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Inledning 

Examensarbetet är en del av kursen FFSK10 på Lunds universitets författarskola, och består 

av två delar. Den ena delen är denna rapport som ska reflektera kring det egna skrivandet och 

arbetsprocessen med manuset. Den andra delen är ett utdrag på 50 sidor ur mitt bokmanus. 

 

På Lunds universitets författarskola varvas perioder av föreläsningar och andra schemalagda 

aktiviteter med perioder av eget skrivande. Under perioderna av eget skrivande arbetar varje 

student med ett bokmanus som ska vara klart i slutet av utbildningen, det vill säga efter fyra 

terminer.  

 

Under första terminen tilldelas varje student en handledare som några gånger per termin, efter 

perioderna av eget skrivande, läser ens bokmanus och därefter ger konstruktiv respons. Min 

handledare heter Henrik Pettersson och är verksam författare. Två gånger per termin 

förekommer även textsamtal, då vi som studenter kan lägga fram kortare utdrag ur projekten 

för en mindre grupp av studenter och deras handledare. 
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1. Presentation av projektet 

Mitt bokprojekt på Lunds universitets författarskola har arbetsnamnet ”Ingen väg tillbaka” 

och är troligtvis en ungdomsroman. Eftersom boken inte är färdigskriven är ingenting hugget i 

sten. Min huvudkaraktär är 18 år gammal, vilket gör att en målgrupp på runt 15-20 år, kanske 

vore passande så småningom.  

 

I korthet handlar romanen om Catherine, som i textens början står på en järnvägsbro och är 

nära att hoppa. Egentligen vill hon inte dö, hon vet bara inte vad hon ska ta sig till. Istället för 

att hoppa bestämmer hon sig för att förändra allt. Hon tar tåget till en annan stad och försöker 

börja ett nytt liv. Men hennes förflutna kommer ikapp henne och hon återvänder så 

småningom hem för att reda upp sitt liv innan hon kan gå vidare. 

 

I romanen varvas nutidsplanet i presens med tillbakablickar i preteritum. Lite i taget nystas 

vad som har hänt henne upp, precis som anledningarna till varför hon hamnade på bron. Min 

tanke är att romanen handlar mer om hennes vilja att förändras och få perspektiv på det 

förflutna än om döden. 

 

Jag bytte projekt i somras och arbetar nu intensivt med det nya. I nuläget har jag skrivit 44 

000 ord (ca 110 sidor med 1.5 radavstånd) och jag bedömer att jag har ungefär 30 sidor kvar 

att skriva. Sedan väntar ett större redigeringsarbete. 

 

2. Analys av språk och stil 

2.1. Genre 

Min roman skulle jag i nuläget placera i supergenren ”roman” och subgenren ”ungdomsbok”. 

Jag ser det som en ungdomsbok främst på grund av att huvudpersonen är ung och för att hon 

söker svar på de existentiella frågorna i samband med att hon lämnar hemmet. Fokus ligger på 

Catherines utveckling och min tanke är att hon gör en inre resa lika väl som en yttre. Kanske 

kan man kalla boken för en utvecklingsroman av den anledningen. 

När jag började skriva hade jag ingen bestämd uppfattning om vilken genre jag skrev i. I 

början var huvudkaraktären i 25-årsåldern. Först när min handledare frågade mig om det var 

en ungdomsroman som jag skrev på och berättade att han såg karaktären som 16 år, fick jag 

upp ögonen för att det nog kunde vara så. I nuläget är Catherine 18 år eftersom jag vill att hon 
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ska vara myndig, men det är möjligt att hon kommer att bli ännu yngre när jag redigerar nästa 

gång. 

 

2.2. Epikens basenheter 

2.2.1. Persongalleri 

Min roman har en huvudperson och det är bara hennes tankar och känslor som skildras. En 

annan karaktär som har stor betydelse i återblickarna är Roman, som är ett par år äldre än 

Catherine. De har varit kompisar sedan barnsben och deras föräldrar känner varandra genom 

schackspelandet, som är deras stora gemensamma intresse. Catherine ser Roman nästan som 

sin bror, medan Roman är förälskad i henne. 

I berättelsens nu-plan får Jonas så småningom en viktig roll som hennes vän. Han är i 40-

årsåldern, tvåbarnsfar och lyckligt gift. En annan karaktär heter Rosa, är runt 80 år gammal, 

och äger en tvåårig blandrashund, Strumpan. Catherines och Romans föräldrar finns också 

med i mindre roller. 

