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Hur skriver man klart
sina böcker snabbare?

Det finns något magiskt med att skriva.

Inte bara känslan av att skapa någonting från grunden, utan också den underbara känslan av att bli
klar med sin bok. Det är en blandning av självförtroende och lättnad, som är svår att slå. Vill du kän
na den känslan oftare?

Och skulle du inte vilja kunna peka på en betydligt längre lista med böcker, som du har skrivit?
Kanske en hel hylla med böcker? Så att det inte råder några som helst tvivel om att du är en Författ
are (med stort F)?

Och tror du inte att fler böcker skulle göra det lättare för dig att tjäna mer pengar på dem? Varje yt
terligare bok uppmärksammar de tidigare och gör dig till en bättre författare.

Samtidigt har du säkert ett heltidsarbete, massor av sysslor som ska skötas, barn, nöjen och annat
som gör det svårt för dig att få lika mycket skrivet som du skulle vilja. Det måste du ta med i beräk
ningen.

I den här boken ger jag dig praktiska verktyg så att du kan bli ännu mer produktiv. Du kommer bland
annat att få lära dig...

√ hur du får mer tid att skriva, utan att offra något du kommer att sakna

√ hur du sparar tid genom att skriva i korta stötar

√ hur du drar maximal nytta av de tider du inte skriver

√ hur du beräknar hur länge det tar att skriva en text

√ hur du kortar ner tiden det tar att skriva, genom att kapa en del av skrivprocessen

De verktyg jag ger dig är inte bara sådana jag själv använder, utan de är baserade på råd från några
av de mest produktiva författarna i världen.

Du behöver inte sluta arbeta, vara föräldraledig, blogga, motionera, vara mycket aktiv på sociala
medier, träffa vänner eller titta på film och TV. Du kan vara som vilken annan människa som helst
– och ändå bli mer produktiv.

De senaste tio åren har jag i genomsnitt publicerat mer än en bok per år. Nästan en tredjedel av de
där böckerna har jag fått lön för att skriva. Jag har också trängt genom förläggarnas nålsöga ett par
gånger, men mina böcker har sålt lika bra eller mer när jag har publicerat dem på egen hand.

Naturligtvis har jag gjort mina misstag, men jag har försökt att lära mig av dem. Jag har dessutom
ett par kloka vänner som har hjälpt mig, och det är en matnyttig lärdom för dig som skriver, att aldrig
skriva ensam.

Jag kommer att göra mitt bästa för att du ska få de verktyg som behövs för att skriva mer effektivt.
Vad du gör med dem är upp till dig. Jag tänker inte tvinga dig att förändra dig. Valet är ditt. Det kan
räcka med en liten förändring för att uppnå bättre resultat.

Dessutom: Vad som fungerar, vad som fungerar bra och vad du är van vid är inte alltid samma sak.



Vissa saker gör vi bara för att vi vant oss vid det. Därför hoppas jag att du är öppen för att testa lite
nya saker för att bli mer produktiv.

Tanken är inte att du ska ge upp vem du är, utan att du ska nå fler av dina mål genom att lära dig
några tekniker. Testa och utvärdera det hela för att se vilket som är mest effektivt. När du har ett re
sultat tror jag inte att du kommer att vilja gå tillbaka till hur du jobbade tidigare, men du får självklart
göra det, om du skulle vilja.

Nu kör vi igång!

Lennart Guldbrandsson

Göteborg, sommaren 2016
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11. Gör en diagnos

(Tidsåtgång: ca en timme. Tidsbesparing: vi återkommer till det.)

Börja din utveckling att skriva snabbare genom att titta på hur du har skrivit hitills. På det sättet kan
du själv se om teknikerna fungerar istället för att bara ”ha en känsla” för att det går snabbare.

Om du inte gör den här delen, kommer du inte att kunna göra några av de senare delarna, så ta lite
tid att fundera på det här. Det tar inte mer än någon timme, på sin höjd. Ta nästa inplanerade skrivtid
och gör det här istället. Det kommer att betala sig i längden.

√ Gör en lista över dina tidigare böcker. Ofärdiga böcker räknas också, liksom böcker som bara
ligger i skrivbordslådan eller datorn. Jag gissar att du tycker att det är för få böcker. I själva verket
hoppas jag det

√ Försök att uppskatta hur mycket tid du har lagt på var och en. Börja stort. När inledde du den
allra första boken? Om du inte vet exakt spelar det ingen roll, men gör en bildad gissning. Glöm
inte att att du kan se efter när dokumentet skapades i datorn. Vilket datum är det idag? Hur många
år och månader är det emellan? Dela tiden med antalet böcker. Nu har du din genomsnittshastighet.
Den här hastigheten är mycket viktigare än antalet ord du skriver per minut eller timme, eller månad

√ Skriv ner hur du brukar göra när du skriver. Vilka är stegen i din skrivprocess? I vilken ordning
kommer de? Uppskatta hur mycket tid varje steg tar. Vilket steg lägger du mest tid på?

√ Anteckna de vanliga problemen. När brukar du köra fast? Var förlorar du inspirationen? Hur
många av de böcker du har på din lista är ofärdiga?

Använd den metod att anteckna som du tycker passar bäst, snarare än att försöka göra något som
inte fungerar för dig.

Fortsätt att följa ditt skrivande på det här sättet. Det tar inte så lång tid, och kommer hjälpa dig att
bli ännu mer effektiv. Fyll på när du påbörjat en bok och när du avslutat en bok, och olika problem
som uppstår.

Det kan bära dig emot lite att fortsätta på en kartläggning som du redan gjort, men om du ser till att
du har kartläggningen framför dig, kanske på en lapp som sitter uppsatt bredvid ditt skrivbord eller
på en whiteboard nära din arbetsplats, snarare än i ett anteckningsblock eller ett dokument någonstans
i din dator, är det lättare att komma ihåg att göra det.

2. Dela upp din tid mer rättvist

(Tidsåtgång: ca en halvtimme. Tidsbesparing: 30 minuter1 timme per dag)

Vad ägnar du dina dagar åt?

Det finns en populär metod att dela upp det man gör om dagarna i fyra delar. Sånt som är viktigt
och sånt som är oviktigt, respektive sånt som är bråttom och sånt som inte är bråttom. (Metoden
sägs ha använts av USA:s president Eisenhower, men är mest känd från självhjälpsförfattaren Stephen
R. Covey.) Idealet är att ägna sig åt sådant som är viktigt men inte bråttom, för att undvika att stressa
och för att agera långsiktigt.

Den modellen brukar illustreras med en fyrkant. Min egen fyrkant ser ut så här:



2Fundera på hur din egen fyrkant skulle se ut. Du behöver inte göra en fyrfärgsmodell i datorn, utan
bara rita upp de fyra rutorna och skriva i sånt som gäller dig. Det svåra är snarare att leva efter det,
eftersom vi människor är lätt distraherade.

Ett stort problem för många författare idag är att det inte bara är arbete, familj, vänner, hushållssysslor
och kultur som tar tid från skrivandet. Sociala medier har blivit en tidstjuv.

Nu menar jag inte att du måste bli en eremit som aldrig använder Facebook eller Twitter. Absolut
inte. Jag är själv aktiv på bägge, och lägger dessutom en hel del tid på Wikipedia. De har allihop stora
fördelar och jag vill inte vara utan dem.

Vad jag däremot rekommenderar är att du tar kommandot över din tid, så att du ägnar sociala medier
en rimlig mängd tid. Ett par förslag för att hjälpa dig:

√ Gör dina besök på sociala medier på mobilen snarare än på din dator – och helst bara när du
annars skulle varit sysslolös

√ Schemalägg din närvaro på sociala medier i din kalender, så att du inte lägger din mest kreativa
tid där

√ Använd en dator för sociala medier och en för arbete

√ Ladda ner något tillägg till din webbläsare, såsom LeechBlock, RescueTime eller StayFocusd,
som gör att du inte kan surfa, antingen på alla webbplatser eller bara vissa, under vissa tider

√ Sätt larm i mobilen eller en väckarklocka, så att du inte låter tiden rinna iväg

Även här kan det vara en god idé att göra en kartläggning av hur du faktiskt tillbringar din tid på
nätet. När du tittar på hur mycket tid du lägger på att rulla förbi andra människors statusuppdateringar
kommer du förhoppningsvis bli mer försiktig.
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Men glöm inte att det finns en orsak till att du går in på sociala medier. Vad är din främsta orsak?
Går du bara in för att du inte vet vad du ska skriva? Eller för att det är svårt att skriva? Eller för att
du känner dig ensam? Något annat?

Tänk på att det inte blir lättare att komma på vad du ska skriva genom att påbörja nya saker. Det
gör du genom att tänka på det, med papper och penna, eller dator, nära till hands, eller genom att
prata med en levande människa. Om du känner dig ensam är det ofta mer effektivt att prata en stund
med en vän i telefon eller via Skype eller liknande.

3. Ställ dig på giganters axlar

(Tidsåtgång: det beror på din läsvana. Tidsbesparing: på sikt månaders arbetstid.)

Om du inte redan gör det, läs om några av dina favoritböcker. Låt mig förklara varför genom att be
rätta en kort historia:

Fram till 1980talet var det mycket svårare att göra filmstudier, eftersom tillgången på filmer var
mycket sämre. De flesta filmstudier gjordes utifrån minnet – och vi vet alla hur bedrägliga minnen
kan vara. Nu för tiden använder filmstudenter DVD:er eller nerladdad film, och kan till och med
använda klipp. Det gör hela forskningsområdet mer exakt.

Samma sak gäller för att läsa böcker flera gånger. Det är så lätt att du tror att du kommer ihåg vad
boken handlade om och vad som gjorde den bra. I själva verket kommer du upptäcka att minnet be
drar dig, gång på gång. Du kommer upptäcka att du glömt stora saker och att saker som du läste in
i boken inte fanns där. Det bästa sättet att upptäcka sådant är att läsa om böckerna.

