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Introduktion

Har du svårt att få till spänningen i din berättelse?

Blir det aldrig riktigt någon konflikt?

Eller har du svårt att ge var och en av dina rollfigurer en vettig roll att spela i berättelsen?

I alla tre fallen hänger svaret ihop med ett sätt att se på din berättelse, som du kanske inte använt
dig av förut.

Rollfigurer går att dela in på olika sätt: de kan vara högstatus eller lågstatus, de kan vara stora eller
små, de kan vara tredimensionella eller ytliga. Men ett av de mest kraftfulla sätten att dela in rollfigurer
är att fokusera på varför de olika rollfigurerna över huvud taget finns med.

Det kallas ibland karaktärsfunktioner.

Karaktärsfunktionerna kan hjälpa dig att öka konflikten och spänningen, och ger automatiskt vettiga
saker för dina rollfigurer att göra.

De vanligaste funktionerna är: protagonist, antagonist, MacGuffin, mentor och modifierare.

En enkel text använder de fem funktionerna rakt av. Men man kan också dela upp de olika funk
tionerna (två protagonister, etc.) eller göra två linjer där de tre huvudfunktionerna överlappar var
andra (ena linjens protagonist är andra linjens MacGuffin, etc.). Att arbeta med överlappande karak
tärsfunktioner komplicerar ytterligare känslorna och spänningen, men kräver lite mer planering.
Jag rekommenderar då att du ritar upp de olika relationerna så att du inte missar något viktigt.

Så här ser de olika karaktärsfunktionerna ut:

√ Protagonisten är den rollfigur vi följer (och börjar heja på) under dess kamp för att nå eller få
något och som läsaren kan identifiera sig med. Det finns flera missförstånd om protagonistfunk
tionen: det måste inte vara en ”hjälte”, han eller hon måste inte vara sympatisk, och han eller hon
måste inte vinna. Ju mänskligare protagonist, desto bättre text.

Försök dock att tänka på att inte göra protagonisten i din egen avbild eftersom protagonisten under
resans gång kommer att bli ganska hårt manglad. En grundregel: välj den protagonist som är sämst
utrustad. Om du har en romantisk berättelse, välj en okänslig actionhjälte. En barnsligt nyfiken
berättare gör sig bra för att undersöka svåra ämnen. Det gör utvecklingen för protagonisten större
och mer spännande.

√ MacGuffin är det som både protagonister och antagonister strävar efter. Det personifieras ofta
med en sak: en skatt, en plats, en person. Så viktig är den här saken att det uppstår en konflikt
runt den. Antingen är det något som både protagonist och antagonist vill ha eller något som den
ene vill förhindra den andra från att få.

I Trollkarlen från Oz letar Dorothy efter vägen hem. I Rosens namn söker William av Baskerville
efter ett försvunnet manuskript. I Män som hatar kvinnor får Mikael Blomkvist i uppdrag att hitta
Harriet Vanger.

Ofta introduceras textens MacGuffin tidigt, så att vi hinner fästa oss vid den och förstå varför prota
gonisten söker den. Därefter förloras den, så att vi längtar efter att den ska återfås. Det här ger en
naturlig struktur, särskilt om antagonistens avsikter med textens MacGuffin också klargörs tidigt.



Om en MacGuffin är en person kan den ha ett eget mål. I romantiska komedier till exempel är det
den tilltänkta partnern som är MacGuffin vilket betyder att den också har en bakgrund, en vilja
och kanske till och med egna antagonister.

En bra MacGuffin lockar läsaren så mycket att den med fördel kan användas i textens titel. Om
texten kan ha titeln ”Jakten på …” är det ofta ett gott tecken, även om du sedan väljer att ha någon
annan titel. Fråga därför dig själv vad du är ute efter i ditt eget liv – det kan vara en bra MacGuffin.

√ Mentorn är den protagonisten frågar om hjälp, vilket också signalerar att konflikten är svår att
lösa. Mentorn har ofta haft med antagonisten tidigare att göra eller har talanger inom området,
men som själv inte kan besegra antagonisten, som rektorn Dumbledore i Harry Potterböckerna.

Relationen mellan protagonisten och mentorn är i bästa fall ytterligare en källa till konflikt. Från
det första mötet, när mentorn kräver en del övertalning eller annan anpassning för att kunna vara
till hjälp, via mitten där mentorn ställer för höga krav på protagonisten, till slutet när protagonisten
måste hitta sin egen väg, antingen efter mentorns död eller efter ett större bråk.

Bland de största svårigheterna med att skriva en mentor är hur den förhåller sig till författaren.
Om man har skapat protagonisten i sin egen avbild är det svårt att göra mentorn bättre. Mitt tips
brukar vara att låta mentorn ”kika på slutet av texten”, så att mentorn redan vet vad som ska hända,
medan protagonisten bara vet vad som har hänt. Därför kan det vara bra att vänta med detaljerna
i vad mentorn säger tills du har gjort klart din förstaversion.

