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Frågeställningen

Frågeställningen från början var ”Finns det något sammanband mellan filmer som har vunnit 

Oscar för bästa film under 2000-talet”. Den här frågeställningen kom upp redan i början av 

den förberedande kursen under hösten 2007. Meningen då var att alla skulle skriva var sin C-

uppsats. Men när det senare ändrades till att vi fick göra ett C-arbete så började jag, Mattias, 

tänka över vad jag kunde göra för praktiskt till denna frågeställning.

När jag sammanstrålade med Johan så knäckte vi idén om att göra C-arbetet tillsammans. Vi 

kom överens om ville behålla frågeställningen. När vi satt oss ned första gången så började vi 

spåna i vad vi kunde göra för praktiskt av det här ämnet. Det vi fastnade för var spelformen, 

att göra ett brädspel av frågeställningen vore en utmaning.

Efter ett möte med Seppo så började planeringen av arbetet. Det första problemet som dök 

upp var just frågeställningen. Gällde den än? Johan ansåg att för att få spelet att röra sig 

framåt så behöver vi veta alla delar i en filmproduktion. Han ville ändra frågeställningen till 

”Hur går det till att göra en film?”. Jag ville inte riktigt gå med den ändringen utan tyckte att 

den första frågeställningen var minst lika viktig. Hur ska man annars kunna utse en vinnare av 

spelet? Det föll sig sedan naturligt efter en lång diskussion att ha två frågeställningar:

- Hur går det till att göra en film?

- Finns det något sammanband mellan filmer som har vunnit Oscar för bästa film de tio 

senaste åren?

 

Den första frågeställningen är den som för spelet framåt. Det är drivkraften i spelet. Den andra 

frågeställningen är för att kunna utse vinnaren av spelet, den som har gjort den bästa filmen.

Under  resten  av  arbetet  har  frågeställningarna  aldrig  ändrats.  De  har  varit  alltid  varit  de 

frågorna som vi har utgått från hela tiden. Det är med hjälp av dessa frågor vi har byggt upp 

spelet.
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Källor

Informationen  om  de  olika  filmerna  har  vi  hämtat  på  imdb.com.  Wikipedia  och 

voodoofilm.org har vi använt som källor för att se hur en filmproduktion går till. Det är främst 

dessa sidor vi  har använt oss av för att  få fram den information och fakta som har varit 

relevant för oss.

För producerandet av spelet så har vi inte använt oss av några skrivna källor om hur det går 

till att göra spel. Vi har använt oss av egna erfarenheter som vi har fått från att spela olika 

brädspel sedan vi var små barn och vi spelar fortfarande mycket spel med släkt och vänner. 

Med den grunden att stå på kände vi att vi själva kunde hitta vad som gjorde spelen vi själva 

spelade intressanta och roliga för att sedan få vårat egna spel intressant och roligt. De spelen 

som vi spelar mycket nu har vi analyserat för att se vad som är speciellt med dem och varför 

man vill spela dem om och om igen.

Våra begrepp och ord

Begrepp och ord som vi har använt oss mest av under arbetet är ”stapel”, ”händelsekort”, 

”pre”, ”prod”, ”post” och ”oscarspoäng”. När någon av oss har sagt något av de orden så vet 

den andra precis vad han menar. Det är också dessa ord som spelet är uppbyggt på. Dessa ord 

representerar de sex viktiga delarna i spelet.  Spelet hade inte kunnat bli  spelklart utan att 

dessa ord är med och fungerar i symbios med varandra.

För vanliga människor kanske inte dessa ord betyder så mycket,  men för oss är  orden så 

självklara och betyder mycket mer än andra ord när vi beskriver och arbetar med spelet. För 

att förklara hur spelet fungerar så är dessa ord centrala.
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Hur vi har gått tillväga

När vi började med spelet så hade vi våra frågeställningar att utgå ifrån. Vi hade också en 

hypotes om hur spelplanen skulle se ut och hur den skulle fungera. Redan i början var vi 

överens om att vi skulle dela upp spelplanen i tre olika delar, precis som i en filmproduktion; 

pre-production, production och post-production.

I dessa tre delar så skulle vi hitta vad som var betydande för hur en filmproduktion går till och 

allt  skulle följa  en riktig tidslinje.  Varje del av filmproduktion skulle representeras av en 

spelruta.

