 

Sverige och en utbildningsansvarig vid StDH. De har valts ut på grund av deras mångåriga 

erfarenheter av yrket och att de tillhör olika generationer, vilket torde kunna ge en bredare bild. 

Intervjuerna har skett genom personliga intervjuer och över telefon, och har dokumenterats som 

ljudfiler. Baserat på Conors teorier har jag valt att strukturera mina intervjuer med dessa 

frågeområden: hur relevant de anser att en formell manusutbildning är för yrkesutövandet, hur de 

upplever yrkets förutsättningar, yrkets position i de kreativa samarbetena, vad som är givande med 

yrket samt vad som inte är det. 

   Man bör dock vara försiktig i användandet av subjektiva informationskällor, då de inte alltid kan 

vara helt pålitliga, utan kan vara partiska och istället leda till ett kontraproduktivt resultat.

Jag kommer därmed att jämföra min empiriska data med information från tryckta källor. 

   Den tryckta litteraturen som används är artiklar om manusförfattare i Sverige, teoretiska texter 

och manushandböcker. Jag har försökt att kontakta diverse olika intresseorganisationer, tex. 

Sveriges Dramatikerförbund, för information om rättsliga skydd för manusförfattare, men har inte 

fått svar. 

1.4. Bakgrund: Kreativt arbete och den svenska filmbranschen

Enligt en statlig utredning om Sveriges filmpolitik, så definieras ”upplevelseindustri” (till vilken 

filmbranschen inräknas) som ”(...) ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 

förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och leverera upplevelser i någon form”.27 Ett 

annat begrepp som ofta används för att beteckna samma sak är ”kreativa näringar”. 

Samma utredning påpekar att de (post-industriella) kreativa näringarnas strukturer går ut på att 

skapa och exploatera immateriella tillgångar (arbetarna).28 Det vill säga att det ställs höga  krav på 

de som är verksamma inom detta område (bland annat manusförfattare). 

   Som Howard S. Becker betonar, så styrs alla konstnärliga/kreativa uttryck, samarbeten och 

publikens uppfattning av konventioner, vilka skapats i relation till varandra.29 Utövarna tvingas av 

27 Vägval för filmen: betänkande av Filmutredningen 2008 (Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2009), 84.
28 Ibid., 84.

29 Howard S. Becker, ”Art as Collective Action“, American Sociological Review, nr 39,6, (1974): 173-174.

7



en bransch och av sin yrkesroll att arbeta inom vissa ramar inom kulturella yttringar. Dessa 

ramar/attityder bestämts (på alla nivåer) inom filmområdet i samklang mellan flera faktorer, menar 

Beth A. Bechky, både implicit och explicit genom sociala relationer, vilka ger information om hur 

de inblandade ska förhålla sig till varandra och ett projektet för en hållbar utveckling.30 Bechkys 

empiriska fokus må ligga på below-the-line (dvs. de som inte har en kreativt bestämmande 

yrkesroll), men hennes resultat och diskussion kan även appliceras på above-the-line (bland annat 

manusförfattare) som även de måste anpassa sig efter rådande konventioner/attityder i relation till 

varandra i sitt yrkesliv. 

   Som Rosalind Gill påpekar, påverkar strävan efter en hållbar utveckling även utövaren, som av de 

kreativa näringarnas fokus på individen måste fokusera mer på sig själv genom att ständigt jämföra 

sig med andra, hålla sig uppdaterad, skaffa sig kontakter och ”sälja” sig själv.31 Om utövaren inte 

följer dessa konventioner kan det mycket väl leda till begränsade arbetsutsikter.32 Livet för en 

frilansare kan alltså sägas präglas av en ständig osäkerhet, då ansvaret ligger hos individen. 

Innebörden av ord som ”frihet” och ”kreativitet” är alltså paradoxala i en sådan bransch. I en 

bransch som numera ser det som praxis att hela arbetsstyrkan måste vara flexibel, anpassningsbar, 

självreglerande/självreflexiv och mycket tidsmedveten finns det alltså inget utrymme för utdragna 

kreativa dispyter, utan en effektivitet som bygger på en förståelse av de egna yrkesuppgifterna. Det 

vill säga att alla involverade måste ha en god uppfattning av sin yrkesidentitet. Frågan om vilka som 

får tillgång till arbete, hur arbetet ska ske (inom vilka ramar) och hur innovativa (kreativa) utövarna 

kan vara inom dessa ramar blir därför centralt för yrken inom upplevelseindustrier. Mantrat ”ta 

hand om dig själv” gäller alltså inte. Det är istället en självmedvetenhet som blivit alltmer tydlig i 

den post-industriella upplevelseindustrin, som kan formuleras ”känn dig själv”.

   

   Den europeiska filmproduktionsstrukturen beskrivs ofta som fragmenterad, där flera mindre och 

ekonomiskt svaga produktionsbolag producerar film och erbjuder arbetstillfällen.33 Få filmer kan alltså 

produceras, vilket därmed påverkar arbetstillfällena. Detta betyder att industrins utformning och 

inriktning/ramar kan vara av stor betydelse för hur de kreativa aktörernas yrkesidentiteter skapas 

och därmed även hur ett projekt kan utvecklas. En liknande situation ser vi även i den svenska 

produktionsstrukturen, men den särskiljer sig på grund av att den är betydligt mer splittrad än den i 

30 Beth A. Bechky, ”Gaffers, Gofers, and Grips: Role-Based Coordination in Temporary Organizations“, Organization 

Science, nr 17,1 (2006): 14

31 Rosalind Gill, ”’Life Is a Pitch’: Managing the Self in New Media Work“, Managing Media Work, red. Mark Deuze 
(Los Angeles/London: Sage, 2011), 260. 

32  Ibid., 260. 
33 Vägval för filmen, 79-80.
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andra EU-länder och karaktäriseras av hög ekonomisk risk.34 Det största filmbolaget, Svensk 

Filmindustri, har marknadsmonopol och producerar både egna filmer och filmer i samarbeten med 

andra bolag och använder sig av utomstående/kontrakterad kreativ arbetskraft.35 Det kan konstateras 

att även många mindre produktionsbolag tenderar använda sig av icke fast anställd arbetskraft.