√ Modifieraren kallas de ”vanliga” människor som befolkar berättelsens universum. De förändrar
vår bild av textens värld, visar upp andra sidor hos protagonisten, antagonisten, MacGuffin och
mentorn eller gör den arena som idén utspelar sig i mer verklig. Modifierarna kan till exempel
vara andra anställda vid samma arbetsplats som protagonisten.

I de flesta fall använder man modifierarna som tillfälliga ersättare för någon av de andra karaktärs
funktionerna. Oftast förvandlas de till antagonister.

En viktig modifierare är offret. Offret behövs för att visa vilken risk antagonistens plan eller världs
bild innebär. Valet av offer säger därför mycket om hur läsaren kommer att reagera. Med hundra
tusentals offer är texten melodramatisk och/eller en thriller. En illa omtyckt rik tant lämnar många
misstänkta i en deckare. Om samma rollfigur råkar illa ut gång på gång är det en komedi.

Men så finns det antagonisterna. Och de förtjänar en längre text. Den kommer här.

Lennart Guldbrandsson

Göteborg, sommaren 2016

Element X

(PS. Texten skrevs omkring 20052006, vilket betyder att en hel del av exemplen är filmer, eftersom
jag då skrev mest om film och TV. De flesta av dem är dock förståeliga utan att ha sett filmerna, och
råden är giltiga även för skönlitteratur. Observera att filmmanus som standard förväntas vara omkring
120 sidor, uppdelade i tre akter. Detta har jag skrivit mer om här.)

http://www.elementx.se/resurser-for-forfattare/struktur/


Antagonisten

Ett av de största misstagen folk gör när de talar om antagonister är att tro att antagonisten är lika
med en skurk. Visst, antagonisten kan vara en skurk. Det kan vara en mördare, en kidnappare eller
ett monster. Det kan till och med vara alltihopa på samma gång.

Men en antagonist kan vara så mycket mer. Det kan vara en polis, en förälder, ett barn… vem som
helst. Det beror på vem berättelsen handlar om. Man kan lätt tänka sig en berättelse om några reger
ingstjänstemän som har problem med en dissident som leder en armé av arbetare och bönder och
som stör ordningen utan att använda våld. Och vips har du satt Gandhi som antagonist, men få män
niskor skulle anse att han var en skurk.

Att ha brottslingar som hjältar är inte särskilt ovanligt – Blåsningen, Gudfadernfilmerna, Jönsson
liganfilmerna och TVserien Alias Smith and Jones är de exempel jag kommer på på rak arm. Vi
gillar på något sätt just de brottslingarna. Och då kan poliserna
bli antagonister.

Ändå är inte ovanligt att producenter ryggar tillbaka när man
pratar om antagonister och vill att man ska hitta något mer fler
dimensionellt. Antagligen tänker de på antagonister som en
dimensionella, svartklädda brottslingar som tvinnar sina mu
stascher, och då är det självklart att de säger nej.

Men till och författare till böcker om att skriva gör samma miss
tag. De sätter likhetstecken mellan skurk och antagonist. Det är
ett misstag. Och det är definitivt ett misstag att inte vilja ha en
antagonist i sin berättelse, för som vi ska se är det antagonisten
som driver berättelsen.

Den frånvarande antagonisten

Många författare tycks tro att det räcker med att en antagonist är
en individ som har andra åsikter än protagonisten.

Därför handlar många dåliga berättelser om hur protagonisten tycker om hundar medan antagonisten
gillar katter (för att ta ett enkelt exempel). Det borde väl skapa drama? Eh… nej.

Andra, mer informerade, menar att antagonisten måste vilja att protagonisten ska misslyckas med
sitt mål. Ett exempel: huvudpersonen vill ha ett lyckligt förhållande med sin partner och antagonisten
vill förstöra det. Där har vi i alla fall ett frö till en konflikt, men det räcker inte.

Ännu kunnigare personer säger att antagonisten också måste göra något för att protagonisten ska
misslyckas. Därför skriver de berättelser om antagonister som saboterar för protagonisterna. Nu
börjar det likna något. Men det är fortfarande något som fattas.

Ett av de absolut vanligaste problemen i många berättelser är nämligen att protagonisten och anta
gonisten bara träffas en eller två gånger!

Det sker ofta bara vid första vändpunkten (mellan Akt I och Akt II) samt vid klimaxen. Vad får vi
då? Berättelser där inget händer. Mycket snack, mycket fördjupning av vänskapsförhållanden, mycket
tematik. Ofta går det att lista ut hur berättelsen ska sluta redan från första sidan.

En realistisk avbildning av en skurk.
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Vad är det egentligen jag menar? Jo, att drama handlar om relationer.