Vi  ville  att  man  för  varje  ruta  skulle  lösa  ett  problem  och  beroende  på  hur  man  löser 

problemet så ska man på något sätt få poäng som i slutändan ska räknas ut och den som har 

mest poäng vinner Oscarn och spelet.

Detta var våran hypotes i början.

Efter att vi hade fastställt hypotesen så läste vi på väldigt mycket om hur en filmproduktion 

går till och förde hela tiden en diskussion om vilka delar i pre-production, production och 

post-production som är viktigast och som funkar bra i ett spel.

Efter vi hade en någorlunda stabil spelplan att stå på så började vi brainstorma fram idéer hur 

vi gör ett roligt spel och samtidigt få med information i spelet. Det var en väldigt lång process 

som såg nästan likadan ut från dag till dag. Vi pratade igenom och ritade upp vad vi hade 

kommit fram till för att sedan se vad som behövdes och vad som kändes onödigt. Det var en 

lång tid med kompletteringar och avskärningar. Vissa saker i spelet kändes oerhört bra när vi 

kom på dem. Det var småsaker till spelet som gav oss ett leende på läpparna. Men det var 

även sådana idéer som bara kunde försvinna utan att vi märkte av att den försvann.

Problemen dök upp titt som tätt. Fördelen med att vi var två är att när problemen dyker upp så 

pushar vi  varandra för att  lösa dem direkt.  Vi lämnar dem inte  för än vi  hade hittat  den 

ultimata lösningen på den.
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Våran hypotes om hur man vinner spelet  var att  man under spelets  gång skulle samla så 

kallade Oscarspoäng. Hur man skulle få dem och kunna vinna spelet var däremot helt oklart 

för oss. Vi hade många olika idéer om hur vi skulle lösa detta problem, som är otroligt viktigt, 

det är ju ändå med hjälp av detta man utser en vinnare av spelet. Vad vi kände var att vi skulle 

ha någon slags poängräkning i mitten av spelplanen eftersom vi hade en stor tom yta där vi 

skulle fylla.

Idéerna var som sagt många. Men det vi ville var att man skulle kunna förbättra saker, till 

exempel så skulle man kunna förbättra manuset, foto och skådespelarens prestationer. Vi ville 

även att spelarna skulle kunna jämföra med varandra och se vart man låg till, om man hade 

det bästa manuset eller inte.

Men hur skulle vi visa att man hade förbättrat manuset? Skulle man få ett kort där det stod att 

manuset hade blivit bättre? Vi hade många idéer om hur vi skulle kunna förbättra de olika 

delarna, men inga idéer om hur det skulle kunna visas.

Många olika idéer testades och avskrevs. Till slut kom vi fram till lösningen. Förbättringen 

skulle visas med hjälp av staplar i mitten av spelplanen. Alla spelare delar på staplarna och 

när man förbättrar de olika delarna så flyttar man upp sin spelpjäs. Nu ser alla spelarna vart 

man ligger till i förhållande till de andra spelarna.

Efter vi kom på staplarna så kändes det så självklart och vi förstod inte varför vi kom på den 

lösningen mycket tidigare. För det känns så naturligt och självklart med dessa staplar.

Ett annat stort problem vi hade var pengar. Vad ska pengarna ha för roll i spelet var också 

något vi frågade oss ofta. Vi ville att de skulle vara med, men inte ha en avgörande roll. Det 

fick inte bli så att den som har mest pengar vinner spelet. Så pengarna fick till slut en biroll i 

vårat spel.

För att se om våra idéer funkade så körde vi med good cop/bad cop strategin. Det vill säga att 

den ena pressade den andra på svar så att idéerna gick att svara på, att de var vattentäta och att 

de hade relevans i spelet.
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När vi hade spelet rätt utstakat så gick vi in på mer detaljerade grejer i spelet, som till exempel 

poängräkningen. Vi räknade ut hur mycket poäng som var i omlopp i spelet så att vi kunde se 

till så att poängen hamnade på en bra nivå och att spelet blev balanserat. Samma sak gjorde vi 

med pengarna också. Vi räknade ut hur mycket pengar man kan göra av med och hur mycket 

man kan få in. Att bara höfta fram siffror hade kunnat få fruktansvärda följder, det skulle helt 

enkelt bli omöjligt att få någon koll på hur mycket pengar och poäng som var realistiskt om vi 

inte hade räknat på det.

