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Sara Broos, filmare och konstnärlig ledare
Alma Manusutbildning
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Alma Löv Museum i Östra Ämtervik, Värmland är basen för utbildningen. 
Första dagen möts vi i Paleis Oranjestraat, en stor ombyggd lada i tre våningar 
med utställningslokaler, bar i källaren, takterass, rokokosal med biograf och 
teaterscen. En liten stig leder ner till ladan från parkeringen, förbi hästhagarna 
och öppna fält. Sjön Fryken ligger ofta spegelblank, en av Sveriges djupaste och 
Lövens sjö i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga. De går nerför landgången 
i den över hundra år gamla ladan, den nya gruppen som nu ska påbörja en 
resa tillsammans. Det är dag ett på första träffen, en av sex veckolånga träffar 
under utbildningen, i Östra Ämtervik, Stockholm, Göteborg, Berlin, Malmö 
och Köpenhamn. Resten av undervisningen sker på distans. Uppstartsveckan 
är avgörande på många sätt; för att sätta en ton, ett anslag. 

De är här för att fördjupa sina kunskaper inom manusskrivande för film och 
TV, dramaturgiska modeller, teman och personliga ingångar till skrivandet, 
oavsett vilken genre de skriver för. De är här för att lyssna på och samtala 
med de många föreläsare de kommer få möta med olika förhållningssätt och 
perspektiv, och för att utveckla sin egen röst. Min förhoppning är även att 
den tid vi kommer att spendera tillsammans ska förändra deras liv på ett 
djupare plan. 

Efter några dagar uppstår ofta en surrealistisk känsla; tiden som upphör. 
Barriärer som rasar och ansikten som visar sig i sitt allra vackraste ljus; öppna, 
transparenta. Jag kan ibland ta några steg tillbaka och bara betrakta männ-
iskorna i rummet, hur gruppen formas och blir en organism i sig. Jag spelar 
Leonard Cohens Anthem; “There´s a crack in everything, that´s how the light 
gets in”, en mening som jag återvänder till gång på gång. En påminnelse om 
något; att de sår vi bär på, de skevheter, de sprickor som finns i våra liv och 
runtomkring oss, också är det som gör oss mänskliga. 

Musiken som fyller rummet och sprider sig ut genom de tunna ladväggarna. 
Deltagarna som rör sig ut i rummen. Doften av kaffe. Ladan är omgjord till 
ett palats, en nästan sakral plats, där utrymmena är fyllda av installationer 
och konstverk, med vindlingar och vrår, där gångbroar i taket leder in i små 
skrymslen. På somrarna konserter och Fassbinderfestival eller filmworkshops. 
En fristad, ett centrum mitt ute i periferin, mitt ute i ingenstans, men där 
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närvaron av gångna tiders berättare vilar; Selma Lagerlöf, Göran Tunström, 
Gustaf Fröding. Och så de nya författarna och konstnärerna som återvänt 
eller de nyanlända från Syrien, Afghanistan, de äldre kvinnorna från syför-
eningen i byn som lär sig nya mönsterkonstruktioner och hantverk av unga 
afghanska pojkar. Konstnärer från hela världen, internationella stjärnor eller 
helt oetablerade nya namn. 

Ljudinstallationer, skulptur, måleri, installationer, performanceverk. Utanför 
palatset vidsträckta fält, åkermark och vatten och den lilla skogsdungen där 
de arton paviljongerna ligger utspridda, halvt dolda bland träden. Alla med 
sin egen särart; en högt silverglänsande byggnad med spiraltrappa som leder 
upp till ett tornrum, en atriumpaviljong, en liten skogsbarack, en triangelfor-
mad, och ytterligare tretton byggnader. Barr- och lövskog, buskar och bal-
saminer, ogräs och rosor om vartannat. En plåtcontainer med ett hologram; 
en dansande han, hon eller hen till 80-talslåten Goodbye Horses. Ett verk av 
konstnären Sonja Nilsson.

Dag ett. Jag berättar om min vision med utbildningen och om mina arbets-
metoder, mitt förhållningssätt som alltid utgår från det personliga, oavsett om 
mina filmer handlar om min relation till min mamma (Speglingar) eller om en 
syrisk kvinna jag knappt kände innan jag började filma henne men som blev 
som en syster under processens gång (Hemland). Det handlar inte om temat i 
sig utan om hur vi förhåller oss till det. En sten på marken kan ge upphov till 
en personlig film som berättar om något djupt allmänmänskligt. 

Vi pratar om barnets blick, den oförstörda blicken, den blick som möter något 
för första gången, med nyfikenhet och förundran. Den blick som kan fästas 
och stanna kvar och försjunka i något. Den blick som inte dömer, som inte 
tror sig veta allt, som står öppen och frågande. Den blick som är skör och 
sårbar och inte kan värja sig, som ännu saknar filter. Med referenser till Stan 
Brakhage, Metaphors On Vision, The Untutored Eye; “Imagine an eye unruled 
by man-made laws of perspective, an eye unprejudiced by compositional lo-
gic, an eye which does not respond to the name of everything but which must 
know each object encountered in life through an adventure of perception. 
How many colors are there in a field of grass to the crawling baby 
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unaware of ’Green’? How many rainbows can light create for the untutored 
eye? How aware of variations in heat waves can that eye be? Imagine a world 
alive with incomprehensible objects and shimmering with an endless variety 
of movement and innumerable gradations of color. Imagine a world before the 
’beginning was the word.” Jag visar filmen Ten Minutes Older (1978) av den 
ryska regissören Herz Frank. Tio minuter. Närbild på ett barns ansikte medan 
han ser en föreställning. Skiftningarna mellan skräck, glädje, sorg, förundran. 
Ansiktet öppet och rent, ingen förställning, helt oförfalskat. Tio minuter äldre. 
Ett koncentrat av alla lager och sinnesstämningar under några få minuter. Ett 
helt liv. Dagen fortsätter. Vi äter vegetarisk buffé tillsammans på kvällen uppe 
i det gamla skolhuset där mina föräldrar bor. Kommande dagar får deltagarna 
dela med sig av sina egna berättelser, möta andra filmskapare och lärare, få en 
inblick i teorier och konkreta kunskaper varvat med mer abstrakta.

Jag växte upp mitt i denna värld där gränsen mellan konst och liv är tunn, där 
vi inom familjen använt oss av varandra i våra konstprojekt, där jag och mina 
systrar lekte med små lerfigurer; patienter på ett mentalsjukhus i lera som 
våra föräldrar gjort. Den vilda skogen var vårt andra hem, i gamla bilvrak 
och de rum vi byggde upp i naturens egna. Ibland hördes en varg yla. På nat-
ten kunde vi vakna av det hemska ljudet när räven grävt sig in och inte läm-
nade annat än blod och fjädrar efter sig. Barndomen var vild och fri. Tonåren 
fruktansvärd, som för så många. Men jag har en känsla av att ångest på en 
begränsad plats blir mer koncentrerad. Ett litet samhälle och en liten skola 
där det inte finns några flyktvägar eller alternativ. Du är utlämnad åt platsen, 
sammanhanget på ett mer tydligt sätt än i en storstad där det ändå alltid finns 
andra alternativ eller fler oväntade möjligheter. 

