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Skapandet av den egna skönlitterära texten 

 

Under första året på Författarskolan jobbade jag med att »finna en struktur« (creative writing, 

process of creative writing) som kunde bära det manus jag ville skriva. Under projektets 

början hade jag några få klara bilder jag ville skildra. De bilderna har egentligen inte 

förändras under arbetets gång. Utmaningen har varit att hitta struktur, dramaturgi samt att 

skapa nya bilder som skulle hålla ihop manuset.  

 

De första utkasten från projektet var avskalade och »kompakta« dikter. 

 

        »Bakom en soffa 

        samlas kaninskit bland 

        nikotinfärgade sladdar« 

 

I takt med skrivövningar och responsmöten utvecklades mitt sätt att skriva vilket påverkade 

det egna manuset. Resultatet blev att jag skrev om dikterna under de kommande två 

inlämningarna utan att komma vidare med manuset. Det var viktigt för mig att hitta en 

konsekvent struktur som passade projektet och som jag skulle ha tålamod att jobba med under 

det kommande året. 

        Den första konceptuella idén kring manuset var att beskriva en lägenhet där objekt, 

kläder och möbler i sig skulle avslöja karaktärerna och deras historia.  

 

        »I garderoben i hallen lyser en 60 watts lampa på kläder och lådor fyllda till en höjd av         

        en midja där vita väggar skymtas upp mott ett vitt tak bakom fyllda krokar och galgar                      

        bland malar och damm. Bland skinn och bomull. Skridskor hattar skor kryckor    

        snowracer vantar ljuststakar teckningar lakan väskor sopsäckar julgransfot tavlor penslar   

        dagböcker papper skissblock klänningar örngott glödlampor galonbyxor stickade tröjor    

        cykelhjälm halsduk innebandyklubba skrivmaskin   tomma vita ark.« 

 

Detta koncept uteslöt mig dock från att jobba direkt med karaktärer och deras beteenden. Till 

tredje inlämningen hade jag arbetat med korta, avskalade dikter men även skrivit texter i mer 

prosaisk stil. Fortfarande hade jag svårt att komma vidare med manuset. Lösningen på det 

problemet var att hitta en berättelse kring de klara bilder jag tidigare jobbat kring.  

 



	   4	  

        »Du kommer att födas, oplanerat. Du kommer att födas, isolerad och förflyttas. Till krav   

        till kontroll. För ett givet beteende. Mellan jourhem, mellan familjehem. Du kommer att  

        växa upp stum, utan ord, utan ljud. Du kommer att se. Förstå att någonting är fel. Du  

        kommer att befinna dig på S:t Göran, Sant Lars, Maria pol och diverse avdelningar som   

        bär siffror som 54 och 55…« 

 

Jag var tidigt inne på att beskriva konsekvenser ur ett socialt och neurologiskt perspektiv. Att 

skildra ett händelseförlopp. Vilka beteenden och verklighetsuppfattningar som följer i 

generationer. Mellan realism och abstraktion. För att inte spåra ut för mycket och försöka 

hålla kvar läsaren upplevde jag att det krävdes ett narrativ.  

        Jag hade under denna tid tänkt mycket på mina vänners arbeten på förläggningar för 

ensamkommande flyktingbarn. Detta fick mig att tänka på Finska vinterkriget och de 70 000 

finska barn som Sverige tog emot. Samtidigt blev jag påmind om en historia min mormor 

berättade för mig. Hur hon och hennes familj var tvungna att äta hennes lillebrors kanin under 

andra världskriget. Hennes bror åt inte av köttet och min mormor påverkades väldigt starkt av 

den händelsen. Jag upplevde att hennes erfarenheter av andra världskriget präglade hennes liv, 

något som både jag och min mamma fick kännas vid. Vi växter därigenom upp med starka 

värderingar kring att mat aldrig skulle slängas, att varje plagg skulle sparas och att pengar 

skulle förvaltas väl. Ur händelsen med kaninen och nedärvda värderingar kunde jag finna en 

plattform från vilken resten av manuset kunde stå på.  

        Under sommaren, efter termin två, skrev jag stycken i ren prosa för att strukturera en 

historia baserad på händelsen med kaninen och nedärvda värderingar. Jag skapade tre 

karaktärer »Hon«, »Du« och »Jag« som skulle representera tre generationer kvinnor där »Jag« 

skulle representera nutid. Jag skulle utgå från ordet »Arv« vilket även blev arbetsnamnet. 

Senare under termin tre växte följande tre delar fram. 