Men inte bara det: du kommer fortfarande att leva dig in i boken – för det är ju sådan du är. Du har
fantasi och gillar att läsa. Dessutom kommer du ändå aldrig att kunna läsa alla böcker du vill, så du
kan lika gärna lära dig mer på de böcker du faktiskt läser.

Genom att läsa om böcker du läst tidigare kommer du att lära dig mycket mer än du tror:

√ Du kommer att hitta ledtrådar till slutet som du inte såg förra gången

√ Du kommer uppskatta dramatisk ironi som du missade förra gången eftersom du inte visste hur
det skulle sluta

√ Du kommer att se rollfigurernas utveckling tydligare

√ Du kan studera språket närmare

√ Du kan fundera mer på vilka dramaturgiska verktyg författaren har använt

Ju mer du gör det här med varje bok, desto mer kommer du att lära dig. Det innebär att du sparar
tid i ditt eget skrivande, eftersom du inte behöver göra lika många experiment – och då slipper du
också misslyckas lika ofta. Ställ dig på giganters axlar.

4. Hitta något att hänga upp texten på

(Tidsåtgång: ca två timmar. Tidsbesparing: flera veckors arbetstid per projekt.)

När du har din idé är det frestande att sätta igång att skriva direkt – oavsett om du tillhör dem som



4skriver synopsis eller dem som skriver texten direkt. Men innan du gör det, finns det ett verktyg som
kommer göra bägge alternativen snabbare att genomföra.

Tänk dig din text som en tvättlina. Du vill inte att texten ska släpa i marken. Därför behöver du fästa
upp den. Det räcker inte med att sätta upp en början och ett slut, utan du behöver stöttor längs vägen.

Verktyget går ut på att hitta textens struktur. Det behöver inte vara så svårt som det kan låta, och
det är definitivt inte så låst som det kan låta. Målet är att hitta ett antal saker som du vet att du ska
ta upp, och den ordning du har tänkt att göra det. Du behöver inte veta exakt vilka de är, eller kopp
lingen mellan dem, eller ens hur du ska skriva dem.

Det här kan låta vagt, så låt mig ge dig några exempel på strukturer som andra har använt, och som
du skulle kunna använda vid något tillfälle:

√ de sju dödssynderna, som i filmen Seven

√ fem festtillfällen, som i filmen Fyra bröllop och en begravning (något jag skrivit om här)

√ tio mord, som i Agatha Christies bok Och så var de bara en

√ de fem återstående horkruxarna som i Harry Potter och Dödsrelikerna

√ resan bort och sedan hem igen, som i filmen Trollkarlen från Oz

√ resan tillbaka i tiden och resan tillbaka, som i filmen Tillbaka till framtiden

√ utomjordingen dyker upp och utomjordingen åker hem, som i filmen E.T.

√ de sex frågeorden (när, var, hur, varför, vem, vad), som jag gjorde i en föreläsning

Jag har mestadels valt filmer som exempel, eftersom de flesta åtminstone har hört talas om dem,
men samma möjligheter att hänga upp handlingen på stöttor i mitten av berättelsen finns i romaner
och dramatik också. De där stöttorna kan bestå av ett antal företeelser, men du själv kan hitta på
hur många stöttorna är och vad stöttorna i sin tur består av för företeelser. Se bara till att placera ut
dem på sådant avstånd att din tvätt inte släpar i marken (att din berättelse blir tråkig).

Det här är ett mycket snabbt sätt att skriva som närmast automatiskt ger intressanta texter. Låt mig
bevisa det: Klickbetesartiklar har ofta formen av ”7 saker du inte visste om...” eller liknande, och det
beror bland annat på att listor som är skrivna i löptext är ett snabbt sätt att producera artiklar.
Läsarna kanske inte tycker att alla punkter i listan är intressanta, men de kan nästan inte låta bli att
bli nyfikna av vad som kommer under nästa punkt.

Låt dock inte det avskräcka dig att klickbetessajter baserar sina artiklar på listor. Att hitta saker att
hänga upp din text kring är nämligen bara början på arbetet. Du kan göra texten mycket mer
djupgående och dölja strukturen sedan, men med en struktur i grunden blir det lättare att skriva din
förstaversion.

I början, innan du lärt dig processen för att hitta något att hänga upp texten på, tar det lite extra tid,
men inte mer än någon timme. Du har dessutom igen det under själva skrivarbetet. Senare kommer
det att korta tiden från hela idéstadiet och fram till putsandet av texten.

http://www.elementx.se/vad-du-kan-lara-dig-av-fyra-brollop-och-en-begravning/


55. Planera in kortare pass

(Tidsåtgång: tio minuter. Tidsbesparing: flera skrivdagar per projekt.)

Varje gång du ägnar dig åt din bok under längre perioder, negligerar du något annat. Nackdelen med
det är att det finns fler saker som behöver fixas när man väl pausar från skrivandet, och det i sin tur
betyder att det tar längre tid innan man får mer skrivtid. Om det dröjer för länge mellan gångerna
man hinner skriva, måste man dessutom ägna en del av skrivtiden åt att komma ihåg vad det var
man höll på med istället för att faktiskt skriva något nytt.

Eftersom de flesta av oss inte kan skära bort särskilt mycket ur våra liv utanför skrivandet är
alternativet att göra passen kortare. Du kanske inte kan förvänta dig att sitta och skriva i flera timmar
i stöten, hur underbart det än vore, utan får fundera ut en strategi för att klara dig på kortare pass.
En halvtimme om dagen är fortfarande mer skrivtid i veckan än tre timmar varje söndag.

Här är några tips på hur du kan göra det:

√ Planera så att de textsjok du ska skriva är kortare. Om du tänker dig att varje skrivpass ska om
fatta en fristående del – oavsett om det är ett kapitel, en scen, en en dialog eller liknande – kommer
du dessutom kunna spara lite tid på att du slipper försöka plocka upp alla trådar från det du skrivit
tidigare.

Ju mer oberoende delarna är av varandra, desto kortare tid tar det att läsa igenom det som har
betydelse för det du ska skriva i det material du redan har skrivit

√ Planera in de korta stunderna i din kalender och sätt larm på mobilen eller väckarklockan, så
att du respekterar de inplanerade tiderna. Det är viktigt att du ser till att både du och andra respek
terar tiderna

√ Planera ett tidsbyte med din partner, din granne, en förälder eller annan vän, för att frigöra lite
extra tid. Ta på dig någon extra syssla medan du ändå gör något annat, till exempel grannens barn
att passa, mot att du får lika mycket tid att skriva regelbundet. Det kan kännas bakvänt att erbjuda
din dyrbara tid först, men det är ofta en bra strategi att visa dig villig att byta. Självklart ska du
avbryta det här om personen du byter med bara utnyttjar dig

√ Planera inte in skrivtid medan du har barn att passa, eftersom det blir svårare att koncentrera
sig. Ägna den tiden åt att fixa sådant som tar av din skrivtid senare, som att vika tvätt eller diska

Nyckelordet här är att planera. Det är svårt att planera in för långa stunder, så gör inte det. Kompen
sera det genom att planera in fler av dem. Under de skrivtiderna får du inte acceptera några avbrott

Att lägga in det här i kalendern och att sätta upp systemet tar löjligt lite tid. Kanske bara femtio mi
nuter. Det kan ta lite längre tid att vänja sig vid att skriva korta stunder, men man vänjer sig verkligen.

Fördelen med det här planerandet är att det är lätt att öka skrivtiden efter hand, när man lärt både
sig själv och andra att respektera skrivtiden.

6. Drömplanera

(Tidsåtgång: ca tio minuter. Tidsbesparing: flera veckor per skrivprojekt.)

Vad ska du skriva härnäst? Att sätta sig framför en tom skärm eller tomt papper är en av de
plågsammaste och dessutom minst effektiva saker man kan göra som författare.
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Lösningen är enkel. Börja aldrig med ett tomt papper – se mer under rubriken Räkna ner – men
ännu mer, börja aldrig med en tom hjärna. Om du alltid vet vad du ska skriva nästa gång du ska
skriva blir det mycket lättare att komma igång. Med andra ord: Sluta inte att skriva bara för att din
skrivtid tar slut.

Så här gör du det:

√ Avsluta din skrivtid med att gå igenom vad du ska skriva härnäst

√ Du kan lämna små ledtrådar till dig själv inför nästa skrivtid, antingen genom att påbörja en
mening utan att avsluta den, eller genom att ställa frågor till dig själv

√ Om du inte vet vad du ska skriva, ägna pausen mellan skrivtiderna åt att fundera

√ Tänk på din bok det sista du gör innan du somnar, oavsett om det är när du lägger dig för natten,
eller om du tar en tupplur på dagen

√ Vandra omkring i tankarna, om du får någon idé. D.v.s. nöj dig inte med att bli glad över att du
fått en idé, utan utforska den ordentligt. Vad innebär idén? Vilka är delarna? Då är risken att du
glömmer bort idén

√ Skriv ner dina tankar, om du inte vill riskera att glömma bort det du kommer på

Oftast tar de här tankarna eller drömplaneringarna inte särskilt lång tid. Framför allt ger de hög
utväxling.

Drömplanering ger dig också något ytterligare, som är en nog så viktig del i skrivandet: det ökar på
din skrivglädje. Du får mer tid att komma på roliga eller spännande idéer, leka med dem i huvudet,
se fram emot att skriva, och sedan njuta av att se det du tänkt bli nerskrivet. Underskatta inte hur
viktigt det är med glädje för att skriva! Passa istället på att njuta så ofta du kan av ditt skrivande.

7. Räkna ner

(Tidsåtgång: ca fem minuter. Tidsbesparing: flera dagar per skrivprojekt.)

Så här brukar jag se folk beskriva sitt skrivande i författarforum:

Det finns inbyggda tecken och ord och rad och avsnittsräknare i de flesta moderna ordbehandlare.
För varje tecken som tillkommer ökar statistiken. I själva verket brukar det inte vara statistik som
fattas.