 

2.2.2. Tid och plats 

Min tanke är att Catherine befinner sig i Sverige i två olika städer, eller på tåget mellan dem. 

Jag har hittat på och plockat ihop miljöerna, så jag valde att inte ge städerna verkliga namn 

eller döpa dem till något påhittat. Staden Paris nämns i en tillbakablick, kanske är det inte 

konsekvent. Händelserna utspelar sig i nutid eller möjligtvis för några år sedan. För min del 

har tiden och platserna inte så stor betydelse. Däremot vill jag gärna att berättelsen ska kännas 

trovärdig, som att det hade kunnat hända, så kanske hade det ökat trovärdigheten att skriva om 

två specifika och namngivna städer. Tidsmarkörer finns med i form av mobiltelefonen som 

hon använder och namn på butiker som Pressbyrån och H&M.  

 

2.2.3. Vems verklighet 

Boken är inte självbiografisk eller verklighetsbaserad, utan handlingen och personerna är 

påhittade. Men jag försöker såklart leva mig in i karaktärernas tankar och känslor när jag 

skriver.  

Saker, som min cykel, som den ser ut i verkligheten, finns med i boken, precis som min gamla 

mobiltelefon. Jag tyckte det var lite kul och enklare att beskriva när man vet hur det ser ut. 

För att få en tydlig bild av Rosas hus googlade jag på bilder av hus tills jag hittade ett som jag 

tyckte passade.  
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2.3. Läsare 

När jag skriver ny text flödesskriver jag med mig själv som tänkt läsare. I ett andra steg 

försöker jag se kritiskt och med lite perspektiv på texten och göra den begriplig och läsbar för 

fler än mig själv. Ibland går det trögt att skriva ny text om jag kopplar på min kritiska blick. I 

det första steget försöker jag tillåta mig själv att skriva dåligt, för att få något gjort och 

komma framåt i berättelsen. 

När jag har hela berättelsen på papper tänker jag att jag ska läsa den med ett tredje par 

”glasögon”. Då vill jag tänka mer på min målgrupp och genren tror jag och jag skulle vilja 

göra stilen mer enhetlig, om det går.  

 

2.4. Komposition och struktur 

Min bok har ett nutidsplan och ett dåtidsplan. I nutidsplanet rör sig huvudpersonen hemifrån, 

till en ny stad, tillbaka hem och sedan iväg till den nya staden igen. Tiden som förflyter i 

bokens nutidsplan är 2-3 veckor. Nutidsplanet skildras i presens och tredje person. Med jämna 

mellanrum inflikas tillbakablickar i preteritum. Tillbakablickarna kommer i tidsordning och är 

utvalda för att skildra huvudpersonens och Romans relation. De har känt varandra hela livet, 

så nedslag görs med flera års mellanrum. 

Jag tänker mig att romanen börjar i mörker och att den ska sluta ljusare. Tanken är att kapitel 

10 ska utgöra ett avslöjande av vad som hänt innan romanen startade och bli en slags 

vändpunkt. Jag vill att informationen ska nystas upp lite i taget. 

 

2.5. Framställningsform och perspektiv 

2.5.1. Berättarstil och närhet till karaktären 

Jag upplever att det finns olika berättarstilar på olika ställen i min roman och att det har att 

göra med perspektivet och avståndet till karaktären.  

 

På något ställe upplever jag att det finns en berättarröst som inte är Catherines: 

 

Hade hon lyssnat noga hade hon hört koltrasten sjunga från taknocken på stationsbyggnaden, hon 

hade känt att luften var mild och ville henne väl. Istället hör hon transwagonvagnarna på spåren 

under sig och hon huttar av kylan inombords. 
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På några ställen upplever jag att perspektivet ligger nära Catherines perspektiv, tanke- och 

känslovärld: 

 

Hon drar fram mobiltelefonen som ligger kall och död som en fiskpinne i hennes väska. Stirrar på 

den tills hon mår illa. Aldrig i livet. Aldrig att hon skulle ringa hem. 

 

På andra ställen upplever jag att hon skildras mer utifrån: 

 

Catherine ställer sig på stolen i hallen, skruvar ur den gamla glödlampan och skruvar i den nya. 