Jag återvände till den här platsen när jag var runt 25. En värld som är 
förknippad med mycket mörker och en tid i mitt liv då jag helst bara ville 
försvinna, upplösas i myrmarkerna. Jag kom tillbaka till den värld där jag 
kände alla vägar och stigar så väl men ändå såg allt med nya ögon. Som en 
främling på en så välbekant plats. Samma landskap, men ändå inte samma. 
Och sakta började min kärlek väckas till liv. Att vakna en morgon, slå upp 
sovrumsfönstret och se ut över vidsträckta fält i olika skikt. Vetskapen om att 
det bara är tunna väggar mellan huset och det vilda därutanför. Djuren som 
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lever sitt liv, naturen som pågår med alla sina ljud och dofter. Flyttfåglarna 
som försvinner och återvänder, kretsloppet som pågår. Påminnelsen om hur 
olika gräs och jord doftar beroende på årstid. Hur mörkt mörkret kan vara 
och hur stor himlen är på natten i oktober efter en molnfri dag. 

Jag hittade tillbaka till något jag förlorat under mina år av rastlöst sökande 
efter en mening, bort från konsten, från det personliga, försöken att bli 
någon annan. Jag hade gått i kostym på SEB:s huvudkontor, anställd som 
språkkonsult, utbildat mig på Journalisthögskolan i Stockholm och försökte 
skala bort allt subjektivt. Men det gick inte. Sanning och fiktion smälte 
samman. Jag hade läst litteraturvetenskap och idéhistoria i Lund, jobbat med 
radio och ljudkonst. Men så blev jag handlöst förälskad i filmen. Här hittade 
jag ett rum där det kändes befriande att vara, där ljud, foto, bild, texter och 
musik kunde sammanfogas och samspela. Där jag helt kunde försjunka i 
klipprocessen, komma i kontakt med det intuitiva tillståndet, flow. Skrivandet 
och berättandet hade jag hållit på med så länge i olika former, men aldrig riktigt 
vågat ta på allvar trots att jag växt upp med konstnärsföräldrar och kände den 
världen väl. Att jag sedan skulle komma att starta upp en manusutbildning 
skulle jag aldrig ha kunnat föreställa mig då.

Men mitt ute i periferin, på landet, kunde jag bygga upp något nytt, skapa en 
egen värld, ett centrum. Jag har alltid drivits av en längtan att skapa samman-
hang, få saker att hända, möten att uppstå. Utifrån egna erfarenheter av utbild-
ningssammanhang kunde jag utforma mina egna visioner kring pedagogik 
och att skapa utrymme för andra att utvecklas. Jag ser Alma Manusutbildning 
som ett projekt där jag som konstnärlig ledare tillsammans med mina kol-
legor sätter en personlig prägel och har en tydlig vision men där deltagarna 
är medskapare. Och där min roll främst är att skapa förutsättningar för att 
något oväntat ska kunna uppstå och för att var och en ska kunna fördjupa 
och utveckla sitt eget språk, sin egen röst. Stärka sitt mod och sin motivation. 
Jag tror inte på dogmer eller ”den rätta vägen” utan hellre förvirringen som 
metod. Att våga tillåta sig själv att gå vilse. Att ompröva inpräntade idéer och 
ideal. Hur vi ser på världen och oss själva. Att ta del av allt, lära sig alla teorier, 
men sen själv kunna välja bort och utforma en egen metod. Jag tror att vi i det 
lilla kan skapa något, tillsammans forma ett rum där alla känner sig fria och 
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inte är rädda för att misslyckas. Jag har många fantastiska vänner och kollegor 
omkring mig och tillsammans har vi format Alma Manusutbildning utifrån 
våra gemensamma visioner och olika erfarenheter. 

Arbetet med utbildningen är en ständigt pågående process. I vår ambition 
att skapa en värld där vi kan experimentera, ta hjälp av varandra. Där vi har 
en tydlig integritet, ett skyddat rum, samtidigt som vi har ett nära samarbete 
och kontakt med produktionsbolag, TV-kanaler och övriga branschen. Att 
inte få förlorad i andras tyckanden, att hålla fast vid sin vision, men att lära 
sig lyssna, vilket verkligen är en konst. Att lära sig samarbeta. Att utveckla sitt 
seende. Att använda alla sina sinnen. Att arbeta stenhårt, ta till sig alla teorier, 
metoder, lära sig hantverket innantill, skriva, skriva, skriva. Men också leva. 

Vi vill uppmuntra till att skapa berättelser utifrån nya perspektiv som till-
låts vara mångfacetterade och komplexa, som inte förenklar, som kan vara 
både konstnärligt kvalitativa och kommersiella succéer. Under utbildningen 
arbetar vi främst med dramaserier men även långfilmsformatet, kortfilm samt 
manus för interaktiva medier. 

Från början hade utbildningen sin bas på Brobygrafiska i Sunne och den 
startade genom en pilotkurs arrangerad av Film i Värmland, filmkonsulent 
Carina Ekman och filmaren Evelyn Frankel. Den danska dramaturgen Kirsten 
Bonnén Rask var huvudlärare och jag ansvarade för upplägget. Efter några år 
höjde vi nivån och 2007 blev utbildningen en yrkeshögskoleutbildning. 

Jag träffade regissören och manusförfattaren Zara Waldebäck som efter 
många år i England, där hon utvecklat en liknande manusutbildning flyttade 
hem till Sverige. Zara bidrog med ett pedagogiskt upplägg anpassat för onli-
neundervisning och har skrivit ett par böcker om manusskrivande, delvis ut-
ifrån hennes erfarenheter som lärare på utbildningen och hennes egna yrkes-
verksamma liv. Petra Revenue, dramatiker och regissör som är huvudlärare 
på utbildningen träffade jag på en manuskurs för Kirsten för femton år sen. 
Petra bidrar med idéer till utbildningens upplägg och med sina kunskaper om 
hantverket och sitt fria förhållningssätt till skapande och film med fokus på 
karaktärsutveckling. 
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Vi delar samma passionerade förhållningssätt till film, undervisning och till 
livet och vårt arbete styrs till stor del av lust. Vi har en rad återkommande 
lärare, föreläsare och handledare som är ovärderliga för utbildningen och som 
jag känner djup tacksamhet inför. Utbildningens ledningsgrupp består av re-
presentanter från branschen och universitetsvärlden och jag vill passa på att 
tacka även dem för deras engagemang genom åren och hur de bidragit till att 
forma utbildningen. 