Möten.

Utan möten, inga relationer.

Utan relationer, inget drama.

Och omvänt: ju fler möten, desto mer drama.

Jag menar inte att antagonisten ska finnas med hela tiden. Det skulle flytta synvinkeln från prota
gonisten till antagonisten. Det vill vi inte. Vi vill fortfarande att protagonisten ska vara huvudperson.

Men som någon har sagt: Akt II är antagonistens akt.

Det är mötena med antagonisten som är intressanta. Det är de mötena som driver berättelsen framåt.

Se bara på Terminator 2. Under Akt II anfaller T1000 ett antal gånger: hemma hos John Connors
styvföräldrar, på Sarahs mentalsjukhus (och i den efterföljande biljakten), och på CyberDyne systems
fabrik. Vad än John och Schwarzeneggermodellen gör är T1000 där och ställer till problem. Ändå
måste de fortsätta kämpa.

Eller i ett drama som Återstoden av dagen, där det finns flera antagonister (vi återkommer till det
lite senare): Stevens och miss Kentons känslor hindras av deras dagliga göromål, Stevens pappa som
först blir en börda och sedan dör, deras ordning i hierarkin, deras skilda åsikter om andra anställda,
konferensen, och så vidare, tills miss Kenton får ett frieri från en annan man. De hinner alltså aldrig
få en chans att prata ut.

Mål och hinder. Hela tiden hinder. Hinder är antagonistens uppgift.

Därför borde antagonisten åtminstone få en tredjedel av Akt II. Och fortsätt med regeln om tre genom
att låta det åtminstone bli tre möten mellan protagonist och antagonist. Det ger utrymme för upp
trappning, vändningar och förstärkningar.

Men låt inte antagonistens utrymme sluta där. I Akt I – minst ett stort möte. Det ska vara så stort
att det förändrar protagonisten för alltid. Det ska vara STORT.

I Akt III – den slutgiltiga kampen. Protagonisten försöker och försöker, men lyckas inte. Tills trumf
kortet. Utan det: ingen vinst. (Eller ingen förlust om man vill ha ett ”neråtslut”.)

Med andra ord: ställ in hjärnan på att hitta mellan sex och tolv möten. I ett manus på 120 sidor inne
bär det som allra minst 40 sidor! 40 sidor där protagonisten och antagonisten träffas, tycker olika,
förråder varandra, missförstår varandra, kämpar, slåss, ja, vilket som passar dig och genren bäst.

40 sidor med spänning.

”Protagonisten är sin egen antagonist”

Första gången jag hörde en annan manusförfattare säga att hennes protagonist var sin egen antagonist
kände jag att något var fel, men jag hade svårt att förklara varför det var en dålig idé.

När man funderar på det närmare blir det ganska självklart. Hur kul är det egentligen att se någon
brottas med sig själv? ”Öh, vem vinner, tror du?”

Förresten, vänta ett tag. Jag ska inte döma ut idén helt. Se bara på Mina jag och Irene. Och det finns



otaliga romaner och noveller där huvudpersonen hindrar sig själv från att nå sina mål med hjälp av
fobier, manier, ovanor och allmänt dåligt omdöme.

Men det är romaner och noveller, det. Poängen med både romaner och noveller är att man kan gå
in i rollfigurernas inre. Film och TV är visuella och audiella medier. Med undantag för några experi
mentella luktfilmer är syn och hörsel de enda sinnen som kan räknas. Och Mina jag och Irene handlar
om en schizofren människa där jagen slogs rent fysiskt mot varandra. Det krävs samma typ av hand
ling för att kunna använda idén igen.

Alltså, det går att ha protagonisten som antagonist. Men vad jag kan komma på finns det bara tre
sätt att göra det på:

√ i sitcoms (Georges problem i Seinfeld är ofta självförvållade, till exempel),

√ i korta scener och sekvenser (tvekan, förväntan, inre konflikt, eller liknande),

√ när sättet att berätta är så komplicerat att det tar stor plats (se till exempel Måndag hela veckan)

Men är det verkligen det man menar när man säger att protagonisten är sin egen antagonist: att pro
tagonisten gör det svårare för sig än det behöver vara? Handlar det inte snarare om att författaren
gillar sin protagonist så mycket att han/hon inte vill att protagonisten ska ha en antagonist, eftersom
antagonisten kan göra protagonisten illa?

Författaren har då gått från att skriva om en person till att förälska sig i den. Som neutral kollega
märker man det ganska tydligt. Alla förslag om att hota protagonisten mer, skapa mer spänning och
att göra berättelsen mer säljbar förkastas direkt. Och man märker att författaren tar förslagen som
personlig kritik. Man har förolämpat en av deras vänner.

Det är svårt att skada sin protagonist, det är det.