Sätter tillbaka lampskärmen och testar att tända och släcka. Hon ställer tillbaka stolen, puffar upp 

kudden och lägger tillbaka den i soffan. Diskar undan och torkar porslinet torrt. 

 

Min plan är att försöka göra berättarstilen mer konsekvent när jag skrivit klart hela romanen 

och kan redigera den i sin helhet. Jag tror jag har kommit fram till att jag tycker bäst om mitt 

eget språk när det finns ett lite större avstånd från karaktärens tankar och känslor. Samtidigt är 

jag rädd att texten blir tråkigare då eller att läsaren inte ska förstå vad det handlar om. Det 

bästa kanske är att hitta en balans. 

 

2.5.2. Dialog 

Jag använder mig av ganska mycket repliker, som markeras med pratminus. Jag skriver inte 

på dialekt, tror jag, men jag försöker anpassa ordvalet efter vem som talar. Se exemplet nedan 

där huvudpersonen hjälper en gammal dam att sätta upp en lapp på en anslagstavla: 

 

‒ Jag kan hjälpa dig, säger hon och tar försiktigt tag i lappen mellan damens händer.  

Trycker den mot anslagstavlan. 

‒ Tack du, det var rart av dig. Det är inte alldeles lätt med det här åbäket. 

Hon gör en gest mot sin rullator. 

‒ Det förstår jag, säger Catherine och nålar fast lappen samtidigt som hon snabbt skummar igenom 

den.  

 

2.6. Språk och stil 

2.6.1. Rytm 

Jag vill gärna ha en viss rytm i språket. Jag tycker om korta meningar och plockar ofta bort 

subjektet, som här: 

 

Fortsätter i riktning mot parken. 
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Jag har också en förkärlek för upprepningar på grund av rytmen de skapar. Ibland fungerar 

det, och ibland blir det tjatigt: 

 

Hur bra lyssnar man då? Inte särskilt bra. Inte särskilt bra alls. Inte så att hon blir sugen på att 

starta mobilen. 

 

2.6.2. Språklig stil 

Språket jag använder mig av i boken är enkelt och textens läsbarhetsindex är lågt. Meningarna 

är mestadels korta och innehåller vardagliga ord. Jag använder mig gärna av 

miljöbeskrivningar för att skapa stämning. Jag har svårt att bedöma tempot i texten.       

 

3. Arbetsprocessen 

3.1. Manusbyte 

Under de två första terminerna arbetade jag med ett annat projekt. Mitt skrivande var intuitivt 

och jag planerade några scener framåt i taget, men hade inte så bra grepp om den stora 

strukturen. Under sommaren, mellan termin två och tre arbetade jag mycket med att försöka 

strukturera upp och planera romanen, men då protesterade allting inom mig. Det kändes fel att 

inte låta det få växa fram lite i taget utan planer och mål. Varför det var så vet jag inte riktigt. 

Kanske beror det på att jag arbetat intuitivt under många år och att det kändes fel att påskynda 

det. Eller också hade jag ingen tillräckligt bra historia. Jag vet inte, men jag är fortfarande 

intresserad av projektet och att få det klart och kommer fortsätta utforska det när 

författarskolan är slut. 

 

Eftersom det finns en tidsplan att förhålla sig till på författarskolan och jag gärna vill ha en 

färdig bok till termin 4 bestämde jag mig för att byta projekt och samtidigt sättet att arbeta. 

Jag ville planera allt i minsta detalj innan jag skrev. Efter att ha skrämt upp min handledare 

med ett mejl om att jag ville byta projekt hjälpte Henrik mig på ett mycket bra sätt med att 

planera och komma igång med den nya boken. Stort Tack Henrik!   

 

3.2. Skrivprocessen i mitt nuvarande projekt 

Enligt boken The Cambridge Introduction to Creative Writing av David Morley kan 

processen för kreativt skrivande delas in i sju steg: Förberedelse, planering, inkubation, börja 
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skriva, flöde, tystnad och genomarbetning. Jag känner inte igen min process i alla dessa steg, 

utan mest i stegen flöde, planering och genomarbetning. 