Sedan 2015 är Alma Löv Museum utbildningsanordnare och utbildningen 
har fått namnet Alma Manusutbildning. Alma betyder själ på spanska. 
Den här boken är ett resultat av ett projekt där manusförfattarna på Alma 
Manusutbildning samarbetar med utbildningen Grafisk Formgivare/Tekniker 
på Brobygrafiska. Varje år ger vi ut en bok. I år är temat kreativa processer. 
Under de tre terminerna skriver manusstudenterna en slags dagbok där de re-
flekterar över sina egna processer, föreläsningar, möten samt kurslitteraturen, 
som består av både av Robert McKee, Linda Seger, John Truby, John Yorke, 
Stephen King mfl men även Rollo May, Rainer Maria Rilke, Julia Cameron, 
Andrej Tarkovskij. Vi vill i den här boken bjuda in läsaren till pågående pro-
cesser, fragment, anteckningar. Väldigt ofta får vi ta del av ett färdigt resultat 
eller framgångssagor. Men vägen som leder dit går ofta genom mycket tvivel, 
misslyckanden, omstarter och hårt arbete. 

Den här boken är inte bara en bok om kreativa processer utan boken är en 
process. För att ge en inblick i något som kanske är ofärdigt, som innehåller 
tvivel och ambivalens. Utbildning och lärande är något som pågår hela li-
vet. Du blir aldrig färdig. Och alla erfarenheter, alla sår, sorger och allt vack-
ert vi är med om, blir till stoff och underlag som kan användas i konsten. 
Manusförfattarna på Alma delar här med sig av sina pågående processer, skis-
ser och anteckningar om ordning och kaos, idéfaser och research. Flera av 
dem har också träffat andra filmskapare, något vi uppmuntrar under utbild-
ningen, att skaffa mentorer, att utbyta erfarenheter och idéer med andra. Alice 
Kastrup Möller skriver om längtan efter att få befinna sig i det motsägelsefulla 
och komplexa och samtalar med Josefine Adolfsson om att förhålla sig un-
dersökande till sitt arbete. Anette Sidors text har rubriken; Lite Ljug. Äkta-
dröm. Fuck You och Hybris och handlar bland annat om positiva och negativa 
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aspekter av självbedrägeri. Annikki Wahlöö reflekterar kring treaktstruktu-
rens vara eller icke vara och friheten i att inte förstå. Carin Bräck om konsten 
att behärska kaoset och samtal med Suzanne Osten om åldrande, skapande 
och moderskap. Erik Green Petersson intervjuar konstnären Ava Nikraftar 
om förutsättningar för att skapa och skriver om skillnaden mellan att fan-
tisera fritt och att skapa en fantasi som ska bli verklighet. Hedda Mjöen ut-
vecklar i en text med rubriken Rutiner for et langt og lykkelig liv sitt behov av 
struktur, regler och ramar för att kunna arbeta kreativt. Ibrahim Muhanna 
berättar om hur skrivandet blivit ett sätt att bearbeta traumatiska upplevelser 
från kriget i Syrien och om försöken att hitta ljus i allt det mörka; ”the words 
kept taking me to those dark places, where I didn’t want to go again”. Jenny 
Gromark Wennberg om drömmen om att bli författare och de tvära kasten 
mellan tro och tvivel på den egna förmågan. Jerry Carlsson om att våga släppa 
kontrollen och synliggöra en process utan bälten, hängslen, fallskärmar och 
stötskydd. Joakim Granberg möter Sanna Lenken och skriver om myten om 
det enskilda rummet och att förhålla sig till omvärldens distraktioner. Joen 
Windahl undrar hur man skapar balans i sin skrivprocess utifrån exempel 
på sitt dramaserieprojekt och samtal med Ulf Kvensler. Lovisa Svensdotter 
delar med sig av konkreta tips från Dimen Abdulla och ett utdrag ur sin pro-
cessdagbok och berättar om hur hon fick överta en dator från någon som 
legat död och bortglömd i sin lägenhet. Martin Wikner intervjuar sig själv 
i framtiden och skriver om hur han under utbildningen inser att skrivandet 
gått från att ge utlopp för hans kreativitet till att även bli ett verktyg för att 
utforska vem han faktiskt är. Per Bifrost skriver en poetisk betraktelse om ”de 
mellanrum som uppenbarar sig som instick i en annars helt vardaglig spiral”. 
Stina Persson Helleday funderar bland annat över vilka som har möjlighet 
och privilegiet att berätta om världen för andra med bakgrund i klass, kön, 
etc. Tomas Jonsgården skriver om sitt liv som upptäcktsresande och hur varje 
nytt projekt är ett nytt land att utforska. Han möter Jesper Waldersten i ett 
samtal om strategier och kreativa processer. Lärarna på utbildningen som 
även är yrkesverksamma dramaturger eller manusförfattare; Zara Waldebäck, 
Petra Revenue och Kirsten Bonnén Rask delar med sig av sina personliga er-
farenheter av skrivandet, livet och rollen som pedagog och mentor. Ett stort 
tack till mina underbara kollegor och studerande för allt ni ger och för att vi 
tillsammans skapar en utbildning som är mer än bara en utbildning. 
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Jag tillägnar den här boken min vän och ledstjärna Tove Torbiörnsson som 
sorgligt nog lämnade oss alltför tidigt. Tove hade förmågan att se andra på ett 
sätt som är sällsynt. Hon var en stor konstnär och älskad mentor för så många. 
En av de vackraste och mest levande människor jag mött och någon som alltid 
kommer lysa med sin närvaro och ge mig kraft och mod att fortsätta vidare…

Sara Broos, filmare & konstnärlig ledare 
för Alma Manusutbildning
Född i Hagfors, Värmland 1977. 
Verksam i Berlin, Stockholm och Sunne. 
www.almamanusutbildning.com
sarabroos@almamanusutbildning.com
+ 46 706 80 7767

Sara Broos
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Att våga gå in 
i perspektiv 
som inte är 
mina privata 
och att våga 
ge alla de 
karaktärer 
jag skildrar 
verklig 
omtanke.

Alice Kastrup Möller
alice.kastrup.moller@gmail.com



Alice Kastrup Möller

Alice Kastrup Möller, född 1989. Har 
tidigare gått Fridhem folkhögskolas 
filmutbildning där jag valde att inrikta 
mig på manusförfattande och regi. Har 
gått en kurs i filmregi på Stockholms 
Dramatiska Högskola.

Intresserar mig ofta för subtila maktytt-
ringar i mellanmänskliga relationer och 
återkommer till karaktärer som på olika 
vis tar stor plats och är ”för mycket”. 
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Att finna det inre glappet

Skrivandet bottnar för mig i en längtan efter att få befinna mig i det motsä-
gelsefulla och det komplexa. Det som jag upplever saknar ett entydigt svar 
och som på något plan förvirrar mig. Det kan vara en karaktär eller en kon-
flikt som jag till en början inte vet helt säkert hur jag ska förhålla mig till. 
Någonting som jag känner en viss dubbelhet inför. 