   Detta visar på att arbetsmarknaden är osäker för de som är verksamma inom branschen, då fokus 

ligger på en alltmer flexibel arbetsstyrka som inte nödvändigtvis har fast anställning och som det 

därmed ställs högre krav på hur de ska leva upp till sin yrkesroll. Hur denna marknadsosäkerhet 

manifesteras hos svenska manusförfattare kommer att belysas i det följande.

2. Analys

2.1. Svenska manusförfattares förutsättningar i ett historiskt perspektiv

Av det begränsade material som finns tillgängligt om manusförfattare i Sverige, så framkommer det 

att deras betydelse har gått i vågor. Olika tider har haft skilda behov av manusförfattare, vilket Kjell 

Sundstedt anser berott på samhällsförändringar samt filmbranschens vändningar.36 

   Under filmens tidiga år så fanns ännu inte manusförfattare som ett etablerat yrke i Sverige, utan 

de som skrev manus (repliker) var främst regissörer och skådespelare under själva inspelningen.37 

Däremot så fanns det en liten svårdefinierbar yrkesgrupp som skrev filmernas synopsis, vilka gick 

under olika yrkesbeteckningar, bland annat "scenario-författare" och "biografförfattare". Under 

1920-talet kom däremot begreppet ”manusförfattare” att bli mer konsekvent använt i Sverige.38 

Thomas Granath ser som den främsta anledningen till att yrket hade problem att bli etablerat var på 

grund av att mediets specifika berättarform ännu inte hade funnit sin form.39 Före 1910-talet 

började flera filmindustrier att vända sina blickar mot ett filmskapande som betonade längre 

berättelser, i vilka det var karaktärernas handlingar som drev historien framåt.40 Detta ledde till 

introduktionen av filmmanus, vilka underlättade planeringen av en film och inom kort så 

etablerades särskilda konventioner för berättelsestrukturer. Filmindustrins beroende av yrkets 

34  Vägval för filmen, 80.

35”Om SF”, Hemsidan Svensk Filmindustri, http://svenskfilmindustri.se/om-sf/om-sf/ (kontrollerad 13 december 2011).
36 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
37 Thomas Granath, Manus och dramaturgi för film (Malmö: Liber, 2006), 15.
38 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
39 Granath, 15.
40 Kristin Thompson och David Bordwell, Film History: An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2010), 32.
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tjänster blev desto tydligare i och med ljudfilmens intåg, då mellantexter ersattes av talad dialog.41 

Manusförfattares betydelse inom filmskapande blev alltså större genom den narrativa utvecklingen.

   Inom den svenska filmbranschen fanns det länge en utpräglad önskan hos filmbolagen att 

berättelsernas kvalitet måste höjas, både för att kunna locka fler till biograferna, och då de insåg 

vikten av ett bra manus.42 Istället för att använda sig av de manusförfattare som redan arbetade inom 

branschen, så tycks man istället ha vänt sig till etablerade skönlitterära författare. Dessa ansågs ha 

mer kunskap om berättande samt att de skulle ge filmen en högre status genom att de skrev 

originalmanus samt manus på sina egna verk. Problemet var däremot att få författare ville 

förknippas med filmen, då det sågs som en lägre form av skrivande (däremot välbetalt) och många 

höll sig undan.43 Filmatiseringar av kända litterära verk (bland annat av Selma Lagerlöf) och 

dramatik kom att bli bidragande till filmens anseende i Sverige,44 men manusskrivande sågs ännu 

inte som en litterär konst. 

   För att kunna få bra filmmanus så utlyste både filmbolag samt tidningar manuskripttävlingar 

tillsammans med instruktioner hur man skulle skriva för att locka etablerade författare till filmen 

samt leta efter okända talanger.45 Tävlingarna blev ogynnsamma, då få anmälde sig och kvalitén på 

alstren inte levde upp till de normer som sattes av filmindustrin. Det genomgående problemet 

ansågs vara att författarna inte visste hur man skulle skriva för film46 och det framhävdes i 

debatterna att det var fundamentalt för filmens utveckling att en manusutbildning startades.47 Trots 

att det skrevs många manushandböcker/instruktioner, så dröjde det ända till 1990-talet innan det 

fanns en formell manusutbildning i Sverige. Att kunna lära sig yrket och dess förhållningssätt var 

alltså något som var begränsat till yrkeslivet.

   Trots detta så fanns det framstående manusförfattare i Sverige som tycks ha själva lärt sig yrket i 

praktiken, bland annat Herbert Grevenius och Gustaf Molander.

   Av de författare som skrev för filmen, så var det få som ansåg sig rättvist behandlade på grund av 

att deras manus ändrades mot deras vilja och att deras roll nedvärderades.48 Det fanns alltså redan 

41 Timothy Corrigan och Patricia White, The Film Experience: An Introduction (Boston: Bedford/St. Martin´s, 
2009), 231.

42 Bengt Liljenberg, Dramatik på vita duken: Anteckningar kring den svenska filmen och dess relation till  
författarna 1910-1990 (Stockholm: Carlsson, 2006), 31ff.

43 Ibid., 124.
44 Ibid., 61.
45 Ibid., 31-32.
46 Ibid., 31ff.
47 Kjell Sundstedt, ”Förord”, Att skriva för film (Stockholm: Ordfront, 2000), 7.
48 Liljenberg, 119ff.
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här en tydlig hierarki inom filmskapande i Sverige mellan de som skrev själva berättelsen och de 

som skulle filmatisera/berätta med bilder. Det fanns dock ett antal fruktsamma samarbeten. 