 

Idén till historien om Catherine kom till när jag gjorde en skrivövning som gick ut på att 

flödesskriva. Övningens instruktioner var att ställa klockan på 12 minuter och skriva så snabbt 

som möjligt om vad som helst under den tiden, utan att stanna upp. David Morley har på sidan 

129 i boken: The Cambridge Introduction to Creative Writing skrivit följande om flöde: 

 

Creative flow has been described by psychologists as a state of total absorption, a superfine focus 

in which the writer has clear goals but is writing at a stretch … 

 

Första scenen, där huvudkaraktären står på en bro och överväger att hoppa, dök upp som en 

fantasibild då jag flödesskrev och den ligger till grund för kapitel 1 i mitt projekt. Jag kände 

stark sympati för karaktären som dök upp i texten, men visste inte riktigt vem hon var, bara att 

hon var olycklig och inte visste vad hon skulle göra. Jag blev nyfiken på henne och vad hon 

varit med om och fortsatte skriva lite varje dag tills jag hade ungefär 30 sidor text. Denna text 

var i stort behov av redigering. Jag skickade texten till min handledare som inlämning efter 

sommaren. 

 

I samband med att jag bytte projekt fick jag i uppgift av Henrik att skriva en sammanfattning 

på några rader om vad jag ville att boken skulle handla om, och att skriva en baksidestext till 

den tänkta boken. Det kändes bra att ha bokens kärna klar för mig som ett mål att sikta på. 

 

Eftersom jag ville planera handlingen innan jag skrev gjorde jag också en kapitelöversikt i 17 

punkter, som fick plats på en A4-sida. Detta kan jämföras med hur Elizabeth George bygger 

upp sin så kallade stegvisa skiss enligt handboken: ”Skriv på! En handbok i skrivandets 

konst”. Där skriver hon att en stegvis skiss är en rad scener i den ordning hon föreställer sig 

att de ska komma i romanen.  

Utdrag ur min kapitelöversikt:  

 

7. Hon ger sig ut på stan – statistiska centralbyrån. Träffar Jonas. 

8. Hon blir av med pengarna – måste betala hotellhyran. Letar jobb. Träffar Rosa och Strumpan 

och får jobbet att gå ut med Strumpan en gång om dagen. 
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När jag skrev låg kapitelöversikten på mitt skrivbord och blev en påminnelse och översikt på 

vad jag skulle skriva och var jag befann mig. Jag tror också att den fungerar som en hjälp på 

det viset att jag slipper ta besluten under tiden som jag skriver, eftersom besluten redan är 

fattade. 

 

Jag upplever att jag har åtminstone två sätt att skriva på. Ett som är relativt fritt, där jag inte 

värderar och tänker alltför mycket. Skrivarhastigheten är relativt hög och riktningen är framåt. 

Ett annat där jag skriver långsamt och där det kritiska tänkandet är påkopplat. Jag bestämde 

mig för att försöka skriva utan att tänka och värdera i det första steget, och redigera i ett andra 

steg. Detta för att hålla en framåtrörelse och inte köra fast. Jag försökte måla upp de stora 

dragen i ett första steg, för att få en översikt på hur det hela skulle se ut. Och så tänkte jag att 

de mindre detaljerna skulle jag få till i nästa lager, i redigeringsfasen.  

 

Lars Åke Augustsson har i handboken ”Lust att skriva” tipsat om ett liknande sätt under 

rubriken ”Våga skriva skit för att sedan skriva bra”. På sidan 38 skriver han följande: 

 

Vet du med dig att detta bara är ett första utkast, som du senare kommer att förbättra, utan att 

någon annan får se hur dåligt det första var, då kommer du att våga mera – och vinna mera. 

Liksom du i första vändan kunde vara kreativ just för att du stängde av självkritiken, kan du efter 

en kritisk genomgång av det du skrivit åter vara mera kreativ just för att du vet att du alltid har en 

chans att gå tillbaka och göra en kritisk granskning av vad du skrivit. 

 

När jag hade min kapitelöversikt klar försökte jag skriva några sidor varje dag tills jag hade 

skrivit lite på alla kapitel. I nuläget har jag skrivit det mesta på alla kapitel utom de två sista. 

Jag upplever det som att mina kapitel behöver svälla på vissa ställen och kortas ner på andra. 