         

Del I; 

Plattformen för manuset blev »Hon«, som föddes på 20-talet och växte upp under andra 

världskriget i Helsingborg. »Hon« skulle vara en karaktär som efter kriget blev 

självförsörjande. »Hon« skulle koncentrera sig på studier och senare på sitt arbete som 

sekreterare. Hennes självkänsla skulle präglas av ansvarstagande och god arbetsmoral. 

Vändpunkten skulle komma när »Hon« blir gravid innan den fria abortlagen trädde i kraft. 

Den graviditeten och det ensamstående moderskapet skulle komma att bli skamfylld och 

hennes tidigare starka självkänsla skulle förändras. Del I skulle beskriva ett ensamstående 
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moderskap och en isolerad situation för »Hon« och barnet där »Hon« skulle bli beroende av 

sina föräldrar som skulle fungera som daghem när »Hon« var tvungen att arbeta. Därav kunde 

»Hon« inte befria sig från den skuld föräldrarna anklagade henne för. Barnet skulle växa upp 

med känslan av att något är fel och komma att präglas av skuld. Modern och barnet skulle 

utveckla en nära och till synes god relation. Dock skulle »Hon« inte kunna dölja sin bitterhet 

och hur hon utvecklade ett depressivt sinnestillstånd. 

 

Del II; 

Del II skulle fungera som en konsekvens av ett socialt arv. »Du« skulle födas in i en 

föreställning om att något skulle »återskapas«. Återskapandet skulle vara en form av 

iscensättning av del I och leda till en frigivning i del III. Ett uppbrott av ett arv. »Du« skulle 

genomföra återskapandet genom en handlingsplan präglad av ett bisarrt beteende. Sista 

stycket i del II skulle heta ”Föreställningen” och skulle bekräfta läsarens känsla över något 

overkligt. »Du« i del II och »Internen« i del I skulle kunna ses som samma karaktär. Dennes 

inlärda beteende präglas av »Hons« beteende.  

 

Del III; 

Del III skulle skildra »frigivningen« och stå för en mer verklighetstrogen skildring av vad 

som händer i del II kring »Dus« föreställning. Frigivningen kommer att beröra »Du« samt 

olika instanser. »Hon« kommer förnimmas som en påminnelse kring en historia som går 

tillbaka till 20-talet. 

 

Den kursiverade texten på första sidan har varit med från början. Textens innehåll stämmer 

inte överens med resten av manuset men har fungerat som en påminnelse över vad manuset 

skall handla om. På ett sätt har den varit min personliga synopsis. Än är jag inte säker på om 

den skall vara kvar eller om den ska skrivas om. Jag önskar dock att den kursiverade texten 

skall ge mer realistisk medvetenhet kring »Dus« karaktär och historia. 
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Hur skrivprocessen gått till utifrån process of creative writing, Creative writing. 

 

Under skrivperioder har det varit viktigt för mig med en vilotid. Manuset är med alla timmar 

på dygnet och när problem uppstår kan en lösning lättare dyka upp när jag i vardagen utför 

sysslor så som att diska eller tittar på tv. Om jag upplever att vilotiden går över en tidsram vet 

jag att problemet inte kommer att lösas på det sättet. Jag har i dem situationerna utfört 

skrivövningar. De skrivövningar som har hjälpt mig har varit de utan någon press. Jag har 

börjat med att skriva ner ord som har med problemet att göra. Jag har därefter låtit pennan gå 

över pappret och skrivit de första orden som dykt upp. De första raderna blir 

osammanhängande utan någon innebörd men till slut händer något och ord bildar meningar 

för att sedan komma tillbaka till problemet för att, om jag har tur, där hitta en lösning. 

Därefter kan jag tänka på lösningen och värdera ifall det kan fungera.  

       Jag har märkt att jag skriver som bäst direkt på morgonen. Då flyter allt på i en till två 

timmar. Därefter går det trögare och jag har accepterat att det inte lönar sig att fortsätta. Jag 

kan ta en paus och fortsätta några timmar senare. De timmarna kan också fungera som vilotid.  

       Jag »mäter« med jämna mellanrum min text med LIX. Kollar läsbarhetsindex samt 

ordvarationsratio. Jag skriver varje dag upp hur många ord som skrivits sedan förra dagen och 

om fler ord har tillkommit. Detta ger mig en konkret bild över manuset som ger en känsla av 

kontroll och struktur.  

        Titeln på manuset grundar sig på min tanke kring det sociala arvet. Vad följer genom 

generationer och har man en egen vilja? Är man medveten kring sitt beteende och sin 

verklighetsuppfattning? Jag känner att titeln fortfarande passar. Jag var tidigare inne på att 

ändra titeln till Föreställningen. Men detta skulle enbart förstärka känslan kring det overkliga. 