   Under 1930-och 1940-talen så anställde filmbolag manusförfattare som skrev manus på 

beställning, vilka sedan skulle bearbetas tillsammans med en regissör (vilken bara fick göra 

ändringar i samråd med manusförfattaren).49     

   I och med att auteur-begreppet vann gehör i Europa och därmed också i Sverige under 1950-talet, 

så kom manusförfattare att få en alltmer tillbakadragen position inom filmbranschen, då 

manusförfattarrollen integrerades i regissörens uppgifter. Denna tradition skulle visa sig vara 

långlivad i Sverige. Betydelsen av manusskrivande av professionella manusförfattare kom däremot 

att återvända på 80-talet i och med TV-industrins expansion, men det fanns ännu ingen formell 

manusutbildning. 50

   Till och med när filmreformen gick igenom och landets första formella filmutbildning etablerades 

(Filmskolan, vilken senare utmynnar i Dramatiska Institutet), så verkade det inte finnas ett stort 

behov av att utbilda manusförfattare. Det var regissören som skulle skriva manus och dramaturgi-

kunskaperna var inte jämnt fördelade mellan de olika yrkesutbildningarna, utan det var framförallt i 

regissörerna och producenternas utbildningar som detta betonades.51 Flera elever och lärare 

uttryckte en vilja att fler utbildningar borde få närmare kunskaper om dramaturgi, då det skulle 

underlätta arbetet, men det skulle dröja tills 1992 innan det fanns en formell yrkesutbildning för 

manusförfattare på Dramatiska Institutet.52 Internationellt sett så kom de flesta formella 

manusutbildningarna att grundas under 1990-talet, vilket visar på yrkets historiska 

utbildningsförutsättningar.53

49 Solveig Eksell, Praktisk filmutbildning i Sverige: en studie av medielinjen Film/TV vid DI (ak avh Institutionen 
för teater- & filmvetenskap, Stockholms universitet, 1983), 27.

50 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
51 Eksell, 26-28.
52 Ibid., 28 och ”Historik – vägen fram till Stockholms dramatiska högskola”, Hemsidan Stockholms Dramatiska 

Högskola, http://www.stdh.se/om-stdh/historik (kontrollerad 16 december 2011).
53 Christina Kallas, Creative Screenwriting: understanding emotional structure, övers. John William Howard (New 

York: Palgrave Macmillan, 2010), 1.
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2.2. Den formella manusutbildningens relevans för utvecklingen av en yrkesidentitet

2.2.1. Utbildningscentra i Sverige

Antalet formella manusutbildningar i Sverige är idag betydligt fler än tidigare. Flera är knutna till 

högskolor (StDH, Skrivarakademin i Stockholm, Filmhögskolan i Göteborg, Att skriva för film- 

Högskolan på Gotland, Manusutbildning för film, TV och nya medier vid Umeå universitet mfl.), 

medan andra är privata. StDH utmärker sig dock, då skolan i dagsläget utöver en kandidatexamen 

även erbjuder en magisterexamen, som syftar till att fördjupa kunskaper i manusskrivande genom 

en betoning på efterforskningar och att arbeta med teman utanför den egna personliga 

erfarenheten.54

2.2.2. Manusutbildningen vid Stockholms dramatiska högskola

Enligt Craig Batty och Zara Waldeback, så skiljer sig manusskrivandets ideologiska koncept, att 

manusförfattaren är en ”mekaniker” som besitter en lägre status, från det kreativa 

skrivandet/fiktionsskrivandet som karaktäriserar skönlitterära författare och därmed har en högre 

status.55 Dessa ”riktiga författare” ses som de huvudsakliga upphovsmännen som oftast arbetar 

ensamma utan någon yttre inblandning och tillåts ett friare kreativt skrivande. Struktur och kunskap 

om filmproduktion definierar lärandet samt yrkesutövandet för en manusförfattare.56 Deras eget 

skrivande utmynnar inte i en fast och definitiv form, utan ska bearbetas i samarbete med andra. 

Manusförfattandet är alltså en del av utvecklingsprocessen av en film.

   Att dessa två "skolor" kan lära mycket av varandra, ser Batty och Waldeback som en möjlighet till 

en positiv utveckling från en utbildningsideologi som bygger på ett mekaniskt/tekniskt och 

formfokuserat tänkande till ett friare arbetssätt.57

   Detta verkar inte vara något som StDH helhjärtat strävat efter i den bemärkelsen att 

manusstudenterna ska utveckla sin personliga "röst". Här betonas istället de mer pragmatiska 

kunskaperna. Om man studerar kursplanen för kandidatutbildningen i manusförfattande till 

Film/TV ser man att manusförfattare har fyra standarduppdrag: att formulera idén, ensam eller 

tillsammans med regissör producent eller andra, att behärska form, struktur och frihet inom det 

filmiska berättandet, att skriva manuset själv och se till att den överenskomna berättelsen överlever 

54 ”Utbildningar avancerad nivå A–Ö – Filmmanus”, Hemsidan Stockholms Dramatiska Högskola, 
http://www.stdh.se/utbildningar/utbildningar-avancerad-niva-a-o/filmmanus (kontrollerad 13 december 2011).

55 Craig Batty och Zara Waldeback, Writing for the Screen: Creative and Critical Approaches (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2008),  170-171.
56 Ibid., 171.
57 Ibid., 171.
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skrivprocessen samt att skriva färdigt och vid en given tidpunkt lämna över ansvaret för manuset till 

andra.58 Utbildningens fokus är alltså, bortsett från att studenterna ska utveckla sitt skrivande, att få 

manusstudenterna att utveckla ett pragmatiskt tänkande (vad som är genomförbart ekonomiskt och 

praktiskt) när de skriver ett filmmanus. Den ska också förbereda dem för det kreativa samarbetet 

med exempelvis regissör och producent.

   Pia Gradvall (manusförfattare och tidigare manusstudent på Dramatiska Institutet- numera StDH) 

var den enda av respondenterna som hade en formell manusutbildning, medan de övriga utvecklat 

sina kunskaper genom att vara verksamma inom yrket. Hon betonade att just det pragmatiska 

tänkandet (att göra ett manus genomförbart) var särskilt viktigt under utbildningen, då det kreativa 

samarbetet (under utbildningen samt i yrkeslivet) kräver detta. ”Det är väldigt väldigt bra att lära sig 

att inte censurera sig på en gång. Ut med det och så får man se vad man kan göra och då försöka att 

jobba fram det, men då inte ta det som en personlig kränkning att det inte går att åka till månen.”59   

   Betydelsen av att tänka pragmatiskt för att kunna överleva som manusförfattare i Sverige, kom 

även på tal under de andra intervjuerna.