Att plåga honom eller henne, att sätta sin bästa rollfigur riktigt i skiten, att måla in honom eller hen
ne i ett hörn och sedan göra honom/henne pinknödig. Det är svårt. Och det är inte snällt.

Men det är precis det jobbet handlar om.

Utan ett visst mått av kylig sadism mot sin protagonist blir berättelsen tråkig. Tänk dig till exempel
hur det gick till när Joe Shuster och Jerry Siegel skapade Stålmannen.

Om de hade varit ”snälla” mot sin figur och låtit honom leva ett lyckligt liv på jorden – inga skurkar,
inga kärleksproblem, ingen hemlig identitet, ingen allergi mot kryptonit – då hade både Stålmannen
och publiken dött av tristess. Eller hittat något annat att göra.

Genom att skapa flera spännande antagonister till honom, antagonister som matchade en superstark,
supersnabb, superintelligent man som kan flyga, se genom väggar och är hur snäll som helst, var de
faktiskt snällare mot Stålmannen än om de låtit honom leva i fred.

Då hade han blivit som Don Quijote, en riddare utan storverk att utföra.

Låt mig ge ett sista tips om hur man kan göra det här: om du fortfarande vill ha en inre antagonist,
lägg den som Bstory, ge den mindre utrymme men låt den påverka Astoryn (utan att styra den helt).

Ett exempel här: Tillbaka till framtiden skulle kunnat ha handlat om en kille som övertalar sin pappa
att bli mer kraftfull mot en plågoande, men då hade den inte varit lika intressant. Genom att den
linjen får en underordnad roll under tidsresan kan den fortfarande vara ett hinder för Marty utan
att vara den stora uppgiften.



Antagonisttyperna

Antagonisten kan alltså vara en mördare eller ett monster, men det kan lika gärna vara en person
som vi inte vanligtvis tänker på som skurk. De är bara olika typer av antagonister.

Det som är viktigt här är att typen av antagonist inte spelar någon som helst roll. Ingen som helst
roll! Hur bra de olika typerna av antagonister är beror mer på hur man skriver dem – jag syftar alltså
på hur rollfiguren beskrivs, vilken motivation den har, vilket utrymme den har, etc – än på vilken
grupp de tillhör.

Därför behöver man inte tänka så mycket på att hitta en helt ny typ av antagonist, utan bara att vari
era, kombinera och karaktärisera de som finns så bra man över huvud taget kan.

För att göra det kan det vara smart att lära sig vilka antagonister som är vanligast. Därför presenterar
jag här några av mina favoriter, i en salig oordning. Förhoppningsvis känner du igen de flesta av dem:



Motivet

Men nöj dig inte med att vraka och välja ur den listan. Det är slött och sådant straffar sig när du ska
skriva, för att inte tala om när du ska presentera berättelsen. Som jag poängterade innan listan hand
lar det om hur man karaktäriserar, motiverar och planerar för antagonisten.

Det allra bästa för dig och berättelsen är ifall du lägger ner mer vikt vid antagonisten vid protagonisten
när det gäller motivering och karaktärisering. Det är ett komplext område, det där med motiv, men
framför allt antagonisternas motiv är så missförstådda att jag måste vidröra det här.

De flesta berättelser handlar om att publiken ska ta protagonistens sida (den goda sidan). Antagonisten
är protagonistens motståndare, så därför är det logiskt att tro att antagonistens motiv ska vara onda.

Inget kan vara mer fel.

Antagonisten handlar lika mycket som protagonisten efter logik, känslor och erfarenheter. Till och
med monster och mördare agerar efter vad de tycker är rätt och riktigt. Det är deras metoder (och
orsakerna till metoderna) som är abnorma. Som så många har konstaterat innan mig: ”Inte ens
Hitler tyckte att han var ond.”

Men hur gör man då en trovärdig antagonist utan onda motiv? Man använder goda motiv och sedan
driver man dem för långt. Här kommer därför en kort men bra lista över utmärkta motiv för an
tagonister:

√ välvilja

√ egen eller annans överlevnad (kanske på tredje parts bekostnad)

√ trygghet för sig och de sina

√ vilja att behålla saker som de är

√ lojalitet till fel person

√ lojalitet till fel uppdrag

√ kärlek

√ konstnärlighet

√ rädsla för straff

I vissa fall kan antagonistens motiv också vara ofrivilligt, till exempel om protagonisten befinner sig
på fel plats vid fel tillfälle, som bergsbestigarna på K2 i dåligt väder i Vertical limit (huvudantagonist:
K2).

Om inte några av motiven ovan hjälper kan man använda de motiv som är minsta gemensamma
nämnare för många antagonister, det vill säga de sju dödssynderna: avund, frosseri, vrede, girighet,
högmod, otukt och lättja…

… Fast…

Det finns en djupare tanke med det här med goda motivationer, nämligen att det är antagonisten
som bär temat på sina axlar. Tänk efter! Kolla vilken berättelse som helst.