Men det jag rekommenderar handlar om att räkna tvärtom, d.v.s. neråt. Jag uppskattar hur lång
texten ska bli när den är klar, säg 200 sidor. Då skriver jag upp 200 sidor på min whiteboard så att



jag har det inom synhåll hela tiden när jag skriver. Så fort jag har skrivit en sida i texten, ändrar jag
så att det står 199 och så vidare ner till 0.

Det finns något mycket tillfredsställande med att kunna se antalet sidor som är kvar att skriva och
ännu mer att se hur antalet minskar allt eftersom. Tanken är litegrand som för nästan alla andra att
göralistor: man prickar av, snarare än att skriva upp vad man har gjort.

Anledningen till att jag anger sidor snarare än tecken är att det är en lagom mängd text att producera,
eftersom min hjärna utan problem kan ”hålla” ungefär en sidas text. Dessutom ger det mig en orsak
att resa mig upp regelbundet (för att nå whiteboarden), vilket ger en liten paus.

Jag brukar dessutom börja med att göra alla kapitelrubriker till egna sidor innan jag sätter igång att
skriva. På det sättet är det inte längre 200 sidor kvar att skriva, utan kanske 190 eller till och med
170 sidor. Även om jag vet att jag sen måste fylla de sidorna med text, gör det att jag känner att jag
kommit igång med skrivandet. Jag står inte på noll när jag börjar. Dessutom hjälper det mig när jag
navigerar i texten eftersom rubrikerna är klickbara.

Det finns ingenting som känns lika bra som att klara av någonting. Med den här tekniken blir det
lättare att se hur mycket som är kvar att göra. Det tar mindre än fem minuter att sätta igång med
det här systemet, men ökar tempot avsevärt.

8. Bli ansvarig

(Tidsåtgång: en timmes förberedelse och därefter en halvtimme per månad. Tidsbesparing: flera veckor per skriv

projekt.)

Det finns inget som är så enkelt som att strunta i att skriva. Alla böcker man tänkt att skriva och alla
idéer man får bara finns ju där, utan några krav på att bli skrivna. Alla löften om att skriva är inte
mycket värda om man inte infriar dem.

Därför behöver man någon som ställer en till svars när man inte håller sig till planen. Vem frågar
dig när du är klar? Är det din partner? En skrivkompis? En kollega?

Du behöver någon som inte bara frågar dig någon gång ibland, lite planlöst, för att det inte ska bli
tyst för länge, och sedan nöjer sig med ett undflyende ”Bra...”. Du behöver någon som du kan lita på
att den ställer frågan regelbundet och därefter ställer flera följdfrågor om hur långt du har skrivit,
om du uppnått de mål du satte upp när ni pratade senast, när du tror att du kommer att bli klar, om
det hänt något som ni behöver prata om, och så vidare.

Ett sätt att skaffa sådana personer är att hitta en person via internet som du kan byta den tjänsten
med. Planera in datum, säg en gång i veckan eller en gång i månaden. Skriv upp det i kalendern, or
dentligt. Acceptera inga ursäkter för inställda möten, men var flexibel om något extremt händer, så
att ni kan boka om mötet.

Jag har frågat några av mina klienter vad som skulle vara ett förfärligt straff. En berättade att hon
inte kunde tänka sig att gå utan kaffe. Därför bestämde vi att om hon inte klarade av sin deadline,
skulle hon vara utan kaffe i en hel vecka. En annan klient skulle bli tvungen att gå på opera. Varje
gång vi pratade påminde jag om målet och frågade om det blev någon kaffepaus eller om det började
bli dags att beställa operabiljetter. Det satte alltid lite extra fart på dem.

En annan metod är att publicera ditt mål offentligt, på din blogg eller på sociala medier, så att alla
dina vänner och bekanta vet om vad du håller på med. Då blir det ännu svårare att bryta vad många
skulle se som ett slags löfte.
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När du blir mer seriös med ditt skrivande kommer du automatiskt att få ett större tryck på dig. Då
väntar allt fler läsare på att du ska göra ditt jobb. Men fram tills dess kan du alltid anlita en skrivcoach,
som kan hålla dig ansvarig för att du håller dina deadlines.

Några tips för att du ska kunna hålla dina mål:

√ Börja med att komma fram till en rimlig takt. Om du exempelvis ska skriva 200 sidor är det inte
rimligt att tro att du ska skriva det på tre dagar. Kommer du ihåg din genomsnittshastighet från
avsnittet Gör en diagnos? Det är numera din lägstahastighet. Räkna ut hur lång tid det kommer
att ta att skriva klart de sidor du har kvar med hjälp av din genomssnittshastighet. Lägg på tvåtre
dagar för eventuella missöden, men se upp så att du inte ger dig själv för mycket tid

√ Sätt upp några delmål längs vägen, så att du kan kolla om du håller takten eller om du behöver
öka tempot. Som jag skrev under rubriken Räkna ner, kontrollera hur många sidor du har kvar
och publicera det väl synligt för dig själv

√ Fira alla klarade delmål ordentligt

9. Skriv bra förstaversioner

(Tidsåtgång: ganska lång tid. Tidsbesparing: mycket mer tid än så.)

Två av de saker som tar tid mycket tid under skrivprocessen är tvekan och bearbetning.

Det säger sig självt att tvekan tar tid, men det är också något som i viss mån är oundvikligt. Få för
fattare skriver utan någon som helst tvekan.

Det går dock att öva sig på att skriva utan att ha kortare tvekan. Börja med att skriva vad som helst,
och att inte låta fingrarna vila på eller ovanför tangentbordet så mycket som en sekund. Fortsätt att
skriva, oavsett om du har något att skriva eller inte. Sudda inte, utan bara skriv. Så småningom, när
du gjort den övningen och sett att din fantasi faktiskt klarar av att fylla på ord i samma tempo som
dina fingrar klarar av att fylla sidorna, kan du använda samma teknik när du skriver ”riktig” text.
Det är lite spännande att testa det, eftersom man aldrig riktigt vet vad som ska komma.

Själv brukar jag utmana mig själv genom att tidigt i texten beskriva att jag ska leverera något fantast
iskt. Då känner jag mig tvungen att göra det också, vilket ger mer utrymme för fantasi och kreativitet.
Om jag inte hade satt upp de högt ställda målen, hade jag aldrig behövt använda mig av fantasin, el
ler åtminstone inte lika mycket.

Bearbetning, däremot, är väl något som vi alla behöver, va? Som det brukar heta: ”Att skriva är att
skriva om.”

Men när man börjar titta på de författare som är riktigt produktiva ser man att de skriver en skiss –
eventuellt – och sedan gör de en förstaversion. Därefter går de igenom texten lite snabbt för att fixa
till problem eller sådant som saknas. De korrekturläser, eftersom det är lätt att blanda ihop uttryck
när man tänker och att glömma ord när man skriver snabbt. Men de sitter nästan aldrig och skriver
om texten från grunden. Det tar för mycket tid.

Det rådet är ett av de mest kontroversiella råden i den här boken, eftersom författare som är relativt
nya eller inte har kommit upp till en grundläggande förmåga behöver redigera sin text ordentligt för
att den ska bli bra. Ingen vill hamna i det lägret. Man vill ju vara en av dem som klarar av att skriva
text i en version, och att läsarna, alla läsare, ska bli så imponerade att de inte har några synpunkter.

Men sanningen är att de flesta som tror att det går till på det sättet bedrar sig själva. Redigeringsarbetet
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är en del av arbetet. Det behövs för att texten ska bli läsbar. Man behöver ta isär förstaversionen,
flytta på allting för att se var det fungerar bäst, få en massa feedback på det, ha ångest för att man
inte är så bra som man trodde, känna sig vilsen för hur man ska få ihop texten igen (som ju såg så
bra ut i förstaversion), och gång på gång tro att texten är klar, men upptäcka att man har glömt något.

Ända fram tills man inte behöver det på samma sätt längre.

Det är svårt att säga exakt när den förändringen sker, men låt mig säga så här:

√ Om du fortfarande tror att du kan komma undan med din förstaversion, då är du inte redo än

√ Om du känner dig säker på att läsarna kommer att bli imponerade, är du inte redo

√ Om du är rädd för vad läsarna kommer att säga, är du å andra sidan inte heller redo

√ Om du har bråttom med texten, är du inte redo

√ Om du inte vet när texten är färdig, är du inte redo

√ Om du tror att den här listan kommer att sluta med ett definitivt svar, så att du kan få ett
godkännande av mig, är du inte redo

Det kommer aldrig att finnas någon som säger till dig att du är redo för att gå direkt från förstaversion
till puts. I själva verket skulle jag vilja råda dig att hålla dig kvar i lägret som gör flera versioner så
länge du någonsin kan.

Strunt samma, du kommer troligen ändå undra hur du kan komma vidare med ditt skrivande, så att
du kan hoppa över redigeringssteget. Eller hur?

Nåväl, här är mina råd för den delen:

√ Skriv mycket. Det måste vara tillräckligt mycket för att du ska kunna veta att du kan a) avsluta
dina texter, varje gång, b) hitta på olika texter, snarare än samma varje gång, c) hitta de vanligaste
felen i dina egna texter – och åtgärda dem

√ Få så mycket feedback du bara kan på dina texter. Lägg ut dem på internet, delta i skrivkurser,
byt texter med dina vänner, ta hjälp av alfaläsare och lektörer, ge ut dina texter på vilket sätt som
helst som får dem framför ögonen på folk – och se till att håll koll på reaktionen på dina texter.
Håller de? Vad kritiserar de dina texter för? Stämmer det de kritiserar?

√ Skriv om texterna, baserat på den kritik du fått. Men var smart. Alla har inte rätt i sin kritik. Det
finns mycket tyckande och många som gillar konstiga stilgrepp. Om du lyssnar blint på alla råd
kommer du bara att bli sämre, för att inte säga förvirrad. Du behöver också lära dig att de flesta
som kritiserar dig inte pekar på dina verkliga svagheter, utan bara vad de tror är problemet. Det
är din uppgift att lära dig att tyda vad som ligger bakom kritiken. Förbättringskurvan börjar inte
gå uppåt på riktigt förrän du lär dig vilka du ska lyssna på och hur du ska omsätta kritiken i föränd
ringar i texten. Det omdömet är en av de viktigaste sakerna du behöver skaffa dig som författare!