För mig känns det viktigt att höja det realistiska i manuset.  

       

 

 

Vilka teoretiska och praktiska kunskaper som påverkat den skriftliga framställningen 

 

När jag började på Författarskolan hade jag ingen skrivrutin inom litterärt skapande förutom 
korta stycken i anteckningsböcker. Jag hade inte heller skrivit i olika genrer. Därför har i 
princip alla delmoment påverkat min skriftliga framställning dramatiskt då jag fått möjlighet 
att undersöka och experimentera med mitt språk och litterär gestaltning.  
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        Genom delmoment och responsmöten med lärare och elever kan jag se mina och andras 

texter på ett mer objektiv sätt. Jag kan förutse hur andra kan komma att uppleva min text och 

jag kan se andras texter mer konstruktivt. Genom att lära sig ge respons har man inte bara 

chans att utveckla andras text utan även sin egen och därigenom lyckas gestalta sin vision.  

        Jag har försökt utnyttja de delmoment vi blivit tilldelade till mitt förfogande på bästa 

sätt. Jag har upplevt det positivt att uppgifterna varit så pass fria och att lärare har visat tillit 

och bemött våra texter med respekt. I en utsatt situation så som responsmöten är upplever jag 

att vi alla hittat en nivå där konstruktiv kritik inte upplevts som personlig.  

        Under uppgifter som »fakta och fiktion« och »litterär fakta« utvecklade jag ett intresse 

för research och information, Jag hittade även en prosalyrisk stil som jag trivdes bra med och 

nu använder i mitt manus. Det var inspirerande att få använda fakta och presentera det på ett 

obundet sätt. Andra skrivuppgifter som påverkat mitt arbete med manuset är »Madame 

Bovary« och »Antigone«. Under skrivuppgiften med »Madame Bovary« ville jag testa hur 

abstrakt en text kunde bli i berättandet utan att tappa läsaren. Min tanke med manuset var 

alltid att pendla mellan en reell objektiv verklighet och karaktärernas subjektiva syn på sin 

egna personliga verklighet. Under skrivuppgiften »Antigone« testade jag att gestalta en 

fruktansvärd olycka utan att göra den tung för läsaren. Texten blev saklig och kognitiv och jag 

valde att inte gå in i karaktärernas känsloregister. Denna övning ledde till en berättarteknisk 

stil jag nu försöker applicera på manuset. 

        Lektionerna och uppgifterna dominerades av prosa vilket påverkade mig på gott och ont. 

Det negativa i detta var att jag inte upplevde att lyrik var lika uppskattat och inte togs på lika 

stort allvar.  Mitt sätt att skriva drogs därför mot en prosaisk stil som sen gav mig idén att 

bygga manuset på händelser kring andra världskriget. Dock ville jag inte att det skulle handla 

om andra världskriget utan fungera mer som en utgångspunkt för hur vårt sinne och beteende 

präglas för att sedan föras vidare till nästa generation. Szondi skrev »en dikt om trettioåriga 

kriget inte är detsamma som det trettioåriga kriget.« (Lyrikens liv s153) och menar på att 

dikten framstår som en autonom »individ«. Utifrån det citatet upplevde jag att jag hade 

möjlighet att bygga mina tankar på en verklig grund utan att för den sakens skull behöva 

anpassa mig till den ur ett historiskts perspektiv. 

        Det uppmanades tidigt av lärarna att läsa för att skriva. Under Krafts och Küchens 

föreläsning om lyrik tipsade de om antologier. Att genom antologier hitta de texter och 

författare man kunde lära av och jag sökte aktivt därefter litteratur som rörde sig kring liknade 

ämnen eller struktur som jag ville skriva.  
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Vilka berättartekniska och stilistiska metoder som har tillämpats 

 

I Lyrikens liv diskuteras hur man kan kategorisera prosalyrik utifrån bland annat Ponges 

prosadikt Ostronet. Det är en upplysande dikt som beskriver hur man öppnar ostronet, att man 

kan äta innehållet och att man till slut kommer på idén att använda pärlan till smycke. I 

Lyrikens liv skriver man följande »Just denna spänning mellan det strängt sakliga och en stark 

bildmässig expansion är det som gör dikten till något mer än information. Dikten öppnar en 

hel värld också i det språk som berättar ostronet och den stora världen…« Precis som i 

Ostronet har jag valt att vara saklig och informativ. Jag har dock inte använt mig av ett lika 

lyriskt språk utan ett mer kantigt och strävt. Dock påträffas ibland mer lyriska inslag. I del I, 

första stycket som heter »Mörkläggningen«, träffar vi »Hon« och vi förstår snart att det 

utspelar sig under andra världskriget genom följande text; 