Poäng och pengar var något som händelsekorten innehöll. Därför använde vi oss av ett system 

för  att  hålla  koll  på  händelsekorten,  vilka  kategorier  de  hörde  till  och  hur  många poäng 

händelsekorten delade ut eller tog.

Poäng och pengar har varit våra största problem under denna process. Vi har lagt ner mest tid 

på att hitta ett bra sätt att använda dessa komponenter på. Hur många poäng vi kan dela ut så 

det blir jämnt och hur mycket pengar spelaren ska få utan att det blir för mycket eller för lite.

Efter att vi hade testat olika lösningar och fört diskussioner så hittade vi en bra balans så att 

pengar och poäng fungerar i symbios med varandra. Problemen var lösta. 

Andra problem har självklart också dykt upp, men dem har vi löst direkt. Problemen med 

pengar och poäng har varit problem som hela tiden har funnits där. Har vi löst någon del med 

poäng eller pengar så har det alltid dykt upp något nytt problem inom det området.

Vi  använde oss  helt  enkelt  av ett  färgsystem där  vi  gav  färger  till  de  olika  kategorierna 

(färgerna är fortfarande med i spelet för att göra det enklare för spelaren).

När vi hade klart poängräkning, spelplan, pengaproblem och händelsekort så provspelade vi 

spelet för att se om det fungerade och om spelet höll hela vägen in i mål.

För varje gång vi testade ändrades någonting, poäng drogs bort eller en ruta flyttades. Det är 

så man får göra för att se så att spelet fungerar, spela spelet.

Efter att vi hade provspelat tillräckligt många gånger så började vi se hur vi ändrade mindre 

och mindre och hur vi tillslut kom fram till ”the final edition”. Sen provtestade vi med vänner 

för att se så att de förstod spelet och att de tyckte att spelet var roligt.
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Avgränsning

Vi har avgränsat frågeställningarna under arbetets gång genom att inte gå så djupt in på våra 

frågeställningar. Varför har vi inte gjort det då? För att spelet ska bli kul och inte för invecklat 

så har vi avgränsat oss till att hålla oss till en väldigt förenklad bild av hur man gör en film. 

Däremot var vi tvungna att läsa på alla detaljer i  en filmproduktion så att vi kunde ge en 

förenklad bild och för att se vad som är det viktigaste i en filmproduktion och vad som funkar 

bäst i spelformen. Det gäller även den andra frågeställningen, blir det för invecklat så funkar 

det inte i spelet. Vi har en hypotes om att det inte finns något tydligt svar på den frågan så 

därför har vi tittat på de tio senaste filmerna och utgått ifrån informationen från dessa filmer 

och vad som gör att de sticker ut. Utifrån det har vi skapat ett poängsystem för spelet. Den 

som får flest poäng vinner.

Egna förutsättningar och reflektioner

Vi valde att  göra ett  spel och inte något som vi har gjort mycket under utbildningen, till 

exempel en film, för att vi ville ha en utmaning. Ett spel har vi aldrig gjort så våra egna 

förutsättningar inför just det problemet var väldigt begränsade. Vi har spelat mycket brädspel 

genom åren och tycker det är kul. Så därför tyckte vi att det vore intressant att se om vi kunde 

klara av att göra ett spel som var roligt för oss att spela. De förutsättningar vi båda hade var 

att vi var på samma nivå. Ingen hade någon större kunskap i spelproduktion. Ingen kunde mer 

än den andra, så vi har båda lärt oss i samma takt och utvecklats på samma sätt och åt samma 

håll.

De kompetenser vi besatt var att vi båda är intresserade av film och spel. Det tyckte vi var en 

bra grund för att göra ett bra arbete. Vi har även läst mycket mattematik och tycker det är 

intressant med sannolikhets lära vilket har varit till stor hjälp i utvecklingen av spelet.
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Samarbetet oss emellan har varit bra och vi har även en lång historia av projekt som vi har 

gjort tillsammans. Vi har arbetat sida vid sida i över tio år, så vi läser varandra väldigt bra och 

vet precis på vilken nivå vi ska lägga oss på och hur vi ska gå tillväga för att lösa problem 

som dyker upp.