√ Anteckna dina riktiga svagheter och arbeta på att förminska dem. Om du är dålig på att skriva
rollfigurer, koncentrera dig på rollfigurer en period. Om du vid upprepade tillfällen får höra att
berättelserna inte handlar om någonting, ägna dig åt teman och undertext, tills du kan det på riktigt

√ Och börja om igen. Och om igen

Jag skrev inte att det här var en genväg. Det här är den metod som gör dig tillräckligt bra för att du
ska kunna strunta i omskrivningsfasen. Det sparar tid på sikt.



En självklarhet

Det finns ett uppenbart sätt att få mer skrivet på samma tid, som jag medvetet slätat över tidigare i
den här boken, nämligen att rent fysiskt skriva snabbare. Jag har inte velat ta upp det förrän vi kom
mit förbi alla de andra sätten att skriva snabbare.

Hur snabbt skriver du? Låt oss börja på samma ställe vi började förra gången: med att testa det. Det
finns flera tjänster på nätet där man kan testa hur snabbt man skriver. Här finns en sådan tjänst.

Om du skriver för hand, kan du klocka det själv genom att skriva av en text under en minut och sedan
räkna hur många ord du klarade av. Gör det flera gånger för att få ett stabilt mått.

Samvetsfrågan i sammanhanget är om du använder pekfingervalsen eller om du skriver utan att titta
på tangenterna, med alla fingrarna. Att använda samtliga fingrar är mycket snabbare. Vissa mätningar
tyder på att den som skriver med alla fingrar i genomsnitt skriver 58 ord per minut, medan den som
använder pekfingervalsen enbart kommer upp i 36 ord per minut. Det är nästan dubbelt så snabbt.

Den som tränar upp sig kan dessutom komma upp i betydligt högre hastigheter, kanske över 100
ord per minut, i genomsnitt. Sådana hastigheter betyder att det inte längre är svårt att få ner allt du
tänker i ett dokument. Du måste förstås träna en del, och därefter vänja dig vid hastigheten, men
det är värt det.

Själv hade jag förmånen att få lära mig korrekt fingersättning i skolan. Vänster fingrar över ASDF
och höger fingrar över JKLÖ, och efter att ha tryckt någon tangent på någon annan rad återvänder
fingrarna till "hemraden". Vi hade dessutom en kartongbit över fingrarna så att vi inte såg vilka
tangenter vi skrev på. I början är det helt omöjligt, men snart blir allt fler tangenttryckningar rätt.

Det finns säkert fler metoder, men om du kommer närmare 30 eller 40 ord per minut än 50 eller
60, så kan det vara värt tiden det tar att öva upp korrekt fingersättning och att skriva utan att konstant
behöva titta ner på tangenterna. Själv ligger jag på bekväma 5560 ord per minut, om jag inte skyndar
mig extra mycket, men så länge man inte ligger under 40 ord per minut så bör det inte vara några
stora bekymmer.

Det tar bara ett par timmar att lära sig att skriva med alla fingrar, och sedan går skrivandet mycket
fortare. Om man dessutom fortsätter framåt istället för att korrekturläsa texten hela tiden (det kan
man göra i ett senare stadium), så sparar man flera veckor per skrivprojekt. Det krävs träning för
att strunta i det man skrivit fel. Särskilt behöver man ägna sig åt att få bort den där känslan av att
man skulle kunnat ha kommit in på ett annat, bättre spår om man bara hade kommit på den perfekta
första meningen. Den perfekta första meningen kommer när man vet vad som ska hända. Det är
som sagt en träningssak, att få bort den känslan. Med fler texter under ditt bälte kommer du också
att upptäcka nya tekniker för att hitta dem i efterhand.

http://10fastfingers.com/typing-test/swedish


Avslutning

Nu när du har gått igenom de nio olika metoderna och lagt ner ett par timmar sammanlagt är det
dags att utvärdera hur det har gått:

√ Har du följt råden?

√ Hur mycket har din genomsnittshastighet ökat?

√ Är förändringen större eller mindre än du hade trott och hoppats?

Du kan gå tillbaka och läsa om (det är ju tips 3!) de nio råden, vilket kommer att göra att den här
kunskapen sätter sig djupare. Då ökar också chansen att förändringen blir mer långvarig.

Lycka till!

Lennart Guldbrandsson

P.S. Hör av dig och berätta hur det går för dig. Adressen är lennart@elementx.se.



BONUS: Lös din skrivkramp

Den här texten om hur man blir kvitt sin skrivkramp skrev jag omkring 20052006 för min första
webbplats. Jag publicerade den sedan i min första bok, Manusförfattarens guide 2007. Tre år senare
lade jag ut hela Manusförfattarens guide på min blogg, inklusive den här texten, där den fortfarande
finns. Eftersom skrivkramp är ett så stort problem för den som vill skriva effektivt får du den på köpet.

Skrivkramp

”Blanche, you have to have written to have writer’s block! Otherwise, all of us have it.”

– Pantertanter, Sick and Tired (1)

Jag hörde en gång en författare säga att det finns tre saker som hon verkligen fruktade i början av
sin karriär: besinningslös kritik, låga försäljningssiffror, och skrivkramp. Men, fortsatte hon, kritiken
lär man sig att ta efter de första hundra refuseringsbreven. Försäljningssiffrorna beror så mycket på
sånt man inte har inflytande över (tajming, PR, tycke och smak, mm), att det enda man kan göra är
sitt bästa. Det tredje är hon fortfarande rädd för.

Jag förstår henne. När det gäller skrivkramp är jag patient X. Jag har haft och jag har skrivkramp.
Den kommer och går, men jag har haft den ända sen jag började skriva på allvar. Som alla jobbiga
patienter har jag gjort research på egen hand: jag har läst böcker och artiklar, gått på seminarier och
frågat andra författare, experimenterat, och prövat alla metoder jag har stött på. Till slut har det
nästan blivit en grej att analysera råden. ”Aha, det här är en variant på Skriv direkt!metoden” eller
”Åh, ett nytt exempel på en avslappningsmetod”. Ändå har jag inte hittat någon metod som har
fungerat för mig. (En gång roade jag mig med att ställa samman alla olika metoder och råd som jag
hade hört talas om. De tio råden var kortfattat: Skriv direkt, Hitta något inspirerande, Upplev något
spännande, Håll hjärnan igång, Slappna av din hjärna, Gör romantiska saker, Samla massa idéer,
Sätt mål och håll det, Skriv dagbok, och Brainstorma/hitta en vinkel.)

Det är då man börjar fundera på om det är en själv det beror på. Ni vet: ”jag kanske inte är en författare
egentligen”. Och ni vet också att när man hör samma sak från andra råder man dem att inte tycka
synd om sig själva. Så då är det väl lika bra att man tar sitt eget råd och ägnar sig åt något mer kon
struktivt.

När jag var inne i en sån period för ett tag sen slog det mig att en grundregel för att lösa ett till synes
omöjligt problem är att bryta ner det i mindre delar. Så tänk om det inte finns EN skrivkramp, utan
flera! Då blir det med ens mer förståeligt att EN metod inte räcker till, på samma sätt som alla sjuk
domar inte går att bota med samma medicin, eller att alla yrken inte har samma utbildning.

Därifrån var steget inte långt till att börja fundera på vilka olika skrivkramper som finns, och hur
man botar de olika typerna. Låt oss börja med de olika typerna:

1. Uppskjutning

2. Brist på tid

3. Brist på inspiration

4. Problem i berättelse



5. För stort projekt

6. Trötthet

7. Yttre faktorer

8. Dåligt självförtroende

9. Brist på motivation

Känns de igen? I själva verket kanske frågan snarare handlar om vilka du har. Och nu vet jag vad du
tänker. Checka för dina problem och låta oss ta hand om resten…

Riktigt så fungerar det inte, även om man kanske hade hoppats på det. Men lite mer hjälp ska du i
alla fall få.

Uppskjutning

(Även kallat ”Alfons Åbergsyndromet”, efter hans ständiga försäkran: ”Jag ska bara…”.)

Tvärtemot vad man kanske tror är det bästa sättet att få slut på uppskjutandet inte att sätta igång
direkt. Ett sånt råd ger dåligt samvete, och det fungerar bara korta stunder, eller inte alls. Å andra
sidan går det inte att vänta på att alla de där sakerna som man ”bara måste göra först” ska ta slut.
Lösningen ligger snarare i att fundera på varför man skjuter upp saker, och att sedan ta bort hindret.

Det låter ju enkelt, men så är det naturligtvis inte. Hindret fyller en funktion, och då hjälper det inte
att man intalar sig själv att uppgiften egentligen är så stor eller farlig. Logikcentret i hjärnan är inte
påkopplat. Om logikcentret hade varit påkopplat vore det också enklare att se undanflykterna medan
man gör dem, snarare än efteråt, när man undrar vart dagen tog vägen. Kort sagt kommer känslorna
i vägen. Flykt, rädsla, dåligt samvete och ilska gentemot sig själv är vanliga tillstånd för uppskjutare.

Men känslor är känsliga. Så fort man kopplar på den analytiska delen av hjärnan igen, visar det sig
ofta att känslorna är ganska ytliga och att de försvinner fort. Därför kan det vara hjälpsamt att styra
in sig själv på att ta fram papper och penna – INNAN du sätter igång med din ”iställetaktivitet” –
och sen skriva ner sina tankar om vad det är som händer. Säkert kommer det att kännas löjligt att
skriva ner att man flyr från skrivandet, men då har du åtminstone varit ärlig mot dig själv. (Dessutom
kan det här skrivandet kännas mindre hotfullt än att ta itu med en berättelse direkt.)