 

        »Hon hade lyssnat till rösten av Per Albin Hanson. Hört ord som ›neutral‹, att  ›hålla sig    

        utanför‹. Hon hade stått vid en hamn och vinkat. Vinkat leende mot uniformerade tyska    

        soldater. Sett dem anlända från Helsingör. Över ett sund som annars var trafikerat. Känt    

        dem tränga sig in. Sett dem försvinna norrut på den svenska järnvägen.« 

 

Jag har även försökt att beskriva denna tids stämning genom denna text; 

 

        »Mellan mörklagda hus vandrade Hon hem. Bland viskande medborgare, spanare och   

        paranoida sinnen. Till två rum och kök i stum skymning. En förvaring där kuponger gav   

        175g kött per kvartal, per person.« 

 

Och för att beskriva en svår och emellertid desperat tid skrevs följande två texter; 

 

        »Hon låg kvar i sängen när kaninen stillsamt hoppade fram över golvet. Hennes bror   

        sträckte fram ett salladsblad. Lät den äta. Hon betraktade honom länge, hur han varsamt   

        strök den gråbruna pälsen.«  

 

        »Spånskivor sattes upp framför fönstren innan lampor tändes 

        och i ett isolerat hem satt två vuxna och två barn i ett kök och åt av det lilla kött en     

        gråbrun kanin bar.« 
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Från »Mörkläggningen« kommer vissa delar att återkomma. När »Hon« ser de tyska 

soldaterna verkar stämningen vara god. Meningen »känt dem tränga sig in« indikerar dock på 

något annat. Det skall associeras till »brott«, kanske mot Haagkonventionens bestämmelser 

och senare kanske hennes graviditet, som genomsyrar manuset. Jag har alltså försökt att jobba 

på flera plan. Dels från ett generellt historiskt plan och dels från ett personligt plan. 

Karaktären »Hon« kan därav också tolkas på olika sätt.  

        »Hons« barn benämns »Internen« och blir den som får bära »skulden«. Därefter upplevs 

världen, utifrån »Hons« perspektiv, som hotfull och världen börjar sakta lösas upp.  

        Scenen med de tyska soldaterna upprepas i del III men då som en vräkningsscen med 

»Du« som huvudkaraktär. Där kommer fem män gå in och tömma lägenheten i svarta 

sopsäckar medan Socialen och fastighetsägare står utanför och tittar in. Här vill jag att läsaren 

skall se parallellen och associera till det sociala arvet som manuset handlar om.  

         I del I finns sammanlagt nio »faktatexter« som skall förklara, utifrån den rådande 

situationen, sociala och neurologiska omständigheter som kan påverka beteende och sinne. 

Alltså, dessa texter skall fungera som en allvetande berättare. 

        I del II möter läsaren »Du«. Denna karaktär kommer att genomföra vad många läsare 

säkert uppfattar som bisarra handlingar precis som »Hon« uttrycker i del I. Men trots de 

bisarra handlingarna kan det vara »Dus« tolkning av »Hon«. »Du« har lärts sig av »Hon« och 

är alltså ett resultat av vad »Hon« stått för. Den återkommande meningen »för detta har du 

lärt dig« bekräftar det.  

        Det verkar också som att »Du« avslutar det »Hon« inte klarade av eller inte kunde 

avsluta. »Du« och »Internen« kan ses som samma karaktär och del II skildras utifrån den 

karaktärens perspektiv.  

         

Del I berättas ur ett tredje persons perspektiv och i preteritum. Del II och III beskrivs ur ett du 

perspektiv och i presens. Anledningen till detta är att jag ville gestalta en tidsram. För mig blir 

en tredje persons perspektiv i preteritum något som sker längre ifrån mig än vad ett du 

perspektiv i presens gör. Att använda ett du perspektiv, upplever jag, ger läsaren en mer nära 

och accepterande relation till karaktären trots att läsaren kanske inte alltid förstår varför de 

bisarra handlingarna utförs. Meningslängden varierar och jag försöker hålla ett sakligt och en 

aning formellt språk. Jag försöker hålla mig utanför karaktärernas känsloregister för att texten 

inte skall bli alltför tung. Ibland har jag använt ett koncentrerat språk som känns »staplat«. 

Kanske för att dra ner läshastigheten. Med de korta texterna har jag jobbat mycket med att 

hitta de rätta orden att använda. Det för att ibland hitta en rytm, ibland för att ge en så kallad  
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»staplad« känsla. Med de längre styckena har jag inte varit lika pedantisk. Där har jag oftast 

beskrivit en handling och texten lutar mer åt prosa.  