   Fastän manusförfattare nödgas att följa en pedagogik som betonar ett formfokuserat och tekniskt 

kreativt tänkande, så ansåg Harald Stjerne (professor i filmmanus och lektor i filmregi) att 

förutsättningarna för manusstudenter på StDH är betydligt bättre än vad de är i resten av Europa. De 

får mer utrymme att skriva och registudenterna är tvungna att arbeta med manusstudenternas 

manus, vilket ger dem välbehövliga tillfällen att få se i rörliga bilder vad de skrivit. Skolan arbetar 

efter en europeisk pedagogisk modell, i vilken en registudent, en producentstudent och en 

manusstudent får i uppgift att tillsammans påbörja ett projekt efter ett förutbestämt tema eller genre 

(som de alla haft gemensamma föreläsningar om). De ska lära sig att kunna diskutera och sätta ord 

på idéer och strategier under manusutvecklingen.60 

   Ett filmmanus definieras sällan som en obestridlig ritning, utan är istället en öppning till en dialog 

mellan de inblandade.61 Detta håller Stjerne med om, och det är något som han försöker att lära ut 

till manusstudenterna, för att förbereda dem för de krav som kommer att ställas på dem.

   För att underlätta samarbetet har studenterna gemensamma föreläsningar i bland annat idébildning 

och dramaturgi, vilket bidrar till att alla studenterna talar samma språk, dvs. använder samma 

termer så att de förstår hur de ska prata för att få fram sina åsikter och därmed underlätta 

58 ”Utbildningar Grundnivå A-Ö – Filmmanus”,Hemsidan Stockholms Dramatiska Högskola, 
http://www.stdh.se/utbildningar/utbildningar-grundniva-a-o/filmmanus (kontrollerad 13 december 2011).

59 Intervju med Pia Gradvall 24/11-11. Om inget annat anges så refereras i denna not till intervjun med Pia 
Gradvall.

60 Intervju med Harald Stjerne 18/11-11. Om inget annat anges så refereras i denna not till intervjun med Harald 
Stjerne.

61 Maras, 123.
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samarbetet. Stjerne vitnade om att det är ett tungt arbete att få parterna att samarbeta, och det är få 

filmskolor i Europa som faktiskt kan slutföra sådana projekt. Det är framförallt StDH och den 

norska filmskolan i Lillehammer, enligt Stjerne, som håller fast vid denna arbetsmodell idag.

   För att uppmana till förståelse för det skrivna ordet, så anordnas det särskilda övningar som kräver 

att registudenterna inte får ändra i manusstudenternas manus, utan måste lära sig att förstå det 

skrivna ordet och därefter överföra detta i bilder. Däremot är trenden att regissörer vill skriva sina 

egna manus, enligt Stjerne, mer påtaglig idag i Sverige, på grund av uppfattningen att: "det har ju de 

alltid gjort". Detta är något som man vill få registudenterna att ifrågasätta/problematisera och visa 

vilka möjligheter som finns i att samarbeta med en manusförfattare. Sådana samarbetsövningar kan 

tänkas vara mycket givande för manusförfattare både i den bemärkelsen att de får större möjlighet 

till egen kreativ utveckling och att detta torde påverka regissörers uppfattning av manusförfattare. 

Gradvall vittnade om att skolans försök att samla de tre parterna i ett kreativt samarbete var ett 

nyttigt moment under utbildningen och en viktigt process för att få in manusförfattare i 

produktionerna i yrkeslivet, men att det däremot är en lång process som ännu inte verkar ha slagit 

igenom i Sverige.

   I intervjuerna, så framkom en generell övertygelse om att en formell manusutbildning framförallt 

ska vara till för studentens lärande så att de ska kunna utvecklas, men är däremot inte lika vital för 

yrkesutövandet i sig. Det är, enligt Gradvall (som varit delaktig i urvalsprocessen vid Dramatiska 

Institutet/StDH), en fråga om huruvida en sökande verkligen behöver utbildningen eller om denne 

redan har tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att kunna arbeta som manusförfattare. 

Sundstedt (som har en 40-årig yrkeserfarenhet) är ett talande exempel för utbildningens relevans för 

att skapa sig en identitet/kunskap om yrket. Han lärde sig yrket i praktiken, gick en kort kurs i 

dramaturgi för att lära sig grundstrukturerna och skaffade sig viktiga kunskaper om projektarbete 

som klippare och sökte sedan till utbildningen på Dramatiska Institutet, men ”(...) de tyckte att jag 

redan kunde för mycket.”62 Johan Bogeus är inte heller en formellt utbildad manusförfattare, utan 

utbildade sig först till dramaturg under tidigt 90-tal, och kom in på filmens bana genom en 

rekommendation.63 Detta kan givetvis vara en generationsfråga, men det är trots allt belysande 

exempel på att yrkesidentiteten, dvs. vad som förväntas av rollen, inte behöver vara bunden till en 

formell manusutbildning.

   Däremot så var Sundstedt övertygad om att han missat en del om yrket, särskilt vad gäller de 

teoretiska kunskaperna. Han ställde sig undrande till om manusutbildningen vid StDH eller andra 

62 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11. Om inget annat anges så refereras i denna not till intervjun med Kjell 
Sundstedt.

63 Intervju med Johan Bogaeus 5/12-11. Om inget annat anges så refereras i denna not till intervjun med Johan 
Bogaeus.
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skolor (som har en mer akademisk karaktär) möjligen väger betydligt mer idag för en 

manusförfattares tillgång till arbete och förståelse av yrket än tidigare.