Brist på tid

Att inte ha tid att skriva på grund av att det finns så mycket aktiviteter ”i verkligheten” som kommer
före, kan låta som ett uppdrag för effektivitetskonsulter. ”Om du bara planerar din dag så kommer
du att hinna med allt du hade tänkt dig.” Visst.

Missade bussar, hushållsarbete, vänner som ringer, avslappning, etc, är bara några saker som jag
aldrig skriver ner i mina planeringar – och då faller ju själva idén. Det finns flera luckor: Jag har
jättesvårt att uppskatta hur lång tid saker som jag faktiskt vet ska hända tar. Och om väl en sak i
schemat går snett, då struntar man ofta i resten också. Och vem hinner sitta och planera en gång i
veckan, om man redan är stressad? Det blir på sin höjd inköpslistor, att göralistor och halvfärdiga
idéer. Okej, så hur får man tid att skriva då?



Man ”får” inte tid. Man måste prioritera det. Framför telefonsamtal. Framför TV. Framför fönster
shopping. Det är ett val. Det är inget lätt val, men det är ett val man måste göra för att någonsin ha
tid att skriva. Men kanske märkligare än så – prioriteringen måste komma inifrån. Om prioriteringen
kommer sig av att man tycker att man ”borde” prioritera skrivandet, då händer inget. Det är först
när till och med viktiga saker kan bli bortprioriterade (att handla, städa, ha sex, hålla på med andra
hobbies osv), som skrivandet tar fart. Därför blir frågan: Vad är du beredd att offra?

Brist på inspiration

Om man inte skriver för att man lider av brist på inspiration, då har man verkligen fått det hela om
bakfoten. Inspiration (efter ‘att uppfyllas av den helige ande’) är ingen bra motivation till att jobba.
Inspiration kommer som regel alldeles för sällan för att man ska kunna göra något av det, och även
om den kom tillräckligt ofta, skulle det inte spela någon roll. Grundtanken är nämligen att skrivande
inte är ett arbete, utan en passion, och att verken kommer fullständiga och perfekta från början. En
sådan tanke är naturligtvis lockande – tänk bara så mycket papper man skulle spara om man slapp
att arbeta om! – och dess kraft ligger i fördomen om vad man gör som författare. Oftast kommer
den bilden från romantiska livsteckningar av poeter (ofta självmordsbenägna) och romanförfattare
från 1800talet. Den bilden stämmer sällan med hur det stora flertalet av alla aktiva författare lever
sina liv.

Därför kan det vara bra att kolla mer på hur det faktiskt ser ut att vara författare idag. För hur mot
bjudande tanken än kan vara att leva bland kommersiella författare och storföretag som kommer
att vattna ur dina idéer, är det nu du lever och verkar. Och fördomen kommer att visa sig blek i jäm
förelse med hur författare verkligen har det – gemenskapen, de rörliga intellekten, ahaupplevelserna,
allmänbildningen… och missnöjet med hur branschen ser ut, och tankarna om hur den borde för
ändras… Tillsammans med sådana människor blir det inte bara lättare att ”skruva på” kreativiteten;
det blir ett nöje att gå till jobbet. Så den stora frågan är hur du kan hitta en sådan gemenskap. Via
Internet, anslagstavlor, inskickade alster, tävlingar, tidningar, eller liknande, kan vara svaret. Det
viktiga här är att inte glömma bort att du inte lever i ett vakuum.

Problem i berättelse

Om man upptäcker att skrivandet inte går som man hade tänkt sig – till exempel när en sekvens som
verkade okej på ritbordet faller sönder i färdigt skick, eller bara känns fel – då kan det vara väldigt
lätt att bli apatisk. Man kanske till och med förlorar hoppet om hela berättelsen, utan att man förstår
varför, eftersom man inte kopplar ihop det enskilda problemet med känslan för berättelsen i stort.
Hur ska man kunna göra något åt problemet om man inte vet att det finns något problem?

Ja, nu när du har läst det här, då vet du: om man helt plötsligt förlorar tron på en berättelse, då beror
det antagligen på att man har stött på ett problem. Trösta dig med att det sällan är dödligt (varken
för berättelsen eller för författaren…).

Men om man väl fattar att det beror på ett problem, vad gör man då? Jag kan ju inte ge dig råd om
vad man kan göra i alla situationer som kan tänkas uppstå i alla berättelser. Däremot finns det vissa
problemlösningsknep (”de fem s:n”) som kan vara bra att känna till:

1. Skriv om problemet i din dagbok eller i din dator. Fundera på problemet med pennan i hand,
så att du får något konkret ut av dina tankar. Annars riskerar du att hamna i tankeloopar, eller att
blockeras av något enkelt problem.



2. Skriv en ”dålig” version, eller hoppa över scenen temporärt genom att markera vad scenen ska
handla om, eller resultera i. Gå tillbaka till den när du är klar med resten av berättelsen.

3. Sök hjälp utifrån. Bara det att förklara problemet för en utomstående kan få dig att förstå vad
du måste göra. I annat fall kanske personen – expert eller inte – kan ge dig nya infallsvinklar, eller
ifrågasätta något som du har tagit för givet.

4. Studera problemet i sken av någon grundregel. Allt berättande följer vissa grundregler eller
konventioner. Genom att fundera på vilken regel du bryter mot eller bänder på (till exempel reglerna
om tre, om orsak och verkan, eller om hur ”alla” romantiska komedier slutar), kanske du hittar
något alternativt sätt att få fram samma tanke. Om du har hoppat över något steg i skrivprocessen
eller om du har gjort flera saker samtidigt kan det också vara en orsak till problemet.

5. Sätt ”inte” framför dina tidigare planer, och fundera på vart det skulle kunna leda dig. Leder
det till något otänkbart? Bra, det fixar du. Leder det till något otroligt? Då kanske det är det som
berättelsen handlar om egentligen. Har du svårt att se att det finns något där? Då har du inte lagt
ner tillräckligt med tid på det.

Men det kan vara lika viktigt att tänka på att alla författare stöter på problematiska delar i sina be
rättelser då och då. Vissa löser det med research, andra genom att ta lite semester, ytterligare andra
genom att dölja problemet. Välj vilken metod som helst som fungerar för dig, men observera att den
enda metod som absolut inte fungerar är den som handlar om att fly från problemet – eftersom pro
blemet finns i dig, och inte i berättelsen!

För stort projekt

Om man får en briljant idé mitt i arbetet med en berättelse, eller om man lär sig en ny teori, och det
leder till att man vill revidera hela berättelsen rejält, då är det inte konstigt att man blir handlings
förlamad. Arbetet skulle ju kräva superkrafter. Istället lägger man berättelsen i en låda. Men då stjäl
den energi därifrån, för man slutar ju inte att tänka på hur bra den skulle kunna bli om man bara
fick klart den någon gång. Efter ett tag får den där ofärdiga berättelsen (plus den där fantastiska
idén) närmast mytisk status, och då är det omöjligt att göra den rättvisa.

Det är nu du har ett val: antingen sätter du igång att bearbeta berättelsen (och riskerar att den inte
som du trodde), eller också lägger du den ifrån dig på riktigt. Antingen aktiv eller passiv. Det finns
inga (bra) mellanting.

Vad som kan hjälpa dig, ifall du väljer att arbeta med berättelsen, är det faktum att ingen berättelse
blir perfekt från början. Visserligen blir man bättre och bättre som författare, men förstaversionen
går alltid att putsa på. Och nyckeln ligger i att putsa lite i taget, att behålla tålamodet. Ju större för
ändringar du vill göra, desto mer tyder det på att du kanske har en annan berättelse att skriva.

Det betyder inte att du ska dra ner dina förhoppningar, utan att du ska balansera dina förhoppningar
med vanligt arbete. Utan arbete kommer berättelsen bara att fortsätta suga energi ifrån din skriv
bordslåda. (Det är den här typen av skrivkramp som drabbar en när man får ett uppsatsämne i skolan,
i stil med: ”Mitt sommarlov.” Ämnet blir för stort, och då vet man inte var man ska börja. Mitt tips
är att dela upp ämnet i så små delar som möjligt, på samma sätt som jag har gjort med skrivkramps
ämnet här.)



Trötthet

Det säger sig nästan självt att man skriver sämre, eller kanske inte alls, när man är trött eller sliten.
Ändå kan det vara svårt att koppla ihop de två, eftersom man vanligen blir lite långsammare tanke
mässigt också. Men om man väl lyckas förstå att man inte skriver för att man är trött (till exempel
för att någon påpekar att man ser trött ut), då betyder inte det automatiskt att man kommer att vila
upp sig. För någonstans inom sig känner man dåligt samvete för att man inte skriver när man ändå
har lite tid över, eller för att det var så länge sen. Så följande kan vara en stor grej för många: Man
får vara ledig från att skriva!

Det är bra att ta lite ledigt ibland: för att ladda batterierna, för att få nya infallsvinklar, för att känna
sig som en människa, eller för att man har arbetat hårt. Till och med om man har skrivandet som
en hobby, så det nyttigt att ta ledigt då och då.

Jag förstår om du ryggar tillbaka lite för tanken. Kanske inte för tanken att man ska ta ledigt ibland,
men för tanken att DU skulle ta ledigt. Du känner kanske rädsla för att du inte skulle hitta tillbaka
efteråt, eller för att du inte vet vad du skulle göra om du väl tog ledigt. (Särskilt om skrivandet är en
stor del av ditt liv.) Eller också kanske du funderar på varför man skulle behöva vara ledig från något
som är roligt. Eller också tycker du att du inte är riktigt värd att ta ledigt eftersom du inte har arbetat
”på riktigt” på länge.

Alla de där frågorna är viktiga, men om man är sliten är de inte särskilt relevanta. Om du är sliten,
men ändå håller dig kvar i det du håller på med, kanske pressar dig ännu hårdare, då finns risken
att du bränner ut dig. Gränsen ligger någonstans när du börjar drömma regelbundet om skrivandet,
om en deadline, eller om problem i skrivandet, så att du inte kan somna. I sådana fall är det dags att
göra något åt saken.