Antagonisten står för något, protagonisten för något annat, men det handlar om olika sidor av samma



sak. Det spelar ingen roll vad forskarna/protagonisterna i Nell står politiskt, filosofiskt eller religiöst
utan bara vad de tycker i samma fråga som antagonisterna är engagerade i, nämligen hur naturbarnet
Nell ska tas om hand. Och vad de än tycker så tycker protagonisterna något annat.

Det är så man får fram ett tema: genom konflikten mellan två uppfattningar: protagonistens tes, an
tagonistens antites och slutresultatets syntes. Om protagonisten hade rätt från början, då känns be
rättelsen platt och predikande. Om antagonisten får rätt, då blir publiken ofta besviken. Därför är
det viktigt att inse att ingen av parterna har rätt i början – varken på film eller i verkligheten.

Antagonisten på nergång

Det kan vara mycket frestande att låta antagonisten förlora sina resurser under sina möten med pro
tagonisten: personal som sviker, uteblivna förstärkningar, vapen som klickar. Till slut är det bara
en mycket stressad antagonist kvar. (Känner sig Cliffhanger träffad , tror du?)

Fall inte för de frestelserna.

Det är nämligen början till slutet för protagonisten. Protagonisten? Ja, låt mig förklara.

Utan en stark antagonist finns det inget som pressar protagonisten till stordåd eller misslyckande
längre. Utan den pressen kommer stordåden att kännas onödiga, skrytiga. Tänk dig åter Stålmannen
utan fiender, och det enda han gör är att visa upp sina krafter. Är han fortfarande en hjälte eller en
viktigpetter? Slutsats: Det är framprovocerade stordåd publiken kommer för att se.

Det här är ju självklarheter, så varför skriver vissa författare om antagonister på nergång? Jag kan
tänka mig tre skäl:

Det första är att de har valt fel antagonist. De skrev om polisen när de borde ha skrivit om tjuven.
De skrev om flickvännen när de borde ha skrivit om den svartsjuke killen. De skrev om monstret när
de borde ha skrivit om monstrets skapare. Eller tvärtom.

Det problemet är inte helt enkelt att rätta till. Nästa varenda scen måste skrivas om. Delar av berätt
elsen kanske måste strykas och andra delar läggas till. Av naturliga skäl är det inte alla som vill det.
Framför allt nära deadline. Men utan en sådan omskrivning är chanserna att få berättelsen såld myc
ket mindre. Så valet är ditt! (Jag lovar, efter en sådan omskrivning är man mycket mer benägen att
sätta press på sin protagonist från början i nästa berättelse…)

Det andra skälet till författare med antagonister på nergång är att de har en för stark inledning för
antagonisten. De har ingen aning om hur de ska fortsätta antagonistens linje efter att han/hon gjort
det som författaren tänkt sig från början. När skurken tagit hela världen som gisslan, hur överträffar
man det? När ”fel” kille har blivit ihop med tjejen, hur förvärrar man situationen då? Och när fienden
har vunnit kriget, går det att göra så att protagonisten förlorar mer ändå?

Som jag ser det ligger problemet ofta i att författaren inte har planerat ordentligt. Men det är här
som det är roligt att skriva – när antagonisten har övertaget. Fundera bara på vilka möjligheter han
eller hon har. Hur långt kan man gå egentligen? Var inte rädd för att dra det för långt. Bra antagonister
är inte rädda för att vara ambitiösa, arroganta eller giriga. Var inte det, du heller.

Förresten kan jag ge dig ett litet tips: kolla en gång på Terminator 2 och lägg märke till när vi får se
T1000:s olika förmågor. Vissa kommer fram rätt sent, eller hur? Något att fundera på, va?

Det sista skälet är att författarna är rädda för att antagonisten ska vinna. De är rädda för att om de
ger antagonisten för stort försprång, då kommer hjälten aldrig ifatt. Till de författarna vill jag bara
säga en sak.



Du är inte din protagonist!

Det betyder att du inte behöver hålla tillbaka för att vara säker på att din hjälte ska vinna. Protagonister
brukar alltid komma på något.

Dessutom, om du är rädd för att antagonisten ska vinna, tror du inte att publiken också är rädd?
Och om publiken är rädd, då har du lyckats.

Antagonisten utan plan

Kolla antagonisten i vilken film som helst. Vad har den för plan? Vad har t.ex. lönnmördaren i I
skottlinjen för plan? Antagonisten i TVserien Alias? Eller i Mycket väsen för ingenting?

De antagonisterna vill något, de har en strategi och de ökar hela tiden problemen för protagonisten.
De verken är spännande.