   Även om det fanns en skepticism inför utbildningens centrala betydelse för yrkesidentiteten hos 

de intervjuade, så uttryckte Gradvall att hon insåg den personliga betydelse som utbildningen hade:

Men jag skulle aldrig vilja vara utan min, jag är väldigt tacksam, utan den skulle jag aldrig ha 

skrivit. Det var helt avgörande för mig. Jag var väldigt mottaglig för att ta in och att utforska 

mig själv. Jag var väldigt öppen, som jag det tror är en förutsättning för att kunna ta till sig en 

sån speciell utbildning.64

   Att utbildningen betonade ett pragmatiskt tänkande ansåg hon var en värdefull och nödvändig 

kunskap för manusförfattare. Stjerne framhöll utbildningens relevans genom att den förbereder 

manusstudenterna för de arbetsförhållanden som kan förekomma, hur det kreativa samarbetet kan te 

sig och att lära sig att fungera i sådana sammanslutningar genom ömsesidig respekt och att kunna 

göra sig förstådd. Fördelen med att skolan verkar inom ramen för ett högskolesystem är, enligt 

Stjerne, att den skyddas från filmbranschens eller SFI (Svenska Filminstitutet) direkta påverkan. Att 

inte utbilda manusförfattare efter branschens direkta önskemål och istället ge en grundläggande 

förståelse för filmskapande gör antagligen manusstudenter antagligen mer anpassningsbara till en 

(ständigt föränderlig) marknad. Manusstudenterna vid StDH kan alltså lära sig yrkesattityderna och 

hantverket i en mer skyddad miljö än i yrkeslivet, som påverkas av yttre krafter. 

2.3. Navigera och kalkylera i yrkeslivet

2.3.1. Tillgång till arbete

Även om manusstudenterna vid StDH inte verkar vara marginaliserade under sin utbildning i 

eftersom de får mer utrymme för att få sina manus filmade och ses som viktiga aktörer under 

manusutvecklingen, så är förutsättningarna annorlunda när de senare beger sig ut i yrkeslivet.  Här 

påverkas det kreativa arbetet betydligt mer av utomstående krafter än under utbildningen, då 

produktionsstrukturen (vilket påpekats tidigare) är splittrad och den svenska filmbranschen är liten 

samt att den inhemska filmmarknaden karaktäriseras av en hög ekonomisk risk.

   För att en manusförfattare i Sverige ska kunna få tillgång till arbete, så finns det två möjliga 

vägar. Antingen vänder sig manusförfattaren själv till ett etablerat produktionsbolag och presenterar 

sin idé. Om bolaget väjer att satsa på idén, kan de senare gå vidare och söka utvecklingsstöd (hos 

64 Intervju med Pia Gradvall 24/11-11.
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SFI) och sedan efter möjliga finansiärer.65 Trots att det finns flera olika sätt att finansiera film i 

Sverige, så brukar SFI:s finansiella stöd vara betydelsefullt för att kunna fullfölja ett filmprojekt.66 

Enligt Torkel Stål, så tycks en manusförfattares möjligheter att få en producents uppmärksamhet 

ofta bygga på om denne känner manusförfattaren eller hur pass etablerad manusförfattaren är.67 Att 

som ensam manusförfattare själv söka utvecklingsstöd hos SFI, kräver att man redan är etablerad 

inom yrket och därmed kan bevisa att man framgångsrikt behärskar yrketsuppgifterna.68 

   Ett annat sätt att få arbete är att bli kontaktad av exempelvis en regissör eller en producent, vilket 

förutsätter att dessa har vetskap om vem denne manusförfattare är.69 Bogaeus betonade att 

kontaktnät framförallt kan skapas genom tidigare samarbeten, vilket ofta leder till att man sedan blir 

rekommenderad till andra. Detta var något som de andra respondenterna höll med om och såg som 

ett av yrkets grundfundament, att man måste "synliggöra sig" och inte vara passiv.

   Båda dessa vägar visar på att för att överhuvudtaget få arbete, så betonas manusförfattarens 

förmåga att skapa kontaktnätverk med andra i branschen, att göra sig själv tillgänglig samt att ha en 

social kompetens. 

   Ingen av de tillfrågade hade någon större erfarenhet av att "pitcha" (betäckningen på att ”sälja” en 

idé till en beslutsfattande person) hos SFI eller hos producentbolag, utan hade istället haft möjlighet 

att ständigt få arbete på grund av att de tidigt hade ett kontaktnät och därmed alltid fått 

förfrågningar/erbjudanden. Få av respondenterna såg särskilt positivt på yrkets krav på att 

"pitcha"/”sälja” idéer, utan såg det som en begränsning, då alla manusförfattare inte har 

erfarenheten eller den sociala kompetensen som krävs. Sundstedt var den som var mest kritisk mot 

detta system:

Hur ska den här unga begåvade kvinnan eller mannen, som inte är socialt kompetent bara 

jävligt bra på att skriva klara sig? Det går ju inte idag tror jag. Inom vanligt författarskap går 

det. (...)  Jag är tveksam till det här med att pitcha. För det handlar om så mycket yta.70 

De intervjuade insåg däremot att detta var en viktig aspekt av yrkets uppgifter som man som 

manusförfattare inte kan komma ifrån. Särskilt Gradvall såg sin bristande erfarenhet av att "pitcha" 

65 Intervju med Johan Bogaeus 5/12-11.
66 Jenny Ollars, Pretentioner och profit: Produktionsstöd till svensk långfilm genom filmavtalet 1963-2004 (ak avh 

Samtidshistoriska institutionen, Södertörns högskola, 2007) 4.
67 Torkel Stål, Flexibla aktörer, interna rum: Filmproducenter, personliga nätverk och mötesplatser inom 

filmbranschen (ak avh Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2007), 23.
68 ”Produktions- och fortbildningsstöd – utvecklingsstöd”, Hemsidan Svenska Filminstitutet, 

http://www.sfi.se/sv/varastod/Produktionsstod/Utvecklingsstod/ (kontrollerad 16 december 2011).
69 Stål, 22-23.
70 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
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som något negativt, då det begränsade hennes möjligheter till att skaffa arbete om hon inte ständigt 

fick erbjudanden. Bogaeus (tidigare konsulent på SFI) ansåg däremot att detta var en viktig del av 

yrket, då det framförallt är en trygghet att få möjlighet att få formulera sig och tvingas att lägga ner 

tid på sitt manus. Han höll dock med om att det finns en svårighet med den verbala ”pitchningen” 

och framhävde att en social begåvning i sådana situationer inte behöver garantera begåvning i yrket. 