Jag har alltid haft ett intresse för karaktärer som går för långt. Som tänjer på 
gränser och som på olika vis inte vill eller kan bete sig enligt social överens-
kommelse. Som ställer sig utanför sin omgivning eller agerar på vis som får 
oönskade konsekvenser. För i det gränslandet, mellan rätt och fel och lögn 
och sanning, finns en utmaning för mig som manusförfattare. En möjlighet 
att ha en undersökande istället för redovisande ingång i det jag skriver, som 
i bästa fall blir en naturlig motor som för manuset framåt. Varför handlar 
karaktären på det här viset? Hur påverkar det omgivningens blick på karaktä-
ren? Hur påverkar det karaktärens blick på sig själv? Hur kan jag komplicera 
den berättelsen ytterligare?

Det talas ibland om antihjältens nyvunna plats inom fiktionen. Att kravet på 
en huvudkaraktär som är ”likeable” nu har luckrats upp en aning. Och visst 
kan det vara spännande att se en karaktär göra fel, ljuga eller ha tvivelaktiga 
motiv som grund för sitt handlande. Men här kan också finnas en fälla att gå 
i menar jag. Att man skildrar en karaktär som fascinerar och kanske snarare 
exoticeras, än en karaktär som blir förstådd och omtyckt, trots sina fel och 
brister. Vad jag tycker är spännande att fundera över är hur man kan finna 
åskådarens inre antihjälte. Kan jag i mitt skrivande få mig själv och publiken 
att identifiera oss med sådant som vi kanske helst vill hålla långt ifrån oss? 
Handlingar som inte är ”likeable” men som är förståeliga och mänskliga. 

Jag funderar på vikten av att behandla mina karaktärer med respekt, även då 
jag berättar om någonting som jag på ett plan tycker är förkastligt. Även om 
jag gestaltar någon med en annan moralisk kompass än min egna (om nu 
bilden av denna egna moraliska kompass överensstämmer med verklighetens 
handlande tål förstås också att tänkas på). Men med respekt menar jag; att 
inte berätta lättvindigt om sådant som är mångbottnat och komplext och att 
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till det yttersta försöka finna förklaringar till varför karaktären är som den 
är och gör som den gör. Att låta en karaktär vara motsägelsefull, just så som 
jag upplever att människor utanför fiktionen utan undantag faktiskt är. Däri 
tycker jag att en av de stora utmaningarna för mig som manusförfattare ligger. 
Att våga gå in i perspektiv som inte är mina privata och att våga ge alla de 
karaktärer jag skildrar verklig omtanke. Men just det upplever jag också som 
filmskapandets stora potential. 

Jag har alltid fascinerats av mediets möjligheter att jobba med perspektiv, vil-
ket ju är en stor tillgång om man just vill utforska sådant som är moraliskt 
komplext. När vi som publik tror att vi vet vad vi tycker och tänker om en 
karaktär, kan allt vändas upp och ner. Ibland räcker det med ett ögonblick. Att 
man stannar kvar på en karaktär ett par sekunder extra för att vi ska känna och 
ta in dennes perspektiv. För att vi ska förstå att exempelvis tvivel eller samvets-
kval finns där. Filmen som uttryck har, enligt mig, ett slags ”försprång” här. 
En möjlighet att få publiken att identifiera sig med olika människor och livs-
öden - att närma sig, den förvisso kanske olösliga gåtan, att vi som människor 
aldrig kan uppleva verkligheten på annat vis än genom den egna kroppen, 
blicken och perspektivet.

Självklart finns också utrymme för sådan film som inte skildrar svåra mora-
liska dilemman eller för den delen har som ambition att utmana tankemöns-
ter eller invanda bilder av verkligheten. Men min bestämda uppfattning är 
att filmen kommer att gynnas, oberoende genre eller tilltänkt publik, om där 
finns en ambition att låta karaktärerna agera på ett vis som inte gör dem rakt 
igenom goda eller onda, rakt igenom förutsägbara. Jag tänker inte minst på 
de på de otaliga kvinnoporträtt jag tagit del av som alltför ofta enbart tillåtits 
ha just en egenskap åt gången.

Jag tänker att vi människor ofta har svårt att fullt ut se våra egna brister och 
tillkortakommanden. Se egenskaper i oss själva som vi utåt sett inte vill för-
knippas med. Kanske kan vi se och erkänna de misstag vi gör eller har gjort 
- men att se andra människors misstag, våga prova tanken på att de hade 
kunnat vara våra egna (i en annan situation med andra andra förutsättningar 
än de som givits just oss) kan tyckas desto svårare.
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Inte sällan tror jag att det finns ett glapp mellan de vi vill vara och de vi fak-
tiskt är och det är ofta det jag letar efter när jag skriver. Mitt eget och mina 
karaktärers glapp. Det mellanrum där jag inte har ett tydligt svar på rätt och 
fel. För i det mellanrummet tvingas jag och publiken fundera och i bästa fall 
vidga våra uppfattningar om vad livet är och skulle kunna vara.
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Jag kan ibland känna att jag återkom-
mer till en viss typ av karaktärer med 
liknande egenskaper. Kan du se någon 
sådan röd tråd i det du skriver? 
Absolut. Och då är jag ändå en person 
som skrivit om allt från sexturister till 
överklassiga hästtjejer. Jag tror helt en-
kelt att vi människor har mer gemensamt 
än vad vi föreställer oss. 

Att skriva exempelvis en långfilm är ju 
ofta en ganska lång process – hur gör 
du för att fortsätta vara nyfiken på dina 
karaktärer och det manus du skriver? 
Jag tror att man måste husera en slags 
inneboende envishet och vara eller bli 
lite besatt. Sen är det ju också så att allt 
material och alla idéer inte tål att utveck-
las. Jag tackar alltid nej till sådant jag inte 
tror på till 100 procent, både vad gäller 
andras förslag och idéer inne i mitt eget 
huvud. Och jag kan- utan att överdriva- 
säga att det händer rätt ofta. 

Apropå att förhålla sig undersökande 
till sitt arbete- jag kan ibland uppleva 
att det finns ett krav att man ganska 
tidigt i processen ska veta var man är 

Hur tänker du när du ska gestalta en 
karaktär som ligger långt ifrån dig själv. 
Har du något knep för inta ett perspek-
tiv som ligger långt ifrån ditt egna på 
ett privat plan?
Inget speciellt knep mer än hederlig 
research, en enorm nyfikenhet och vilja 
att förstå. Och envishet och ork att våga 
gå så djupt in i människor/ karaktärer 
att jag hittar gemensamma, mänskliga 
beröringspunkter. 

Hur tänker du kring val av huvudkarak-
tär och tycker du att det är viktigt att 
denna är ”omtyckt” av publiken? 
Om det inte finns en given huvudkarak-
tär, exempelvis i ett drama med många 
starka personer, tänker jag mycket på 
den dramaturgiska helheten, perspek-
tiv och ton snarare än att utgå från en 
huvudkaraktär och sedan brodera andra 
människor utifrån förhållande och funk-
tion till denna. För mig är det inte alls 
viktigt att huvudkaraktären är omtyckt, 
däremot behöver den (i fallet då man 
inte tycker om) bära på ett dilemma, vara 
oroväckande, bjuda på ett intressant uni-
versum. Något som skapar sug. 