Vad gör man då? Och hur gör man för att slappna av om det är det man har svårt för? Fundera själv
– vad lugnar ner dig? Vad slappnar av dig? Avslappning är individuellt. För en människa kan det
vara avslappnande att göra absolut ingenting, medan det kan krävas fysisk ansträngning för en an
nan. Poängen är att du ger dig själv tillåtelse att vara ledig, och att du sen ÄR det också. Det kan
hända att du känner att du är redo att återvända efter någon dag, men det är bara vanan att arbeta
(eller att känna dig stressad) som kommer tillbaka. Låt den gå över. Vänta tills du kan gå tillbaka till
vardagen med nya intryck. De intrycken ska fylla hela ditt medvetande, så att du inte faller tillbaka
i samma hjulspår direkt när du börjar arbeta igen.

Yttre faktorer

Vare sig man vill det eller inte, kommer omvärlden att påverka ens skrivande. Nu tänker jag inte att
låna händelser från verkligheten, eller liknande, utan på att sådana saker som hur ens kärleksför
hållande ser ut, påverkar om man kan skriva eller inte. Det kan röra sig om både negativa saker (som
en anhörigs död), eller positiva saker (som ett nytt jobb). Vissa sådana faktorer kan vara så tids
krävande eller åderlåta en känslomässigt, så att det kan kännas omöjligt. Det kanske inte ens känns
önskvärt att skriva.

Den typen av skrivkramp är inte lätt att göra något åt, eftersom förändringar tillhör livets gång.
Ibland kan det till och med vara rätt att sluta skriva. Men om vi utgår ifrån att du vill fortsätta skriva
(när situationen mer eller mindre är avklarad), eftersom du läser det här, hur gör du då?

Till att börja kan det vara värt att fundera på om du inte är så sliten att du bör ta lite ledigt. Det är
inte säkert att det är bra att börja skriva direkt. Då riskerar du att koppla ihop skrivande med det
problem som du har haft.



Å andra sidan kan skrivandet vara ett sätt att bearbeta det som har hänt. I så fall är det smart att
hålla isär ditt berättelseskrivande och ditt personliga skrivande. (Annars kommer dina läsare troligen
tröttna på att läsa om flera karaktärer som alla hamnar i samma situation som du nyss har varit i,
men det finns också en risk att du tröttnar på att skriva, eftersom du ”redan har skrivit alla berättelser
som finns”, dvs den som handlar om det som hände med dig.) Ha en anteckningsbok för vardera,
eller olika dokument i datorn. Försök sen att hålla ditt skrivande så professionellt som möjligt, utan
att det för den skull blir känslokallt.

Dåligt självförtroende

Ett dåligt självförtroende kan ligga som en blöt filt över ens skrivande: först lusten att få någon annan
att skriva berättelsen åt en, eftersom det säkert skulle bli bättre stavat, formulerat och strukturerat.
Sen det långsamma noggranna plitandet för att undvika all tänkbar kritik. Och efteråt lagras alla
eventuellt elaka kommentarer nästan ordagrant i minnet (medan de positiva försvinner någonstans
på vägen). Inte undra på att det inte blir så många verk.

Hur ska man då undvika att skriva på det sättet när man har lärt sig att leva med ett dåligt själv
förtroende? Jag tror att frågan snarare lyder: Vad tjänar man på att ha kvar det dåliga självförtroendet?
Man kanske har det som ett skydd mot elakheter. Eller som ett alibi för att man inte skriver. Det
kanske är ett sätt att alltid få slå ur underläge, så att det blir lättare att ursäkta ett misslyckande.
Men om det är ett hinder för att uppnå sin fulla skrivarpotential, då har man ett val: Antingen prio
riterar man skyddet, eller också prioriterar man skrivandet.

Det behöver inte betyda att man ställer om sitt liv totalt, bara för att man prioriterar skrivandet fram
för sitt dåliga självförtroende. Istället handlar det om att göra det steg för steg – tex att skriva lite
trots att man tror att det kan bli jobbigt, eller att man visar upp det för någon och sedan försöker
lyssna på de bra kommentarerna också.

Det kan låta förenklat – att självförtroende skulle handla om ett val – men i grund och botten handlar
självförtroende om vilka val man gör i livet. Sedan kan livet ibland utsätta en för saker som gör det
lättare att huka sig än att stiga framåt, men det är därför som steget tillbaka till ett bra självförtroende
börjar med ett val: att låta en (eller flera) situation(er) i det förflutna påverka ens nutid och framtid,
eller att våga växa förbi dåtidens omdömen om en.

Sett ur en sådan logisk synvinkel verkar det kanske enkelt, men det försäkrar jag att det inte är. Från
ett perspektiv med dåligt självförtroende kan man inte ens ta till sig goda råd, eftersom de låter
nedlåtande eller illvilliga. Men om man väl bestämmer sig för att sänka sina murar…

… blir man rädd i början när man skriver – men poängen är att det är okej att bli rädd. Det kan vara
bra att vara rädd. Men det behöver inte betyda att man låter rädslan bestämma.

Brist på motivation

Utan någon typ av motivation är det väldigt svårt att skriva. Ändå är det sällan det finns konkreta
belöningar som beröm, pengar eller meriter i anslutning till det man skriver. Så hur hittar man
motivation när man kanske bara måste skriva något som man inte ens är intresserad av?

Grunden tror jag ligger i att det inte finns något som är ointressant i sig, bara sätt att redovisa det
man vet om något. Med andra ord, hitta det intressanta i det ointressanta, genom att fundera på



(eller ta reda på) hur det anknyter till något annat som du är intresserad av. Om du tex får i uppdrag
att skriva om en obskyr historisk händelse, då kan det gå att relatera det till någon modern motsvar
ighet som du har bättre koll på. När man väl har hittat den delen av ämnet är det lättare att bortse
ifrån det eventuella tvånget.

Motivationen är alltså något som inte alltid kommer med ämnet eller arbetet, utan något som man
får leta efter själv. I själva verket kan det vara bra att inte ha motivationen från början, eftersom man
då har chansen att få en del av sitt arbete gratis – den delen som handlar om att sälja läsaren. Om
ämnet är något som du är intresserad av, då finns det säkert andra som är lika intresserade, eller
som kan bli det, bara du kan förklara för dem varför de borde läsa extra noga.

Men om du verkligen har försökt att hitta en bättre vinkel än den som kom med uppdraget, och inte
har lyckats, då kanske det är dags att avsäga sig uppdraget, för allas skull. Du verkar i sådana fall
inte intresserad, och det borde finnas andra som är bättre lämpade. Och då finns det alltid annat att
göra. (Å andra sidan får du se upp så att det där inte bara är ett sätt att slippa ifrån jobbet för att du
har stött på ett problem i berättelsen.)

* * *

Vad händer nu då? Vad är poängen med allt det här? Kan man leva ett helt författarliv utan att
någonsin få skrivkramp?

Jag vet inte. I själva verket har jag aldrig hört talas om någon författare som ALDRIG har haft skriv
kramp. Jag är själv inte fri från skrivkramp – men jag har sett en förbättring sen jag delade upp min
sjukdom i ovanstående kategorier. Poängen är alltså inte om man har skrivkramp eller inte, utan
vad man gör åt den.

Som exempel på vad som finns på andra sidan skrivkrampen har jag hört talas om flera författare
som har varit oerhört produktiva: Erle Stanley Gardner (cirka 10 000 ord per dag, vilket höll 5
sekreterare upptagna!), Georges Simenon (omkring 80 maskinskrivna sidor/dag), Stephen J Cannell
(en förteckning över hans verk är drygt sju sidor lång), och David E Kelley (som egenhändigt skrev
lejonparten av avsnitten till tre TVserier på tioitopplistan samtidigt, vilket motsvarar en långfilm
i veckan!). Så mycket är alltså möjligt att skriva. Sådana siffror får alltid mig på glatt humör – jag
menar, vad skiljer oss egentligen? Med andra ord finns alltid möjligheten för mig att skriva lika
mycket. Men även om du inte skriver mer än ett par sidor varje dag, så är det inte mindre värt, så
länge du gillar det du håller på med. Sen kan man alltid öva upp sin uthållighet så att man orkar låta
kreativiteten flöda längre.

Men nu när du har läst det här, är det dags för dig att sätta igång – och den här gången hoppas jag
att du tar itu med orsaken bakom din skrivkramp, innan du börjar din nya vana. Om du sen skulle
råka i problem, tänk då på att det tar omkring 18 månader innan man har brutit helt med en gammal
vana, så planera långsiktigt och ha det så roligt under tiden.



Tack och källor

Ingen författare skriver ensam, även om det ibland kan kännas så, och kloka författare tar hjälp av
många andra, såväl författare och vänner, som böcker och webbplatser. Bland de böcker och andra
texter jag har haft mest nytta av inför den här boken finns:

Brande, Dorothea  Becoming a writer, Harcourt, Brace & Company/MacMillan 1934/1983

Fryxell, David A.  Write faster, write better, Writers Digest 2004

Gainer, Ashley  3 Ways to Be More Productive When You Sit Down to Write, The Write Life 2016

Grahl, Tim  How to make more time for writing, 2016

Kimselius, Kim M.  Att skriva med glädje, Roslagstext 2012

Luke, Ali  6 Ways To Make Time To Write: A Guide For Busy Parents, The Write Life 2016

Mårtensson, Henrik  Skriv och sälj! Skriv och sälj en bok på 14 dagar, HMBMC 2015

Pekel, Haim  8 Writers and Their Productivity Hacks, IQTell 2013

Penn, Joanna – Productivity For Writers: 5 Ways To Become More Productive, The Creative Penn
2016

Rank, Scott  How Isaac Asimov Helped Me Increase My Writing Speed 5x, The Scholar
Entrepreneur, okänt år

Svensson, Kristina  #författarboken – Från idé till releasefest, Litet förlag 2015

TV Tropes – Plot coupon

Wikipedia – Time management

De länkar jag presenterat är följande:

* http://www.elementx.se/vaddukanlaradigavfyrabrollopochenbegravning/

* https://mrchapel.wordpress.com/2010/10/14/manusforfattarensguideskrivkramp/

* http://10fastfingers.com/typingtest/swedish

Här är några av de personer som jag har haft stor hjälp av: Stefan Högberg, Julian och Charlie, mina
klienter, och mina läsare. Tack!