 

Exempel på »staplat« språk; 

 

        »Varje yta har vidrörts. Detaljer lagras. Selektiva minnen sammanställs och genererar        

        yttre uppfattning. Det reella tycks inte upplevas objektivt.« 

 

Exempel på »rytmiskt« språk; 

 

        »Sittande i soffan hör du radion tala. Tala om krigsslut och befriade öron. Om   

        tyngdslösa kroppar och befriade ögon.« 

 

Jag har under de senaste månaderna experimenterat med fotnoter. Tanken var dels att ge 

manuset ett mer akademiskt utseende och förstärkta den strikta deskriptiva stilen och dels att 

underlätta associerandet för läsaren. Nu överväger jag starkt att ta bort det då jag vill ge 

manuset en mer lyrisk ton.    

 

 

Det fortsatta arbetet under termin 4 

 

Jag har fortfarande mycket kvar att skriva. Jag tänker jobba vidare som innan och 

vidareutveckla vissa delar. Efter att ha skrivit denna rapport kan jag se vad jag behöver jobba 

mer med. Då arbetet tidigare har varit svårt att greppa känner jag nu att jag har större koll på 

innehållet. Därav har denna rapport varit en utvecklande del. Jag hoppas även att 

opponeringen på denna rapport kommer att ge mig nya insikter. Dock hade jag velat skriva 

den lite tidigare då jag inser att det är mer jobb som krävs att avsluta arbetet än jag tidigare 

insett.   

        Min personliga vision om erfarenheten kring detta projekt har varit att experimentera. 

Att Författarskolan och projektet ska ge mig möjlighet att testa gränser och att jag hade råd att 

göra misstag. Nu i efterhand kan jag se att jag varit lite för feg och inte alls anammat de 

tankarna. Jag har inte vågat låta projektet flyta utan istället forcerat fram det. Vad jag tänker 

göra under den sista terminen är att följa Krafts råd jag fick från början, att skriva så mycket 

som möjligt. För vad jag förstår nu är att jag kan radera.  
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Respons och handledning 

 

Tack vare respons och handledning har jag fått en mer konkret bild av den typ av text jag 

skriver. De första responsmötena vår grupp hade var Åsa-Maria, Mette och Virve närvarande. 

Vi testade olika konstellationer av responsmöten så som grupprespons och enskild respons. 

Det var utvecklande att diskutera i grupp kring varandras arbeten och att sedan få individuell 

respons med Kraft för att tala kring mer personliga tankar.   

        Under termin ett och två var Krafts råd till mig att skriva och få ut så mycket material 

som möjligt. Jag kände ofta att jag fastnade med strukturen och kände aldrig att texter dög för 

ett helt manus. Under experimenterandet med prosalyrik som jag började med under termin 

två gav Kraft mig litterära exempel och lånade mig Leslie Kaplan »Överflödet fabriken« som 

beskriver en fabrik. Där fick jag en konkret bild över hur man kunde göra med beskrivandet 

av en specifik miljö, vilket jag då var inne på. I »Överflödet fabriken« struktureras manuset 

på nio »kretsar«, nio avdelningar, en struktur jag också tog till mig.  

        Under sommaren innan andra året bestämde jag mig för att ta 15hp »eget skrivande« på 

distans. Jag hade svårt att koncentrera mig på det egna projektet parallellt med skrivuppgifter. 

Kraft hade utryckt en oro över att jag kanske inte skulle hinna och jag förstod att jag behövde 

prioritera bort skrivuppgifter för att bli klar.  

        För att känna att jag skulle hinna beslöt jag mig för att skriva ett x antal sidor per dag. 

Jag märkte att jag hade allt för höga krav på mig själv och insåg att jag inte kunde hålla en 

önskad takt. Genom att sänka kraven kunde jag komma framåt i arbetet och tack vare att jag 

tagit 15hp på distans har jag även kunnat fokusera. 

        Efter fjärde inlämningen sammanställde Kraft de texter hon fann starkast från alla mina 

inlämningar vilket gav mig en stor putt i rätt riktning. Genom att se texterna ur ett annat 

perspektiv och i olika konstellationer lyckades jag vara något objektiv. Det gav mig också ett 

större självförtroende. Därefter genomfördes respons över mail vilket passade mig bättre än 

den tidigare responsen. Mailresponsen blev mer effektiv, tack vare de sammansatta 

dokumenten Kraft gjorde och jag upplevde att jag när som helst kunde kontakta henne för råd 

och hjälp.  
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