Från sexturister till 
överklassiga hästtjejer 
Intervju med Josefine Adolfsson

”
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Farlighetslagen och Ingens mamma samt 
gjort flertalet produktioner för Sveriges 
Radio. 

Belönades 2012, tillsammans med Lisa 
Aschan, med en Guldbagge för bästa 
manus. 
Foto: Nadja Hallström

Josefine Adolfsson, författare och dokumen-
tärmakare. Står bakom idé och manus till 
långfilmen Apflickorna (2011, tillsammans 
med regissören Lisa Aschan) och She’s Wild 
Again Tonight (2015).

Har även gett ut böckerna SWAT – She’s 
Wild Again Tonight, Kårnulf was here, 
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påväg och ibland ha formulerat vad 
manuset handlar om i ett lite för tidigt 
skede. Har du något tips för hur man 
kan tänka kring det?
Ja, men visst är det så. Det är ju inte bara 
en känsla utan en realitet på grund av att 
man behöver kommunicera med andra i 
team eller en extern finansiär. Mitt tips 
är väldigt relativt. Det beror ju helt på 
i vilket syfte du ska kommunicera; om 
du ska sälja in eller själv hitta en kärna, 
för att fokusera. Men generellt; funde-
ra alltid över möjliga vägar att göra ditt 
skrivande oberoende och hur du kan 
kommunicera runt ett projekt utan att 
skada det eller dig själv. Försök att dra 
ut de stora linjerna och det unika. 



Om jag inte 
når något
som betyder 
något. Då 
finns det inte.

Anette Sidor
+ 46 709 40 50 73 
anette@verketproduktion.com
verketproduktion.com  



Anette Sidor

Foto: Theodor Lundqvist

Anette var med och startade produk-
tionsbolaget Verket Produktion som 
hon driver tillsammans med Frida 
Mårtensson och Jerry Carlsson. 

Verket Produktion fokuserar främst 
på film, men arbetar även med andra 
former av kulturproduktioner inom bild, 
ljud och text. Verket Produktion skapar 
verk som undersöker vad det innebär att 
vara människa.

Anette Sidor tog sin kandidatexamen 
i filmregi från Stockholms Dramatiska 
Högskola 2015 med examensfilmen 
Debut. Tidigare har Anette studerat 
TV-produktion vid Medieinstitutet i 
Stockholm, och hon har frilansat inom 
film och TV sedan 2007. Anette regis-
serade och producerade Musikliv, en 
dokumentärserie i tre delar om svenska 
musiker för UR. Hennes senaste kort-
film Fuck You hade premiär i korfilms-
tävlingen Startsladden på Göteborgs 
Internationella Filmfestival 2018. 
Därefter har Fuck You tävlat på festi-
valer som Locarno Film Festival, Uppsala 
Internationella Kortfilmfestival och 
Toronto International Film Festival där 
filmen fick en ”Special Mention” för 
bästa kortfilm. 
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Lite Ljug. Äkta-dröm. Fuck You och Hybris. 

Fem dagar innan den här texten om process skulle skickas in till tryck satt jag 
i en bil på väg hem till Stockholm från Szczecin i Polen. Jag hade ingen plan 
på vad jag skulle skriva om, och tiden att skriva fanns egentligen inte. Men 
jag tänkte, det är luuuuugnt. Jag löser det, kör sjukt snabbt och tjänar tid. Jag 
ska hem, sätta mig för att skriva och hamna i värsta skrivbubblan. Flow. Du 
vet när händerna skriver sånt du inte ens visste fanns. Min hjärna kommer 
att överraska mig och uttrycka känslor och tankar på ett helt nytt sätt. Jag 
kommer att ta erfarenheter från mina tidigare filmprocesser och formulera 
kunskapen på ett spännande och inspirerande sätt, upptäcka helt nya kopp-
lingar om hur allt hänger samman. Jag avslutar med en sjukt komplex men 
ändå glasklar och enkel slutsats. 

Som konst. 

Medan jag körde lyssnade jag på Filosofiska rummet i P1. Självbedrägeri: flykt 
från smärtan eller verktyg för lyckan? Avsnittet handlade om människans 
förmåga att på olika sätt ljuga för sig själv och för andra, och om vad det 
gör med oss. 

Om du tror att du är bättre än vad du egentligen är, så kommer du också att 
framstå som en bättre person. De människor du möter kommer att tro att 
du är den du verkar vara, vilket i sin tur kommer att ge dig mer lycka och 
framgång i det du vill uppnå.

Sant, tänker jag, och mitt vänstra ögonlock rycker sådär stressigt och störigt. 

Det finns både positiva och negativa aspekter av självbedrägeri. Stora och 
viktiga lögner kanske döljer obehag och ångest. Som en flykt från sannin-
gen. Små, oviktiga lögner som gör livet lite enklare kanske inte spelar så stor 
roll. En lögn kan ju få en människa att våga göra något som den annars inte 
hade vågat. 

Ja, lite ljug mår jag nog bra av.
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Det är ju otroligt skönt att tänka på att det är så pass lätt att bli bättre än man 
är. Att lite lögn kan ta oss framåt. Jag tror att jag påbörjar alla mina processer 
i hybris. Lite som ett skydd för att klara av att genomföra det jag måste göra. 
Om jag vet att jag vill skapa något så måste jag skydda det från allt ont som 
kan repa, förstöra, sänka eller på annat sätt utplåna det som ännu inte finns. 

Baby, you can do anything you want. Okay. You’re the best. Whatever you 
want to do, you can do it. Baby, you’re the best in the whole world. Don’t let 
anybody tell you any different. Okay, baby. You’re the best in the whole uni-
verse. Baby, whatever you want to do. You can do it.

Likt ett mantra, sa min bästa vän Sarah de här meningarna, när vi gick på 
gymnasiet och drömde om framtiden. Vi skrattade så vi grät när hon gång 
på gång upprepade denna parodi av den amerikanska drömmen. Det var det 
roligaste vi visste, och samtidigt som vi skrattade så behövde vi få höra det. 

Att komma ihåg:

• Saker du inte har fixat i manus, kommer inte heller att 

fixa sig av sig självt under inspelning. 

• Temat ska kännas i varje scen. 

• Allt är möjligt. Om karaktären kan göra det, så kan du 

göra det. 

• Var ärlig. Våga gestalta det du vill berätta 

på riktigt. 

• Det värsta som finns är slumpen, gör allt för att 

undvika den.

Det här var mina kom-ihåg-anteckningar som jag hade med mig under 
skrivandet av min kortfilm Fuck You. Mina tidigare misstag leder ibland till 
en mening eller ett ord om något som jag tycker är viktigt att ta med mig in i 
nästa projekt.