   Trots att det har antytts att auteur-traditionen fortfarande är gällande i Sverige så understryker 

flera av de tillfrågade att detta inte inneburit att manusförfattare inte får arbetsmöjligheter. Som 

Gradvall formulerade det: ”Man vet och förstår vikten av ett bra manus. Det har det tjatats om länge 

nu. (…) Alla regissörer ska ju inte vara med från början för de kan vara katastrofala i processen. 

(…) Man vet fort vilka regissörer som inte kan skriva.”71 Bogaeus höll med och påpekade, enligt 

hans erfarenhet, att det inte råder någon brist på arbete för manusförfattare i Sverige.

2.3.2. Yrkets ekonomiska och praktiska förutsättningar

Flera av de intervjuade vittnade om att yrket präglas av en ständig osäkerhet, främst på ett praktiskt 

plan då det inte finns någon fast anställning, men även vad gäller den ekonomiska ersättningen. 

Gradvall menade: ”Att kunna leva på att vara manusförfattare, det är inte så himla många som kan 

göra det. Det är inte särskilt lukrativt, man blir inte rik på att bli manusförfattare. Om man inte 

skriver på och gör tio Beck-filmer. Då kan man tjäna sig en hacka.”72 Som Gradvall förde fram, så 

beror mycket på finansieringen huruvida ett projekt kan bli lukrativt för en manusförfattare och att 

volym är mer lukrativt.

   Det genomsnittliga ersättningen för ett långfilmsmanus ligger idag på ca. 500.000 – 800.000 

SEK.73 Man får dock inte glömma att detta är den totala ersättningen för ett arbete som kan ta flera 

år att färdigställa. Som förts fram tidigare, så är den svenska filmmarknaden liten och osäker för 

egenproducerad film, vilket påverkar filmbranschens möjligheter. Att projekt (arbetstillfällen) 

därmed rinner ut i sanden, menade Sundstedt av erfarenhet, beror mer på att otillräckliga resurser 

för att slutföra en film, än på kreativa dispyter. 

   Men hur selektiv bör en manusförfattare vara när det gäller de (långfilms)projekt som erbjuds 

dem? Här går meningarna isär hos de tillfrågade. Gradvall ansåg själv att man måste ”brinna” för ett 

projekt för att överhuvudtaget vilja arbeta med det, medan Sundstedt och Bogaeus däremot såg det 

som alla frilansares lott att även ta projekt som man kanske inte ”brinner” för. 

71 Intervju med Pia Gradvall 24/11-11.
72 Ibid.
73 Ibid. och intervju med Johan Bogaeus 5/12-11.
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Hur överlever man då som manusförfattare i en liten filmbransch den svenska? En genomgående 

uppfattning av yrkets arbetsmöjligheter var att man som manusförfattare i Sverige inte kan överleva 

genom att exklusivt skriva långfilmsmanus, utan att det var nödvändigt att försöka hålla flera 

projekt i gång och att bredda sig och skriva för exempelvis TV, teater, radio etc. Att bara skriva för 

film beskrevs av Gradvall som "självmord", på grund av att det är tidskrävande, påfrestande för den 

mentala hälsan och att det inte är särskilt lukrativt. Ingen av de aktiva manusförfattare som 

intervjuades höll sig exklusivt till långfilm. Gradvall arbetade även inom TV, radioteater och teater, 

Sundstedt har skrivit för TV och skriver nu för teater och även böcker, Bogaeus arbetar även som 

manusdoktor och skriver för kortfilm och TV. Alla respondenterna ansåg även att detta var en 

möjlighet för dem att utveckla sitt skrivande. 

2.3.3. Yrkesstatus

Det framkom även att det inte uteslutande behöver vara en ekonomisk eller en praktisk aspekt som 

kan vara underliggande för denna breddning. Som Stjerne påpekade, så går de flesta 

manusförfattare i Sverige hellre över till TV än till långfilm, på grund av bättre förhållanden. Alla 

respondenterna som fortfarande var aktiva manusförfattare uttryckte just detta, men det verkade inte 

vara den huvudsakliga anledningen till att de breddat sig. Till skillnad från de övriga, så såg 

Sundstedt detta inte bara som en självbevarelse-strategi, utan även som en strategi som kunde 

användas mot branschen: 

Jag tror att det är nödvändigare än någonsin att stå på flera ben, att hålla sig lite oberoende. 

Det som också är bra är att man kan stå lite friare till branschen. Känner branschen att man 

inte är lika beroende av dem, så blir de mer vördsamma mot en. Man lever ett liv som de inte 

känner till. (...) Man får lite högre status.74

   Att bredda sina preferenser som manusförfattare kan alltså även vara ett sätt för manusförfattare 

att påverka arbetsmarknaden och arbetsförutsättningarna. Huruvida denna strategi har visat sig vara 

fördelaktig för yrkets ställning i den svenska filmbranschen är svårt att verifiera. Om detta skulle 

visa sig vara en strategi som kan ändra omgivningens uppfattning av yrket och därmed bli ansedd 

som ”riktiga” författare, så menar Sundstedt att det första steget i en sådan riktning först tas genom 

att manusförfattare själva identifierar sig som just författare.75 Detta kommer antagligen att vara en 

långsam process, men det säger oss något om uppfattningen hur en yrkesgrupp själva kan definiera 

sin identitet.

74 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
75 Sundstedt, 250.
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Både Bogaeus och Sundstedt påpekade att de trivdes med sin tillbakadragna arbetsroll i 

produktionen, men beklagade sig över att manusförfattares bidrag glöms bort som bidragande till 

filmprojektets genomförande. Detta var något som respondenterna ansåg borde förbättras. Gradvall 

ansåg att yrket även kunskapsmässigt marginaliseras, då det är få utanför den ”mikroskopiska 

branschen” som vet vad en manusförfattare egentligen gör. Det är istället regissörer som står i 

förgrunden för filmskapandet.                     