Vissa kanske jag behöver dela upp och portionera ut. Jag behöver jobba mer med stilen så att 

det känns mer enhetligt. Jag tror att jag behöver gå igenom varje scen och fråga om den bidrar 

till att föra handlingen framåt eller ger en större förståelse för temat eller huvudpersonen. Jag 

har gjort små redigeringar här och var, men försökt låta bli att redigera för mycket innan jag 

har skrivit klart alla händelser. Detta eftersom jag har insett att jag tycker det är roligare att 

redigera än att skriva nytt och kan fastna i timmar med att peta i ord istället för att fortsätta 

framåt och komma någon vart.  
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3.3. Respons och handledning 

Det har varit väldigt värdefullt att få respons av handledare och kursare under utbildningens 

gång, för att kunna förbättra texterna. Det är nyttigt och bra att få höra hur texterna upplevs 

och att få tips och råd om vad man kan förändra till det bättre. Både språkligt, men också om 

hur man kan variera sitt berättande, eller få ta del av tankar om historian. Det har också varit 

väldigt bra att kunna diskutera med handledaren kring den övergripande strukturen.   

 

Här kommer ett exempel på hur ett stycke i mitt projekt såg ut före respons och redigering: 

 

Tåget blåser bort och ljudet ebbar ut. Tankarna surrar inte lika mycket nu. Det är mer som att 

getingarna har landat. Kanske sitter de och sover och snarkar lätt. Kittlar henne som ögonfransarna 

kittlar mot kinderna när hon blundar. Inne i surrandet, inne bland tankarna står något nytt. 

 

Exempel på stycke efter respons och redigering: 

 

Tåget blåser bort och ljudet ebbar ut. Tankarna surrar inte lika mycket nu. Getingarna har landat. 

Kittlar henne som ögonfransarna kittlar mot kinderna när hon blundar. Tittar man noga ser man att 

de sitter i ett mönster. 

 

I fallet ovan var responsen konkret och kom med språkliga förslag. Responssamtal leder 

också ofta till nya tankar om berättelsen i stort, som ofta får mig att vilja arbeta om och 

göra större förändringar. På det viset bidrar respons för mig till en framåtrörelse och 

nytt syre i processen. Vilket jag är väldigt glad för! 

 

3.4. Föreläsningar och delmoment 

Föreläsningarna på författarskolan har gett mycket kött på benen och inspiration när det gäller 

skrivande. De har tagit upp en mängd skilda saker, till exempel hur man kan skriva dialog 

eller sångtexter. Föreläsningarna har ofta följts av uppgifter där vi som studenter har fått öva 

på momentet. Det har varit ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap och jag tror att det man lär 

sig i bästa fall samlas som en kunskapsbank i bakhuvudet. När man skriver tror jag att man 

har nytta av allt man lärt sig, på något sätt, även om man inte kan sätta fingret på en specifik 

mening i sitt projekt och säga att ”det här lärde jag mig på föreläsningen om dramatik”.   
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4. Att förbättra framåt 

Det jag skulle vilja arbeta mer med under fjärde och sista terminen är att få ner alla händelser 

på pappret och därefter redigera allt. Jag skulle vilja gå igenom varje scen och fundera på om 

den driver handlingen framåt, utvecklar förståelsen för huvudkaraktären eller temat och i 

annat fall plocka bort eller skriva om den. 

Jag skulle också vilja hitta ett sätt att göra berättelsen mer spännande. Framförallt i de första 

kapitlen. Kanske går det att öka tempot genom att minska ner på miljöbeskrivningar, eller se 

till så det finns mer konflikter eller hemligheter i texten. 

Jag vill öka avståndet till Catherines inre och försöka få fram på andra sätt vad hon tänker och 

känner. Samtidigt vill jag också få in fler tillbakablickar tidigare i texten, eller på något vis 

öka förståelsen för vem hon och Roman är.  

Jag skulle vilja arbeta om kapitel 10 helt och hållet, som är tänkt att vara en vändpunkt, och 

bygga upp spänningen på ett bättre sätt inför kapitlet, så att det kommer in mer naturligt.  

Jag tror också att jag börjar många meningar med ”Hon” och skulle vilja variera 

meningsbyggnaden mer och på andra sätt arbeta med att förbättra språket och stilen. 

 

4.1. Ord på vägen 

”Att läsa är att resa”, skrev Akademibokhandeln i en reklamkampanj. Jag håller inte riktigt 

med. Att läsa är att följa med på någon annans resa. Att skriva är att göra en egen. 
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