“Enligt Platon är självbedrägeriet det värsta av alla bedrägerier…”
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Medan halva hjärnan lyssnar på radioprogrammet, planerar den andra halvan 
vad jag ska skriva om. Jag tänker på mina kom-ihåg-anteckningar och hör 
Filosofiska rummet diskutera förmågan att se sig själv som man verkligen är. 

Ja, ärlighet i all ära men shit, vad tråkigt, tänker jag. Sanningen finns inte på 
riktigt. Eller? För om jag ska vara helt, helt ärlig, precis just nu. 

Nu. Nu. Nu. Här. 

Då tänker jag ingenting. Då känner jag att jag inte ska tro att jag ska ha 
möjlighet att göra film, och skriva en text om process. Varför ska just jag 
berätta något när alla andra finns och kanske har mer att säga än jag har. Jag 
har ju ingenting att säga. Om jag har något att säga, så har garanterat någon 
annan redan sagt det, och på ett mycket mer intressant och inspirerande sätt. 

I min ärligaste ärlighet, just nu. Så är allt stilla och omärkvärdigt. Det blir tyst, 
lite tomt och ingenting. Och om livet ska vara så, då somnar jag. Min hjärna 
blir understimulerad och ögonlocken tunga. 

Svart ruta. 

Om det inte händer något. Om det inte känns. Om jag inte når något som bety-
der något. Då finns det inte.  När jag skrev manuset till min kortfilm Fuck You 
brottades jag med en del frågor om vad äkthet är. Hur vet jag när jag är ärlig 
mot mig själv? Finns de här karaktärerna eller hittar jag på? Kommer man 
tro på det här? Kan man göra så som de gör eller känns det helt orealistiskt?

På ett sätt vill jag alltid gestalta något äkta. Något som är svårt att prata om 
men som känns starkt och som ger de som ser mina filmer något mer. Något 
att ta med sig. Och på ett annat sätt så vill jag också skapa drömmen. Jag dröm-
mer alltid. Hela tiden. Kanske är det en del av mitt dagliga självbedrägeri? 
Min fantasi är ofta större än min verklighet. Och jag låtsas inte om det, men 
inför varje inspelning så finns det en stund då jag hamnar i valet av fantasi 
eller verklighet. Jag måste välja. Det ena alternativet gör berättelsen mer äkta, 
det andra alternativet är det jag inte har sett förut, och det som jag drömmer 
om. Jag väljer alltid drömmen. Jag vill att mina filmer ska vara som en dröm. 
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Den där platsen, ljuset, ljuden, med färg, form och karaktär. Jag vill att de ska 
kännas äkta, men vara som en dröm. Äkta-dröm. Och vad dröm är, kan ju 
diskuteras, det är så himla olika för olika människor men jag vet att jag tycker 
om när filmen överträffar verkligheten på ett äkta sätt. Så att jag på riktigt 
både identifierar mig med något eller någon i filmen och samtidigt känner att 
det är så attraktivt att jag bara måste få vara där. I filmen. Som en dröm. 

Jag älskar att drömma. Allra helst tillsammans med någon. 

Det blev en hel del strider med min huvudkaraktär. Hon pendlade mellan att 
vara den jag ville att hon skulle vara och den jag kände att hon var. Jag hade 
skitsvårt att sätta ord på det jag kände att jag ”visste” och att skilja på vad de 
olika valmöjligheterna hade för betydelse för filmen som helhet. I mitt huvud 
blev allting väldigt mosigt. 

Mos.

När jag väl hade formulerat ett utkast om vem min huvudkaraktär var så 
blev det samma röra med hennes kompisar. Vilka var de här tre tjejerna? Vad 
kände dom? Vad ville dom och vad visste de ingenting om? Jag staplade upp 
deras olika egenskaper för att se skillnaderna mellan dem. Jag utgick mycket 
från min egen uppväxt och mina egna tjejkompisar eftersom det gav flow, 
kändes kul och lätt. 

Fuck You handlar om tjejer och killar i grupp, om könsnormer och om en 
tjej som upptäcker att hon inte får utrymme att vara sig själv fullt ut med sin 
pojkvän. Filmen berättar om identitet, sexualitet och om makt. 

Makt finns mellan alla människor, hela tiden. Mellan tjejer och killar tilldelas 
den killar snarare än tjejer. Jag älskar att undersöka makt, vända och vrida på 
den och helst ge den till någon som oftast inte haft den. Det som händer i den 
stunden är det jag vill berätta om. Det är det som intresserar mig allra mest.

I de första versionerna av Fuck You använde jag mig av platser som jag själv 
vuxit upp på. Där jag varit full för första gången, där jag var galet kär och där 
vi hängde, mina kompisar och jag. Det skapade en autenticitet för mig när jag 
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skrev, och jag såg allting mycket tydligare framför mig. Det var riktigt nice. 
Jag skrev och det flöt på som en dröm, jag älskade det. Det blev skitbra. 

Hybris. Självbedrägeri. 

Ja, nu var vi klara. Det var färdigt och jag skulle gå vidare till nästa steg. 

Ljug inte! Erkänn.

Det är inte helt perfekt, det är inte bra. Jag kunde inte ignorera den lilla, lilla 
magkänslan, sanningen. När jag läste manuset så kände jag att det på vissa 
ställen, blev så där obehagligt och mosigt inuti mig.

Det var slumpen jag kände av. Jag klarar inte av slumpen. Den finns inte på 
riktigt. Men den tycks alltid finnas i mina första manusutkast. Innan jag har 
hittat rätt, så är den där. Slumpen fick min karaktär att ta sig från en plats till 
en annan. Slumpen låg också bakom att min huvudkaraktär hittade en låda 
med sexleksaker, som har en viktig funktion i filmen. Det var inte bra. Inte 
alls. Jag kände något starkt, men hade svårt att veta exakt vad det var, och 
hur jag skulle förändra det, eftersom historien i sin helhet samtidigt kändes 
så självklar. Och jag hade fått så fina reaktioner och feedback från så många.

Men den där känslan. Det är nåt. 

Nåt. 

Jag ringde Jerry, som jag driver Verket Produktion med och som är min allra 
bästa vän. Vi pratade. Jag hade gått från hybris till oro. När jag sa allting högt 
till Jerry så hörde jag vad jag själv tänkte. Det blev mycket tydligare. 

Jag måste ut, andas. Luft. Utrymme.

Manuset utspelade sig ursprungligen mestadels inomhus, på en hemmafest. 
Men jag ville ut, och flyga. Filmen behövde mer utrymme och sol. Det var en 
stark känsla. Jag insåg också att jag kanske aldrig får alla pengarna som vi sökt 
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för att göra den här filmen. Shit. Tänk om ingen tror på den här idén. Tänk 
om de inte tycker att jag ska göra film. Tänk om allt går åt helvete. Vi måste 
ut. När jag slog ihop längtan efter att filma utomhus, med oron över att ens ha 
råd att hyra ett hus med all ljussättning som då behövs, insåg jag att jag måste 
skriva ut allting. Allt ska ske utomhus. Så att jag i värsta fall kan filma hela 
filmen utan ljussättning, utomhus och med en mobilkamera. Det enda jag på 
riktigt behöver är mina skådespelare och en strap-on. 