   En annan avgörande möjlighet för att kunna påverka branschens syn på yrket och de ekonomiska 

och praktiska förutsättningarna finner manusförfattare i att koordinera sig i intresseorganisationer. 

En av dessa är Sveriges Dramatikerförbund, vilken samlar alla yrkesverksamma dramatiker och 

översättare i Sverige och vars ändamål är att arbeta för deras frågor.76 Alla respondenterna är 

medlemmar och såg sitt medlemskap som en stor fördel för sina yrkesliv. Förbundet hjälper 

medlemmarna att sluta avtal med bland annat TV-kanaler och filmbranschen och garanterar att en 

manusförfattares arvode inte underskrider en viss gräns.77 Man kan alltså säga att förbundet och 

andra intresseorganisationer kan ses som en katalysator för manusförfattarnas förutsättningar och 

därmed bidragande till formandet av deras yrkesidentiteter.       

2.3.4. Det kreativa samarbetet 

Under intervjuerna framkom det att alla av de tillfrågade såg yrkets arbetsstruktur som både givande 

och marginaliserande. Att bara få vara involverad under själva manusutvecklingen upplevdes olika, 

men det fanns däremot konsensus om att det är en del av yrket, som alla manusförfattare bör vara 

införstådda med. Gradvall såg pessimistiskt på att manusförfattare exkluderas från produktionen i 

Sverige och att de därmed inte tillåts ha någon kontroll över slutprodukten. Bogaeus påpekade 

däremot att han själv inte ville ha någon kontroll över produktionen, utan var övertygad om att ett 

gott samarbete med regissören och producenten och respekt för varandras yrkesuppgifter ledde till 

bra filmer. Sundstedt verkade inte heller störas av att exkluderas, utan såg det som en naturlig 

arbetsuppdelning.

   Detta kan möjligen ses som en fördel i den bemärkelsen att manusförfattaren efter att ha gjort sitt 

och lämnat iväg manuset sedan kan fokusera på andra projekt, medan regissören är bunden till 

projektet under betydlig längre tid. Manusförfattaren kan därmed alltså ha fler bollar i luften, vilket 

har påpekats är nödvändigt för manusförfattare i Sverige. 

76 ”Om Sveriges Dramatikerförbund”, Hemsidan Sveriges Dramatikerförbund, http://www.dramatiker.se 
(kontrollerad 12 december 2011).  

77 Intervju med Pia Gradvall 24/11-11.

19

http://www.dramatiker.se/


Att som manusförfattare bindas till ett filmprojekt innebär att merparten av arbetstiden sker ensamt, 

och det är en del av arbetsstrukturen som alla de intervjuade betonade som betydande för deras 

yrkesutövning. Gradvall beskrev det ensamma arbetet som en möjlighet att kunna styra och ställa i 

sitt universum och att det därmed var en tillfredsställande period i hennes yrkesutövning. Sundstedt 

delade den uppfattningen och betonade att det var viktigt att manusförfattare hade sina olika 

perioder, att både arbeta själv och slippa andras kommentarer, men att det också är viktigt att vara 

tillgänglig för andras kreativa inlägg/kommentarer. Det kreativa arbetet som manusförfattare utför 

ska alltså ses som en relation vilken karaktäriseras av en ständig spänning mellan individuellt och 

samarbetsorienterat arbete.

   Utvecklingen av ett långfilmsmanus är en process som aldrig bara involverar manusförfattaren, 

utan det sker ofta tillsammans med en regissör och en producent och denna process var Bogaeus 

och Sundstedt mest positiva till. ”Det är ju ett kollektivt arbete. Jag tycker att det är roligt att få 

synpunkter, det är ju inte alla som gör det. (…) Jag kan däremot se det som givande och intressant. 

(…) Det är stimulerande tycker jag. Framförallt i samarbete med regissörer, som sedan ska 

genomföra det.”78 Bogaeus underströk att ett av yrkets grundfundament är samarbete med andra och 

påpekade att manus (i sig) alltid är en produkt av ett kreativt samarbete och inte något som 

manusförfattaren själv producerar. Han upplevde att många manusförfattare inte har förstått detta 

och istället ser det kreativa samarbetet som en marginaliserande process, vilket han såg som ett 

icke-önskvärt förhållningssätt.

   Detta utesluter däremot inte att den gemensamma manusutvecklingen trots allt kan vara en 

problematisk period för manusförfattare. Sundstedt anmärkte att det ofta är bristen på respekt för 

varandras yrkesområden samt dåliga kommunikationer mellan de inblandades önskningar som leder 

till att dispyter under denna fas kan uppstå. Att tala samma ”språk” och att förstå 

samarbetsstrukturen är därmed centralt för alla inblandade. Han ansåg av egen erfarenhet att 

manusförfattare ofta blir åsidosatta i de kreativa samarbetena, då de inte betraktas som särskilt 

viktiga i själva produktionen, utan att relationen mellan regissören och producenten är mer central. 

För att kunna klara av detta, så underströk respondenterna att man inte ska nedslås och bli bitter av 

att bli satt i bakgrunden, utan att stå på sig och hoppas på att nästa projekt blir mer givande.