Den här boken är tillägnad Matilda. Jag förstår inte hur jag kunnat skriva så här många böcker utan att

tillägna dig någon av dem. Tack för allt! Allt!

http://thewritelife.com/make-time-to-write-guide-for-parents/
http://iqtell.com/2013/03/8-writers-and-their-productivity-hacks/
http://www.thecreativepenn.com/productivewriter/
http://thescholarpreneur.com/how-isaac-asimov-helped-me-increase-my-writing-speed-5x/
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/PlotCoupon
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_management
http://www.elementx.se/vad-du-kan-lara-dig-av-fyra-brollop-och-en-begravning/  
https://mrchapel.wordpress.com/2010/10/14/manusforfattarens-guide-skrivkramp/
http://thewritelife.com/3-ways-more-productive/
http://10fastfingers.com/typing-test/swedish


Andra böcker

Nedan finns några utdrag ur mina tidigare böcker.

Förordet ur Skriv som ett proffs (2014)

Vill du att din bok ska sälja? Drömmer du om att främlingar ska köpa din bok? Bra! Vilket underbart
mål.

Du kommer säkert att nå ditt mål om du bara tänker på det här: det mesta av det du köper i livet är
tillverkat av människor som fått betalt för att tillverka och utföra något, d.v.s. proffs. Amatörer i all
ära – och jag är själv en glad amatör inom flera områden – men ska du vara ärlig så föredrar du att
ge pengar till professionella människor. Det gör dina potentiella kunder också.

För att sälja fler böcker har du därför stora fördelar om du skriver som ett proffs. Du behöver inte
byta jobb men du behöver bete dig som om du vore ett proffs.

Har du någon gång sett en elektriker skala en sladd eller en kock hacka lök? Skulle inte du också
vilja kunna motsvarigheten när det gäller att skriva? Det kommer jag att lära dig. Den här boken
innehåller massor av skrivtekniker. Den hjälper dig att sålla ut de bästa idéerna, göra texten läsvärd,
mejsla ut beståndsdelarna och putsa på texten tills den glänser.

Många av teknikerna beskrivs för första gången på svenska och en del av dem är helt nya. Det tar
inte lång tid att lära sig teknikerna och det är inte svårt.

Men skickligheten är inte den enda anledningen till att du hellre använder dig av yrkesmän och
kvinnor. I yrkesrollen ingår nämligen att vara utåtriktad, göra marknadsföring och ta kritik. Därför
är boken också en guide till hur man tänker som ett proffs. Det kommer du ha stor nytta av.

Själv har jag försörjt mig på att skriva sedan 2008. Det här är min tionde bok (inklusive några som
jag har spökskrivit åt andra). Mina texter har använts på såväl folkhögskolor som universitets
utbildningar. Texter som jag har fått betalt att skriva har översatts till drygt ett dussin språk.

Sedan 2002 har jag varit bollplank, lektör, redaktör, översättare, korrekturläsare, föreläsare och
skrivcoach. Under den tiden har jag lärt mig att författarens egen insats och inställning kan göra
skillnaden mellan att ha sina böcker osålda och att sälja långt utanför vänkretsen.

Genom att läsa den här boken, tänka efter och pröva själv så blir du mer professionell. Det kommer
leda till att du säljer fler böcker. Låt mig bevisa det för dig.

Köp resten av Skriv som ett proffs.

http://www.adlibris.com/se/bok/skriv-som-ett-proffs-9789187817809
http://www.adlibris.com/se/bok/skriv-som-ett-proffs-9789187817809


Prolog och första kapitlet ur Dagarna jag dog (2016)

Prolog

Två kvinnor och en man kretsade utanför Apelsinens förskola, i närheten av Hööksgatan i Karlstad,
med en enda sak i tankarna. Det var en mycket sen vårdag vilket gjorde deras uppdrag lite lättare,
framför allt för att ingen hade så mycket kläder. Deras egna rörelser skulle bli smidigare och det
skulle bli lättare att få in sprutan i offrets arm.

Till det yttre hade de tre rätt lite gemensamt: den ena kvinnan hade en modern affärsdräkt och gav
intrycket av att sitta framför datorer jämt. Den andra var slängig och smal i kroppen, men ögonen
var klara och fokuserade. Mannen å sin sida hade breda polisonger och myggjagare.

Men där slutade olikheterna. Ingen av dem hade värmländsk dialekt. Ingen av dem kände offret ti
digare. Och ingen av dem hade kidnappat någon förut.

Trots det betedde de sig som proffs, inte bara vid själva kidnappningen – nej, de hade kollat upp sitt
offer ett par dagar, hennes schema, vilken typ av motstånd hon skulle kunna tänkas sätta upp, vilken
väg hon tog hem och naturligtvis, hennes kollegor, för offret var givetvis en av lärarna. Allt annat
hade varit motbjudande.

Den affärsmässiga kvinnan, Ellie Runa, undvek en pöl från gårdagens regn och gick mot Robin utan
att titta direkt på honom och sa i förbigående:

”Det kommer någon.”

Det var ett barn och hennes pappa som kom ut. Det var den sista ungen. De hade sett pappan gå in
ett par minuter tidigare. Med andra ord var offret, Malin Evander, ensam.

Det var bara en tidsfråga nu.

En minut passerade. Tre.

Irma, en långskånk med en liten näsa och hår som var så brunt att det naturligt drog åt lila, stod på
huk och låtsades leta i sin väska. Med sin bakgrund som börsanalytiker var hon inte ett idealiskt val
att ge offret sprutan, men hon hade tiggt och bett om att få det här uppdraget. Hon hade sina skäl,
allihop personliga. Inte ett enda av dem hade hon delat med vännen Ellie, men hon och hennes ex
pojkvän hade ändå valt att hjälpa henne och till slut hade Irma fått ”dem” att säga ja.

Ett kort ögonkast mot dörren och precis då öppnades dörren igen. Den här gången var det offret: en
36årig kvinna med beige page och totalt intetsägande ansikte. En Ingen.

Precis som väntat gick offret mot sin cykel med cykelhjälmen i handen. Irma svängde upp väskan
på ryggen och reste sig i en snabb rörelse, medan Ellie och Robin skar av offrets reträttväg. Sprutan
var redo, dold bakom Irmas hand.

Offret log mot Irma. Irma låtsades vara på väg att säga något medan hon gick rakt emot henne – det
skulle göra henne mindre misstänksam. Det svåra var att se till att blicken aldrig vandrade till Ellie
och Robin utan så vänligt som möjligt gick mellan offret och omgivningen.

Ett tjippande läte!

Både offret och Irma hörde det och tittade. När offret såg att det kom från en myggjagare som tillhörde



en man och att det dessutom fanns en tredje kvinna där som hade armen uppdragen för att ge ett
mäktigt slag, då reagerade hon genom att sjunka ihop, ta sats och sedan springa ut genom luckan
mellan Irma och Robin.

Men Ellies arm gick inte att stoppa mitt i slaget och när offret inte längre fanns där fortsatte näven
ända tills den mötte Irmas ena öga.

Samtidigt kastade sig Robin efter offret som var på väg mot skolans bilparkering, fick tag i hennes
tröja och hävde omkull henne på marken. Först då började hon skrika, så Robin skyndade upp till
hennes mun och höll för den så hårt han kunde, medan Ellie drog sprutan ur Irmas hand, sprang de
tvåtre metrarna och sedan körde in sprutan rakt i magen på offret.

Det var inte snyggt, men efter ett par sekunder slutade offret att sparka och slå och någon sekund
efter det slocknade hon helt.

Robin släppte henne försiktigt, tittade först sig omkring för att se om någon hört skriken (vilket
ingen hade) och sedan bort mot Irma som prövade att ta bort sin kupade hand från det ömma ögat.
Det såg ut att göra ont. Irma stod bredvid och såg förtvivlad ut. Så Robin sa:

”Okej, då tror jag att jag kör, ändå.”

Irma gick fram till offrets medvetslösa kropp, medan Robin skyndade bort till bilen. Hon och Ellie
tittade på varandra.

”Förlåt”, sa Ellie.

”Det funkade ju”, sa Irma och suckade. ”Nu får jag i alla fall lite mer karaktär. Kom så går vi.”

Kapitel ett: Dagarna jag dog

Jag byter ställning och sängen knirrar till. Tystnaden där nerifrån blir mer vaksam. Men det är något
annat också. Ett ljud utifrån. De tre där nere rör på sig och börjar viska sinsemellan.

Det är en bil!

Ja! Efter fyra dagar... Äntligen!

Men vänta... Inga sirener, inga tunga fordon, ingen specialstyrka. Jag får nog vänta på mina räddare
ett tag till.

Bilen kör upp för grusgången och det låter som om den parkerar mitt framför entrédörrarna. Det
dröjer någon sekund innan någon går ut ur bilen. Stegen verkar bestämda och lugna. Någon av de
tre därnere öppnar ytterdörren innan besökaren hinner knacka, men sen uteblir alla hälsningar, i
alla fall som jag kan höra. Nästa ljud jag känner igen är stegen upp för trappan.

Det är bara besökaren som kommer upp. Jag har lärt mig datorkvinnans tipptippsteg, den skadade
kvinnans klacksläpningar och mannens kippande gummisulor. Det här är tysta skor, kanske mocka
siner eller seglarskor och det låter som en man. Vem det än är, har han inte bråttom och han verkar
smyga fram.

Jag vänder mig mot dörren, även om jag inte ser något i mörkret. Han är antagligen här för att titta
på mig. Som ett infångat byte. Kanske är det han som ligger bakom kidnappningen.



Innan han öppnar dörren hör jag ett svagt klick. Jag kan inte koppla ihop ljudet med något direkt,
förrän dörren öppnas.