Så är det. 

Om jag kan få den här filmen att vara så enkel att den går att göra oavsett vad 
alla andra tycker. Då kommer den att bli av. Jag måste göra den här filmen. För 
mig själv. För mitt hjärta, min hjärna, min kropp. För att jag längtar och har 
längtat efter att själv få se den. För att jag hade behövt få se den när jag var 14 
år och bodde i Bromölla, långt, långt bort från allt jag drömde om. 

Äkta-dröm. Kom ihåg.

Jag hade ett färdigt manus på en film som jag nu skulle riva upp? Flytta om. 
Börja om. Är vi någonsin färdiga egentligen? När är vi klara? Det kändes 
svårt. Ingen var särskilt taggad. Men jag visste ändå att det skulle gå. Kom 
ihåg: det som inte känns helt fixat i manus, kommer inte heller att fixa sig av 
sig självt under inspelningen. 

Jag visste ju det.

Men var skulle de få tag på sexleksakerna utomhus? I en husvagn? Under en 
buske? I ett tält? Eller en bod? Nej. Allt blev snuskigt och kändes smutsigt. Det 
ska ju kännas rent. Nice. Sexigt och lekfullt. Jag brukar tänka att karaktärerna 
kommer att fixa det. De är de enda som kan fixa allting. Så länge jag har en 
karaktär som kan få tag på sexleksakerna på ett annat sätt så är det ju möjligt. 
Om karaktären kan göra det, så kan jag göra det. 

För att kunna övertyga någon annan om någonting, så måste du själv tro på det. 
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Filosofiska rummet spelades på repeat. Jag hade glömt lyssna. Den delen av 
hjärnan hade gått över till den andra och försökt komma på vad texten skulle 
handla om. Men när jag zoomade ut och lyssnade så pratade de om balans. 
Om att självbedrägeri också kräver en viss balans. Det funkar ju inte att gå 
runt och pladdra på helt överdrivet om sig själv, utan det måste vara på en 
smart nivå som folk gillar, så att de känner att de kan lita på personen. Om 
de tror på det personen säger om sig själv, så blir personen också sådan i de-
ras ögon.  

Just det. 

Jag blir aldrig större i dina ögon än vad du tillåter mig att vara. Det är en 
mening jag använder ofta. Jag känner den. Den är på riktigt. Jag tror det. Eller 
ljuger jag nu? Nä. Jag är på riktigt ärlig. 

Folk bedrar sig själva varje dag. De säger att de är ärligare än de flesta, intel-
ligentare, starkare och de tror att de är bättre bilförare än genomsnittet. Men 
mer än hälften kan ju inte vara det. De förstorar sig själva för att få en bättre 
position i livet.

Neeej. Eller? Jag sänker hastigheten. Vadå, är jag egentligen en rätt kass bil-
förare? Men nej. Lätt inte. Jag är ju bäst. Annars känns det ju fett tråkigt. Då 
känns det ju som att jag kan göra fel när jag kör, nu typ. Tänk om något händer 
bara för det? Tänk om jag på riktigt bara tror att jag är bättre på att köra bil än 
alla andra? Jag är ju så impulsiv i allt jag gör. Tänk om jag råkar få ett ryck när 
jag ska köra om lastbilen där framme, tänk om jag rycker till, kör höger, rakt 
in i den. Eller om den inte ser mig. Om den vill byta fil, helt plötsligt. Och om 
jag inte ser att den blinkar. Vad gör jag då? 

The American Dream – You Can Do It
Länk: www.verketproduktion.com/youcandoit
Tillgängligt för alltid. 
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Bilder från kortfilmen Fuck You
Foto: Marcus Dineen



Jag skriver
alltså är jag.

Annikki Wahlöö
annikkiwa@gmail.com
temporarity.com
invisiblevisible.se
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Annikki Wahlöö

och deltagit i festivaler i bl.a. Norge, 
Finland, Danmark, Island, Italien, USA, 
Storbritannien och Lettland. 

Hon är intresserad av processinriktat 
skapande och älskar att göra research 
och undersökande arbete inför sina 
projekt. Hon tar stor inspiration från 
bild, fotografi, bildkonst och film. 
Genom sin långa praktiska erfarenhet 
har hon lätt att avgöra när en dialog 
fungerar och när den inte gör det. 
Skrivandet har alltid funnits med i 
hennes arbete och har under det 
senaste decenniet tagit allt mer plats. 
Hon har skrivit både för scen, film, 
akademin och tidningar. Texten är 
grunden och utgångspunkten till så 
mycket inom film och teater, utan en 
bra text i botten är det svårt att göra 
underverk.

Annikki Wahlöö har arbetat som frilan-
sande skådespelare i över tjugo år och 
har arbetat både inom klassisk teater 
men också i mer experimentella tvär-
konstnärliga sammanhang. Hon har sin 
grundutbildning från Teaterhögskolan 
i Malmö och från the Lee Strasberg 
Theater Instiutute i New York och från 
modern rysk teatertradition. Hon har 
nyligen avslutat en Master of Fine Arts 
i skådespeleri vid Teaterhögskolan 
i Göteborg. Hon har en fil. kand. i 
Teatervetenskap och Idéhistoria.  Hon 
har skrivit flera verk för teater ofta i 
kollektiva processer. Hon reser mycket 
både i arbetet och privat och har ett 
stort internationellt nätverk inom scen-
konsten. Hon har i sitt intresse för 
den mer experimentella scenkonsten 
arbetat i flera internationella samman-
hang. Hon har arbetat med projekt 
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Att skriva är att skriva är att skriva.
Att läsa är att läsa är att läsa.

För att skriva måste man läsa, man måste läsa ganska mycket för att skriva 
tycks det.  Jag läser och jag läser och jag läser. Tänker på punkbandet 
Hörförståelse och låten Förläst-jävel med textraden; jag läser och jag läser 
och jag läser och jag blir en förläst jävel. Har jag hunnit dit än, har jag blivit 
en förläst? Var går gränsen till att bli en av dem? Och hur är det med dem som 
skriver? Förskriven? Låter konstigt!

Jag fortsätter att skriva, läsa, läsa, skriva.

Bokstäver som blir till ord som blir till meningar som blir till stycken, sidor, 
kapitel, scener, böcker, manus, pjäser och så vidare. Jag läser och så skriver 
jag och sen läser jag det jag skrivit. Att skriva är en aktivitet, en aktivitet som 
är starkt sammankopplad med aktiviteten att läsa. De flesta som talar om 
konsten att skriva pratar om nödvändigheten av att läsa och att läsa mycket. 
Läsandet är en nödvändighet för att förstå skrivandets mekanismer. Det ver-
kar som om det är bra att vara förläst?