Varje gång man ställs inför en frågeställning blir man bättre på att svara på frågan och lösa 

problemet.  Man lär  sig vart  man ska leta  för att  hitta den informationen och vad som är 

relevant. Man lär sig även ungefär hur mycket tid det tar och hur man ska lägga upp arbetet. 

Det är som med allt annat här i världen, ju mer man över ju bättre blir man.

Förutsättningar som utbildningen har gett för att genomföra arbetet

Under utbildningen har vi fått  en bild av hur en filmproduktion går till.  Våran utbildning 

riktar sig mest mot TV-produktion, men vi har haft några kurser som riktar in sig mot film. 

Där har vi som sagt fått gå igenom de tre olika stadierna; pre-production, production och post-

production.

Vi har även lärt oss de olika rollerna i en filmproduktion och hur en inspelningsdag ser ut. Så 

vi har haft lite förkunskap när vi satte igång med detta arbete.

Problem som kan dyka upp under filmproduktion har vi antingen varit med om själva under 

kurser, praktik eller egna produktioner. Det finns också problem som vi har fått lära oss av 

lärare eller helt läst och hört själva genom olika medier. Dessa problem har vi använt oss av i 

spelet genom att ha med dem på händelsekort och spelkort.

Något som utbildningen har gett oss båda är hur man planerar och genomför ett projekt, allt 

från tidsplanering till informationssökande. Det viktigaste med det här projektet har att man 

hela tiden måste se helheten och det är något som vi har lärt oss i utbildningen. Tittar man sig 

blind på detaljerna så får man inte en bra slutprodukt utan man måste hela tiden kunna se 

helheten och hur en ändring av en liten detalj kan förändra en stor del i helheten.
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Reflektioner över ämnesområdet som examensarbetet har avhandlat

Vi  har  diskuterat  om  brädspelens  och  sällskapsspelens  vara  eller  icke  vara  i  framtiden. 

Brädspelen tror vi alltid kommer att finnas kvar, det finns en så pass lång tradition där som 

inte data och tv-spelen har. Det är helt klart att brädspelen kommer att få, och har redan nu, 

konkurrens av data och tv-spelen. Men vi anser ändå att brädspel och dataspel är så pass olika 

att de inte konkurrerar ut varandra. Vi har sett exempel på brädspel som har börjat med en 

interaktiv del i spelet, till exempel en medföljande DVD-skiva. Vi kom in på en diskussion 

om det kan räknas in till kategorin ”brädspel” när en blir digitalt i ett analogt spel, men vi kom 

inte fram till något svar. Det är svårt att sia om brädspelens framtid. Men vi tror, och hoppas, 

på att brädspelen har en lång och vacker framtid framför sig. Tittar man i affärer så finns det 

fortfarande mycket brädspel.

Det  är  minst  lika  svårt  att  sia  om  filmens  framtid.  Vi  tror  att  en  filmproduktion 

fortsättningsvis även kommer att bestå av pre-produktion, produktion och post-produktion, 

men att post-produktion eventuellt kommer att få en större roll, med tanke på den tekniska 

utvecklingen.   

Förslag till vidare forskning

Det går att gå djupare in på våra frågeställningar än vad vi har gjort. Eftersom vi hade tre 

problem att lösa, våra två frågeställningar och att få ihop ett fungerande och roligt spel, så 

hade vi inte tid att gräva djupare i alla frågeställningar. Därför så kan man gå in mycket 

djupare i alla våra frågeställningar och leta fler svar och vinklar på dem.

Vi har också börjat fundera på en väldigt intressant fråga. Det är hur brädspelen står sig idag. 

Hur mycket en vanlig Svensson-familj spelar brädspel? Spelar dagens tioåring lika mycket 

brädspel som vi gjorde när vi var tio år? Vad har brädspel för inverkan på människor, blir folk 

gladare och mer sociala? Hur ser försäljningen för brädspel ut,  har den ökat eller sänkts? 

Enligt oss är det ett otroligt intressant ämne och om vi ska göra någon till forskning så blir det 

i detta ämne.
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