   Enligt Bogaeus och Sundstedt, så är det viktigt i detta vågspel att vara lyhörd, att föra fram sina 

åsikter, parera åsikter och behålla sin berättarglädje, för att därmed göra samarbetet mer dynamiskt 

och nyttigt för filmen. Att med omsorg välja sina samarbetspartners var även något som sågs som 

78 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
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en god strategi. ”Det är så jäkla viktigt, så klart, att man trivs med dem man jobbar med. Särskilt 

med sådana här saker. (…) Det är ju en så osäker bransch, det är så jäkla tufft.”79

   Sundstedt underströk även att det är centralt att man respekterade varandras yrkesuppgifter, och 

därmed håller sig på sin kant och inte lägger sig i varandras arbetsuppgifter. Trots att man kan se det 

som en negativt aspekt att manusförfattare inte får vara mer involverade under själva 

(film)produktionen, så är det förmodligen viktigt att man inser det som Sundstedt för fram. Att man 

måste respektera att alla involverade har sina yrkesområden som de är mer kunniga i. Ett sådant 

tänkande underbyggs även i Bechkys studie av arbetsdynamik, att yrkesgränsöverstigande är 

tabubelagt och därför inte uppmuntras, då det ses som oprofessionellt.80 Det kan därför uppfattas 

som förunderligt när en manusförfattare vägrar att låta andra inblandade kommentera och istället 

hävda sin suveränitet som den huvudsakliga skaparen av en film.

3. Slutsats 

Med detta arbete har jag ämnat att undersöka de arbetsförutsättningar som manusförfattare 

underställs i Sverige, genom att studera hur deras yrkesidentiteter skapas, hur de själva upplever sin 

roll och hur arbetsförhållandena i den svenska filmbranschen påverkar dem.

   För att försöka synliggöra yrkets förutsättningar ytterligare, så har även dess historiska 

förutsättningar belysts. På grund av att publicerat material om detta är begränsat, så går det i 

dagsläget bara att belysa utvecklingen i generella termer. Manusförfattare i Sverige har länge varit 

en bortglömd aktör inom filmskapande som inte ansetts som ”riktiga” författare eller filmskapare, 

vilket bland annat uttryckts i att en formell yrkesutbildning först blev aktuell på 1990-talet. Innan 

dess så tycks yrkeserfarenhet varit svenska manusförfattares huvudsakliga utbildningsmöjlighet.

   Att en formell manusutbildning skulle vara centralt för yrkets identitetsskapande visade sig inte 

stämma till fullo. Utbildningen är snarare ett tillfälle för utveckling av yrkets förhållningssätt 

(däribland ett pragmatiskt tänkande) och samarbetsverktyg för de som verkligen behöver den. Det 

visade sig alltså att skapandet av yrkesidentiteten även kan ske i yrkeslivet, vilket två av 

respondenterna exemplifierar. Däremot så kan manusutbildningen vid StDH ge 

studenter/aspirerande manusförfattare möjlighet att lära sig yrket (och dess attityder) i en mer 

skyddad och strukturerad miljö än om detta skett i yrkeslivet. Huruvida en formell utbildning idag 

verkligen påverkar en svensk manusförfattares arbetsmöjligheter är dock osäkert och kräver en 

mycket mer omfattande och djupgående analys än vad som ryms inom detta arbete.

79 Intervju med Kjell Sundstedt 29/11-11.
80 Bechky, 14.
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I yrkeslivet är situationen däremot annorlunda, då den svenska filmbranschen präglas av en ständig 

osäkerhet (på grund av dess splittrade producentstruktur) som manifesteras i en ekonomisk och 

praktisk bemärkelse för manusförfattare. Det finns ingen fast anställning och den ekonomiska 

ersättningen är inte tillräcklig för att yrket kan karaktäriseras som lukrativ.

   Det visade sig att det alltså är vitalt för manusförfattare i Sverige att bredda sin yrkesutövning 

genom att vara verksam inom andra områden än film, som exempelvis TV, radio, teater. En av 

respondenterna betonade att detta inte bara kan ses som en överlevnadsstrategi, utan även som ett 

sätt att påverka branschens uppfattning av yrket, och därigenom arbetsförutsättningarna. 

Att uteslutande lära sig yrket i praktiken ställer höga krav på tidigare erfarenhet av kreativt 

samarbete och det pragmatiska tänkande som ofta är kopplat till detta. Yrkeslivet ställer även höga 

krav på manusförfattares förmågor att kunna navigera och att kalkylera, dvs. att göra sig själv 

tillgänglig och synlig för arbete, skapa ett brett kontaktnät, ha ett pragmatiskt tänkande, kunna ta till 

sig kommentarer och att respektera de olika utövarnas yrkesuppgifter. De uppmuntras även till ett 

förhållningssätt som underställer dem regissörer och producenter och betonar ett pragmatiskt 

tänkande. 

   Uppfattningen hos respondenterna att yrkesrollen skulle vara marginaliserad kan sägas vara 

ambivalent. Trots att det påpekades att manusförfattare (i Sverige) sällan har inflytande över 

projekten, att deras arbetsmöjligheter präglades av en ständig osäkerhet och att de är underordnade 

regissören och producenten i de kreativa samarbetena, så ansågs detta som en del av yrket och inte 

som marginaliserande av manusförfattare. Det var naturligt. Flera av respondenterna underströk 

även att yrkets position i de kreativa samarbetena med regissör och producent var en givande och 

spännande process, vilken de inte ville vara utan. Även det ensamma arbetet och de frihet som detta 

innebar ansågs som en positiv aspekt av yrkesutövandet. Att intresseorganisationer för 

manusförfattare, exempelvis Sveriges Dramatikerförbund, är aktiva förkämpar för yrkets 

förutsättningar ska även ses som en fördel för manusförfattare i Sverige. De intervjuade var däremot 

överens om att manusförfattares status/position i filmskapandet försummades i relation till 

regissörer och producenter, som oftast ges mer utrymme som filmskapare. På det sättet upplevde de 

sitt yrke som underordnat. Manusförfattares yrkesidentitet kan alltså sägas påverkas och bekräftas 

av hans eller hennes omgivning och hur de betraktar sig sig själva. 

   För att framtida studier om manusförfattares arbetsförutsättningar ska kunna ge en mer 

representativ bild än vad detta arbete har förmått, så bör man nog använda sig av fler respondenter 

och även bredda urvalet av dessa. Det vill säga att även intervjua nyblivna manusförfattare och 

manusstudenter, vilket antagligen kommer att ge en mer dynamisk uppfattning av förutsättningarna. 

De är inte lika etablerade och kanske har andra uppfattningar om vad de förväntar sig av yrket.
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