Så varför har inte alla antagonister riktiga planer? Låt mig upprepa den frågan med högre röst: Var
för har inte alla antagonister riktiga planer?

Jag vet inte. Men jag tror att det kan vara ungefär så här:

Dels därför att det är svårt att hitta på bra planer. Planer som inte bara faller ihop så fort första hin
der dyker upp (till exempel protagonisten). Och det är riktigt, riktigt svårt att hitta på unika planer,
med unika mål och unika metoder.

Dels därför att det tar tid att utarbeta en plan. Det går inte på en kvart. Så många författare struntar
i det, börjar skriva och hoppas att det löser sig när de kommer dit. Men döm om deras förvåning när
det bara blir svårare och svårare.

Så går det för de författare som det gör för brottslingar som inte planerar för vad som händer efter
att de har tagit gisslan. (Se på Ransom för hur det inte ska göras. Filmen handlar om hur Mel Gibson
vägrar betala lösen för sin kidnappade son. Det sker efter nästan halva filmen. Sedan handlar andra
halvan av Akt II om två saker: reaktionerna från TV, frun och FBIagenten samt hur antagonisten
ska ta sig ur det. När Mel Gibson själv blir kidnappad i Akt III har vi redan börjat hålla på skurken,
eftersom det är han som är i underläge.)

Låt mig därför ägna ett par rader åt ”Lennarts kortkurs i hur man gör en bra antagonistplan”. Om
du följer dessa steg kommer du garanterat få en intressant plan:

√ Börja bakifrån – med den största smäll du över huvud taget kan tänka dig! Var inte rädd för
att överdriva, för du kommer att förbereda den noga

√ Kasta ut så långa linjer du kan mot början av berättelsen – varningar, chansartade möten, prota
gonistens uppdrag, första länken i en kedja eller vad du nu kommer på. Bara protagonisten har
något att göra under tiden varningarna etc kommer, så går det bra

√ Ta med protagonisten i beräkningen – ge protagonisten en roll i antagonistens plan

√ Dölj planens slut genom att placera ut ett falskt slut

√ Sätt en startpunkt för antagonisten och håll den sedan i rörelse mot målet

√ Hitta den protagonist som vore allra sämst lämpad för att ta itu med den här planen – ensam,
misstänkt för mord, skadad, har en kidnappbar partner, är rädd för att binda sig, eller liknande



√ Hitta den antagonist som vore perfekt lämpad för att utföra planen – och ge honom/henne alla
förutsättningar för att klara den: träning, utrustning, styrkor, hemliga allierade och mycket mer

Och en sista grej om antagonistens plan. Om planen har en svag punkt, lägg den så tidigt som möjligt.
Då blir i alla fall slutet bra.

Antagonist i plural

En fälla som det är väldigt lätt att gå i, är att tänka sig att om en antagonist är bra, då borde två vara
bättre och tre ännu bättre, och så vidare.

Varför är det inte så? Ja, var börjar jag?

Till att börja med blir det med flera antagonister allt svårare att beskriva berättelsen (”Jo, först
hamnar Harry Hjälte i en tvekamp med vilden Kalle Kniv. Sedan blir han fångad och torterad av den
lömske Bengt Bazooka, men lyckas fly. Då överrumplas han av den onde Pelle Pistol innan han
hamnar i en kattochråttlek med MonsterMagnus—”) Berättelsen blir mer ofokuserad, svårhanterlig
och episodisk. ”Först… sedan… sedan… sedan…” Det är så barn berättar, inte någon som kan det här
med orsak och verkan (framför allt inte någon som kan den dramatiska strukturen).

Ett annat problem är utrymmet. För varje ny antagonist man introducerar försvinner lite för de and
ra. Därmed förlorar de sin kraft och kan inte längre driva berättelsen framåt.

Dessutom brukar det bara sluta med att antagonisterna börjar bråka inbördes, istället för mot prota
gonisten. (Då har vi kommit tillbaka till antagonist på nergång.)

Men framför allt förvandlar multipla antagonister protagonisten till en flipperkula som låter sig
knuffas från konflikt till konflikt. En sådan protagonist blir passiv även om sekvenserna kanske
verkar actionfyllda.

Nyckelord här: kombinera! Maximera varje konflikt.

Men hur kan det vara så enkelt att falla i den här fällan? Den är ju så uppenbar på pappret. ”Ju fler
kockar…” och allt det där. Men när man skriver en berättelse från början till slut är det svårt att hitta
en antagonist som räcker hela vägen, framför allt om den fortfarande ska vara mänsklig. Ännu en
antagonist kan vara ett sätt att lösa situationen. Med andra ord: ”så skulle aldrig en riktig människa
göra”argumentet. Och det hoppas jag att du har övergett, för att vara orealistisk ligger i sakens na
tur. Klarar du inte det, kanske jobbet som journalist passar dig bättre.