Då inser jag att han har släckt ljuset i korridoren. Jag ser bara en svart skugga mot den svarta
bakgrunden. Jag ligger helt stilla, som om jag sov. Jag vill inte avslöja att jag är medveten om att nå
gon är i mitt rum. Det kan vara mitt enda trumfkort.

Han tar sin tid att smyga fram till mig, som om han vore rädd för att väcka mig. Jag hör inte längre
gruppen där nere, för de är inte längre viktiga. Jag koncentrerar mig på hans andningar. De är lugna,
perfekt avmätta. Han andas genom näsan. Däremot har jag svårt att dra några andra slutsatser om
honom. Hans kläder verkar sitta ganska tätt, men det är inga cykelbyxor utan snarare ett par tajta
chinos och en lika tajt tshirt. Färgen spelar ingen roll eftersom det är så mörkt, men han bär säkert
svart, inbillar jag mig.

Vi formar en sorts relation under de få minuter vi har tillsammans och även om han står upp kan
jag inte låta bli att tycka att jag är i överläge, för jag vet att han är där, men han vet inte att jag vet
att han är där.

Mjukt och smidigt sätter han sig på huk, inte långt ifrån huvudändan på sängen. Jag känner hans
lukt. En blandning av citron och något annat... Vad kan det vara? Popcorn! Han luktar popcorn.

Jag hinner precis registrera lukten när han i en lika smidig rörelse drar han fram något och för det
över min oskyddade hals.

Det gör inte ont, först. Det blir varmt på bröstet och på hakan och det tar någon sekund innan jag
inser att jag blöder för att han har skurit mig i halsen. Jag börjar bli yr i huvudet. Är jag allvarligt
sårad? Måste täppa till såret, för annars förblöder jag.

Plötsligt vänder han sig om och går mot dörren. Men nu dunkar pulsen så högt att jag inte längre
hör hans steg. Jag hör bara hjärtslagen som blir långsammare och långsammare.

Dubbelslagen kommer mer sällan nu och jag blir konstigt nog lugnare. Jag tycker att jag hör dörren
stängas ungefär samtidigt som det blir väldigt svårt att andas. Blodet täpper till andningsvägen och
jag lyckas inte göra annat än att riva i sårflikarna! Jag håller om halsen, men det är för sent. Jag
känner det.

Det sista jag hör är skuggans röst, där nere och han låter hes.

”Nu får vi vänta och se.”

Han kanske sa något mer, men då hörde jag det inte i alla fall. Jag andas ut och faller ner på kudden.

***

Taket är precis som jag minns det. Ränderna mellan skivorna bildar ett zickzackmönster som inte
gör någon glad. I badrummet droppar kranen fortfarande. På våningen nedanför hörs tjippandet
från raggarkillens skor. Jag får intrycket av att det är dag trots att rummet är lika mörkt som senast.

Vänta nu. Hur kan jag vara vid liv?

Jag känner efter på halsen, men där finns inget sår, inget bandage, inte ens ett ärr, bara mitt
struphuvud och den lilla leverfläcken. Det är fortfarande jag och jag lever. Jag passar på att känna
efter om jag har någon puls.

Det har jag.



Jag sätter mig upp. Jag har samma kläder på mig som när jag dog. Flanellskjortan är inte täckt av
blod. Under mig är sängen lika sjaskig, men den är inte kladdig av blod. Det finns inte ett spår av att
jag har dött i den där sängen. Ändå är jag helt säker på att jag inte bara har drömt det. Någonstans
måste det finnas spår efter vad som hände.

Jag reser mig upp och går fram till dörren. Jag vet att det inte finns något handtag på min sida av
dörren, men jag letar först och främst efter några spår efter skuggan. Det är inte lätt i mörkret, så
jag ger upp tanken att hitta några fotspår och av lukten att döma är golvet lika nyskurat som senast
jag kände efter.

Ljuden nerifrån, som fram till dess varit desamma (viskningar, fläkten i datorn och tipptipp från
datorkvinnan) byts mot ett exalterat viskande. Vad pratar de om?

När jag lägger mig ner tystnar de, så jag kryper fram till trasmattan och känner på fransarna. De
ligger likadant som sist jag kände på dem.

Jag rynkar pannan och vänder mig åter mot dörren. Där handtaget borde finnas finns ingenting,
inte ens ett hål. Dörrkarmarna är så täta att de inte släpper in något ljus och bara knappt ljudet
utifrån. Det faktumet har heller inte förändrats. Men kanske finns någon doft av min mördare kvar.
Jag sniffar noggrant längs hela dörrkarmen efter citrus– och popcorndoft men kan inte upptäcka
något.

Vad ska jag dra för slutsatser av det här? Det finns inga spår av att mordet på mig över huvud taget
har skett, vilket kanske inte är så konstigt eftersom jag fortfarande lever, men det förklarar inte varför
jag minns att jag blev mördad.

Minns jag fel?

Jag har svårt att se att det skulle kunna vara så. Jag minns precis vad som hände fram till mordet
och även om jag har blivit lite desorienterad av att vara inlåst i mitt mörka rum, så tror jag inte att
det har gått så långt att jag börjar inbilla mig saker.

Jag vet till exempel att det var fyra dagar sen jag kom in i det här rummet för första gången. Då var
det fredagen den artonde maj, så nu är det den tjugoandra maj. Jag minns mitt namn: Malin Evander.
Jag minns mitt telefonnummer: 05422 19 98. Jag minns mina kollegor på dagiset: Britt, Magnus
och Janice. Jag vet precis hur många syskonbarn jag har: min lillasyster har en son och min storebror
har en av var sort.

Jag vet också precis hur rummet ser ut, trots att jag bara sett det i dagsljus en enda gång. Jag kommer
i stort sett ihåg vägen hit. Och när jag träffar polisen kan jag ge förstklassiga beskrivningar av alla
tre där nere: deras röster (hans snälla tenor, Blåmärkets anspråkslösa pubertetsröst och kontors
kvinnans hesa), deras kläder, deras ansikten, allt! Så jag tror knappast att det är mitt minne som
spelar mig några spratt.

Vad kan det mer vara? En dröm? Ett drogrus? Hypnos? Ja, säker kan man väl aldrig vara, men i så
fall kan väl hela livet vara av samma vara. Vad är det som säger att jag inte drömmer nu?

Hmm, drömmer nu... Tänk om det här är livet efter döden. Hur vet jag det i sådana fall? Har döda
människor verkligen puls? Och varför skulle jag i sådana fall vara inlåst i det här rummet? Man kan
ske fastnar i samma rum som man dör i. Nej, det låter inte troligt. Hur blir det då med de som dör
utomhus?

Apropå utomhus, nu hör jag något där utifrån igen. Det är den där bilen igen. Den kör längs grus
gången.

Jag ställer mig mot väggen och lyssnar med örat mot väggen när bilen parkerar, dörren öppnas och



en person kliver ut. Jag hör inga röster när personen blir insläppt i huset. Men jag känner igen de
tysta stegen.

Det är samme man: skuggan. Och han kommer upp hit igen.

Vad vill han nu? Om jag är död kan han väl inte döda mig igen? Å andra sidan, om jag inte är död,
då får jag inte vara lika försvarslös som förra gången. Jag skäms när jag tänker på hur jävla rädd jag
var då, hur stel jag blev och hur smart jag trodde att jag var. Jag tänker inte bara ligga och vänta på
att han ska slakta mig. Jag tänker kämpa emot. Att kämpa emot är inget jag är van vid, men någon
gång måste man ju lära sig.

Antagligen är han inte lika van vid mörkret som jag är, så då har jag ett försprång. Å andra sidan har
han säkert kvar sin kniv. Och han måste väl fatta att jag är vaken när fåglarna sjunger så för... för
tvivlat.

Var ska jag stå för att få övertaget? Det bästa hade förstås varit att gömma sig bakom dörren, men
dörren går upp mot en vägg, så det går inte. Kanske väntar han sig det också. På andra sidan står
byrån och stolen, så det går inte heller. Jag kanske kan klättra upp på byrån och kasta mig ner... men
nej, nu är han här utanför. Han skulle höra mig. Jag ställer mig här, så nära dörröppningen som
möjligt och slår bort kniven med stolen, så kanske jag kan övermanna honom sen. Kanske, för jag
är inte särskilt van vid att slåss.

Det tar längre tid än jag minns för honom att ta sig upp för trappan eller så gör han pinan längre
med avsikt. Han släcker ljuset. De tre där nere är knäpptysta. Vad tänker de göra när jag kommer
ner? Om jag kommer ner.

Jag drar ett djupt andetag, samlar mig och håller upp stolen framför mig.

Jag mer känner än ser att dörren öppnas. Det blåser till lite, men det första tecknet är ändå hur det
väloljade låset svischar till, som när man öppnar ett ögonlock för första gången på morgonen. Jag
väntar tills jag tror att dörren är öppen och då börjar jag rusa fram...

PANG!

Stolen faller isär i mina händer. Jag tappar delarna i ren rädsla och står bara där.

Så ser jag skuggan igen. Han är ungefär lika lång som mig och hans arm är böjd framför kroppen.
Man kan se det mörka partiet i det svarta. Sen höjer han armen och rätar på den tills den pekar rakt
mot mig.

”Bra, men inte tillräckligt bra”, viskar han.

Jag hör inte ens smällen. Jag bara känner hur jag får en smäll i huvudet. Jag är inte ens säker på
ifall han har slagit mig eller skjutit mig förrän jag känner golvet mot bakhuvudet och golvet känns
helt geggigt.

Köp resten av Dagarna jag dog.

https://www.amazon.com/Dagarna-jag-dog-mardr%C3%B6msroman-Swedish-ebook/dp/B01GD0OXG2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464637086&sr=8-1&keywords=lennart+guldbrandsson
https://www.amazon.com/Dagarna-jag-dog-mardr%C3%B6msroman-Swedish-ebook/dp/B01GD0OXG2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464637086&sr=8-1&keywords=lennart+guldbrandsson
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