Det behövs helt enkelt en strategi för att få till lagom många antagonister. Som av en slump är det
precis det jag har:

För ett tag sedan satt jag nämligen och tittade på den gamla TVserien Ateam. Kanske inte din kopp
te, men häng med i alla fall. Nåväl, det slog mig precis hur avsnitten fungerade och jag kände mig
rätt dum för att jag inte hade sett tidigare hur enkelt det var. I stort sett varje avsnitt börjar med att
några tuffingar mobbar några oskyldiga för att få bort dem ur en särskild bransch (taxi, bar, skogs
huggar, mack, etc). De oskyldiga söker sedan upp Ateamet som konfronterar tuffingarna och ger
dem en varning. Då kallar tuffingarna på förstärkning, anfaller Ateamet och spärrar in dem. De
lyckas ta sig ut och fånga tuffingarna och fly, precis innan militärpolisen kommer.

Vi bortser från att intrigen inte är särskilt originell (tittar man på Ateam gör man det inte för intrigen,
utan för humorn och charmen). Vi koncentrerar oss istället på vad teamet har för motståndare. Svar
et är de där tuffingarna, men det finns fler, nämligen militärpoliserna. Både tuffingarna och militär
poliserna står för andra saker, utgör ett hot för teamet (och omgivningen) och försöker sätta stopp



för protagonisterna. Men, ser vi dem någonsin ihop? Väldigt, väldigt sällan. Varför då? Jo, för att de
utgör varsin linje.

Det finns alltså en linje för varje antagonist. Linjerna blandas inte, men resultatet blir att protagonisten
mer och mer tvingas in i ett tvåfrontskrig.

Låter det enkelt?

Det är enkelt, men inte lika enkelt som det låter. För linjerna sker inte samtidigt. Effektivast blir det
när linjerna ligger så här:

Kolla hur fint antagonisterna täcker upp för varandra i Akt I och II. Där den ena är passiv (det vill
säga inte figurerar i bild), är den andra aktiv. Lägg också märke till att båda antagonisterna är med
samtidigt i Akt III. Då blir det rejält svettigt för teamet, men lätt att skriva.

Vips har man ett tvåfrontskrig!

Mitt tips är alltså att man använder den ena fronten som en deadline för besegrandet av den andra.
Om inte antagonist A är besegrad innan antagonist B kommer är det kört. Och givetvis hinner dead
linen gå ut.

Andra sätt är till exempel att tvinga protagonisten att välja mellan att strida mellan A och B (och se
dan låta båda A och B komma samtidigt ändå), eller att ge dem olika sätt att plåga protagonisten
(fysiskt/psykiskt, eller liknande).

Har man däremot tre antagonister (eller fler) blir det svårare att skriva berättelsen. Det kan naturligtvis
gå bra, men man får se till att antagonisterna har olika vikt, utrymme och placering i berättelsen.

Säg att vi håller på med en romantisk komedi, då skulle de olika antagonisterna kunna se ut så här:

A: vännen A som protagonisten är kär i men som envisas med att vara vän (lägg märke till back
storyn)

B: föräldern som insisterar på att protagonisten gifter sig med en annan

C. chefen som hindrar protagonisten från att träffa sin älskade

D: en kompis som också visar sig vara kär i vännen A

Då kan man göra så här till exempel:



Det är alltid någon antagonist aktiv, men inte mer än att det går att hålla ordning på, och de två
främsta linjerna får också mest utrymme.

Dåliga antagonister

Som avslutning kan du fundera på om det finns dåliga antagonister, alltså sådana som är dåliga i
sig, nästan oavsett vad man gör med dem. Oavsett underbar skådespelare, superb dialog, fantastiska
kläder och hejdundrande musik.

Av rubriken att döma… så finns det det.

Ska vi ta en snabb titt på dem, så att vi kan lova varandra att aldrig hålla på med dem sen?

√ Samhället/idén – samhället är inte skurken i The Matrix, det är representanten för samhället,
agent Smith. Likadant i alla bra filmer där samhället är dåligt: man kämpar mot representanter.

√ Beroendet/sjukdomen – undvik den här gruppen, av flera anledningar: det är inte visuellt, det
tar för lång tid, och det finns inget fysiskt att kämpa mot. Om du ändå vill skriva om det, släng in
en representant för ett antagonistiskt samhälle så klarar du dig.

√ Latmasken/pratkvarnen – om man nu ändå betalar en skådespelare, kan man lika gärna ge den
något att göra. Annars tar det bort överraskningseffekten och den potentiella farligheten hos anta
gonisten (den står ju bara och pratar). Börja antagonistens linje när planen är klar och lägg till ett
par steg i slutet istället.

√ Den ”onda” – mustaschtvinning i all ära, men att göra onda saker för det ondas skull? Den enda
gången det fungerar är när man parodierar. Annars är det bättre att faktiskt hitta ett riktigt motiv.
Risken är annars att vi kanske tycker att antagonisten bara är missförstådd eller att protagonisten
dömer honom/henne för hårt.

√ Den dumma/klantiga – den som berättar om sina planer och sedan lämnar protagonisten så
att den kan rymma eller ”tror” att protagonisten har dött eller faller för första bästa bluff eller
missar med varenda skott eller tror att den ska kunna tvinga någon att bli kär eller ger upp eller
råkar bli dödad av en annan antagonist. Men gissa vad: det är egentligen inte antagonisten som
är klantig, utan författaren.

√ Den gamla trotjänaren – klichéskurken… den som går att stoppa in i snart sagt varje film från
ett givet decennium:



1930tal: indianer, pirater

1940tal: tyska militärer,

1950tal: ryska spioner, rymdmonster, ungdomar på glid

1960tal: ryska spioner, vetenskapsmän, frigjorda kvinnor

1970tal: korrupta poliser, politiker, maffian

1980tal: knarkbaroner, japansk maffia, MCknuttar

1990tal: arabiska/irländska terrorister, hackers, affärsmän, sociopater

2000tal: arabiska terrorister, affärsmän, sociopater

Några poppar upp lite var som helst: den sadistiske fångvaktaren, den konservative läraren, sekt
ledaren, den elaka föräldern, problembarnet, ja, vi känner igen dem alla. Men då gör du tvärtom.
När alla har hackers som antagonister, gör en film med en hacker som protagonist. När alla andra
skriver om arabiska terrorister, visa den andra sidan…

√ Tråkmånsen – det gäller för alla karaktärsfunktioner att de måste vara intressanta, men anta
gonister i synnerhet, eftersom de driver historien. Hur vet man ifall ens antagonist är tråkig? Mitt
tips: pitcha figuren för dig själv och andra. Om rollfiguren inte fångar intresset även utanför histori
en, då har du mer att göra.

√ Den onödiga – antagonisten som bara finns där för att skapa lite konflikt, stryk den. Koncentrera
dig på de verkliga konflikterna och skruva upp dem istället!

√ Den förolämpande – det här är antagligen det lättaste sättet att se att en antagonist inte har till
räckligt med konflikt i sig: den skäller värre än den bits. Se till att den agerar mer genom att skriva
ett par stumma scener.

Så…

Okej, nu har vi klarat av en hel del teorier. Du är nu en fullärd expert på antagonister, och om någon
idiot någon gång i framtiden säger: ”Vi behöver ingen antagonist. Det här ska vara en bra berättelse.”

… Då vet du vad du gör. Du ler, nickar och tänker att du allt kommer att hitta på en situation med
två fronter och tvåtre antagonister med olika typer av stora planer, goda motiveringar och en stark
antites, som får den där idioten att fundera på om protagonisten ska klara livhanken, få sin käraste,
få tag på skatten eller lyckas utföra sitt överdådiga brott…

Men innan ridån går ner, vill jag bara tillägga en sak. En fråga.

Hur kan jag veta allt det här om antagonister?

Mitt svar?

Bwahahahahahaha! Moahahahaha! Ehehehe!



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. I fallet med mina tankar om
antagonister har det dock inte funnits så mycket skrivet om antagonister. När jag skrev artikeln fanns
det ännu mindre, och den enda jag hade egentlig nytta av var:

Rossio, Terry  Impressive failure, Wordplay

Efter det har jag dock upptäckt flera som skrivit om antagonister, dock utan att ta upp flera av de
aspekter som jag tagit upp. Jag vill ändå visa på ett par av dem:

Bunting, Joe  Writing Villains: 9 Evil Examples of the Villain Archetype, The Write Life 2012

Martell, William C.  The Secrets of Action Screenwriting, First Strike Productions 2000

McKee, Robert  Story, Methuen 1998

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://www.wordplayer.com/columns/wp08.Impressive.Failure.html
http://thewritepractice.com/how-to-create-better-villains/


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


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


Om författaren

Lennart Guldbrandsson började sin bana som betald
författare 2001 med att läsa andras texter och ge råd om
hur texterna kunde bli bättre. Då hade han redan gått
flera skrivarutbildningar och arbetat intensivt med det
skrivna ordet under många år.

Numera skriver han alla möjliga sorters texter:
skönlitteratur, artiklar, utbildningsmaterial, film, reklam
och mycket annat. Han har fler än tio böcker
publicerade, varav tre som spökskrivare. Den tionde
boken, Skriv som ett proffs, kom ut på bokmässan 2014.

Lennarts kurser och föreläsningar om att skriva uppdateras ständigt. Boka in honom via
lennart@elementx.se.

Läs mer på http://elementx.se.
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