Jag skriver alltså är jag.  Det är ett uttalande som kanske inte alla skriver un-
der på. Men om att skriva har en vidare betydelse - att vi alla genom att göra 
våra levnadsval gör avtryck i samtiden och på så sätt skriver in oss i tiden. 
Handlingen att leva är på så sätt synonym med att skriva. I den meningen är 
vi alla författare. Vi skriver in oss i tiden genom våra handlingar, våra liv.

Men nu handlar det här om att skriva ner bokstäver som blir ord, som blir 
meningar, som blir berättelser. Att skriva manus, filmmanus. Och här finns 
det regler att förhålla sig till, visar det sig.

Något som fascinerat mig i mötet med att skriva manus är det eviga tjatet 
om treaktsstrukturen. Om dessa tre akters vara eller icke vara, alla tycks blint 

Om vikten av att gå vilse 
och friheten i att inte förstå
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förhålla sig till de där tre akterna, ett, två, tre. En del säger att våra hjärnor 
är skapta för att tänka historier i tre akter.  Att det är någon slags medfödd 
struktur. Ni vet början, mitt, slut. Det hela är naturligtvis mer komplicerat än 
så men likafullt väldigt schematiskt. Allt det där började väl med de gamla 
grekerna, Aristoteles skrev ner lite regler för hur det perfekta dramat skulle 
skrivas och sen har fler skrivit om tid- och rumsenhet, protagonister, antago-
nister, körer, om huruvida det ska finnas fem eller tre akter, med mera med 
mera. Förhållningssätt, rekommendationer, regler. Men nu är det nu och i 
film är det tre akter som gäller. Ett, två, tre. Det ska finnas en hjälte också och 
en antagonist, en allierad och så vidare. De gör saker tillsammans i tre akter. 

Den domesticerade hjärnan kanske är i tre akter tänker jag. Den har blivit 
inskolad till att bara förstå det schematiska, ett, två, tre, det som går att för-
klara i tre delar. Treaktsstrukturen. Mallen som skapats för det gripbara, den 
rådande förklaringsmodellen – de tre akterna. Och i de där tre akterna lallar 
hjälten om kring. Ett, två, tre. Allt som inte går att klämma ner i mallen är 
konstigt, konstigt och kanske lite väl konstnärligt. Någon säger att man för 
att förstå det där konstiga måste ha förkunskaper. Förkunskaper för att förstå 
vadå, tänker jag. Jag tänker inte i tre akter inte heller drömmer jag i tre akter 
- betyder det att jag är konstig? Och kanske svår att förstå?

Jag associerar nu till en händelse. Jag arbetar på Moderna Museet i Stockholm. 
Där hänger det massor med tavlor. När jag arbetar där, händer det att 
människor inte förstår vad de ser och det gör dem arga. Det där är väl inte 
konst, säger de. De säger att de inte förstår, att det är så intellektuellt. Det är 
en uppskuren tavelduk som är intellektuell, eller en röd fläck på en blå bak-
grund som är obegriplig. Jag undrar i mitt stilla sinne hur tre snitt i en duk 
kan upplevas som intellektuellt. Och den röda fläcken är en röd fläck inte mer 
med det. Det är ju inte teknisk fysik precis. De säger att det där skulle mina 
barnbarn kunna göra bättre.  Samtidigt sitter de som skulle kunna vara barn-
barnen och tittar på tavlor - de är på barnvisningen. De är superintresserade 
av en röd prick på en blå bakgrund, de associerar fritt om vad de tycker att 
de ser. De är nyfikna, de har inga förkunskaper, de ser det de ser och försöker 
förstå eller bara vara mellan den röda pricken och den blå bakgrunden. Det 
kanske rent av är lite härligt att inte förstå och bara förundras över det där 
man inte förstår.
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Vi blir tämjda till att inte acceptera det ogripbara. Den domesticerade hjärnan 
kanske rent av är lite farlig eftersom den bara vill förstå det som passar in i ett 
system, en förklaringsmodell som skapar en barriär mot allt det där andra – 
det obegripliga. Ett slags enparti för hjärnor. 

Jag gillar att inte förstå, att gå vilse och hamna någonstans som jag inte visste 
fanns. Det är först där och då som det kan hända nya oförväntade saker. Det 
är precis som i forskning, ska man upptäcka helt oanade nya saker så kan 
man ju inte leta i de buskage man redan känner till, det är ute i det okända, 
obegripliga det verkligen kan hända något annat. Där vill jag vara både när jag 
skriver och när jag läser. 

Att läsa och att skriva är farligt. Det kan vara det i alla fall. Vi glömmer det 
ibland här i vår tämligen ohotade del av världen. Men även här bränner det 
till ibland. Någon skriver något som någon blir arg av. Det diskuteras, disse-
keras och tycks. Det är sånt man borde göra mer tänker jag. Diskutera, vara 
lite ovänner, inte tycka samma men ändå förlikas. Censur är ett av de första 
tecknen på att ett samhälle är på väg in i det repressiva rummet. Det där rum-
met som inte är tillåtande, där förbud och restriktioner blir vardag och till slut 
diktatur. Det var inte för intet som skrivmaskiner var förbjudna i Rumänien 
under Ceausescus diktatur. Ord är farliga, både talade och skrivna ord. Och 
de orden som formulerar saker som är svåra att förstå är extra farliga.  När 
det börjar brännas böcker står människorna strax på tur, det har vi lärt oss 
av historien.

Jag associerar till en resa. Jag har varit på Bauhaus-Arkivet i Berlin och köpt en 
affisch – en affisch med ett fotomontage av Herbert Bayer. Det är ett svartvitt 
foto på en man med bar överkropp, i armhålan på mannen som ser skräcksla-
gen ut har konstnären målat en stor blå fläck. Vi passerar gränsen från väst till 
öst. Ja, det här utspelar sig på den tiden Tyskland var uppdelat i öst och väst. 
De östtyska gränsvakterna går noggrant igenom vårt bagage. Gränsvakterna, 
har grågröna uniformer i något slags tjockt ullfiltmaterial och deras ansikten 
ser blodfattiga ut. De är bleka, sura och ler aldrig, kanske för att det tjocka ull-
filtmaterialet sticks, jag vet inte men glada är de inte. Det är uppenbart att vi 
måste vara försiktiga, minsta skämt eller felsteg kommer bara att innebära att 
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de kommer att straffa oss genom att plocka sönder bilen. De undersöker vårt 
bagage. De hittar ett paket knäckebröd – ett stort runt knäckebrödspaket. De 
röntgar knäckebrödspaketet för att se om det finns något främmande föremål 
som kan beslagtas. Vi skrattar inte. De röntgar en marschall. Vi skrattar fort-
farande inte. Gränsvakten hittar min affisch, han rullar upp den, stannar upp 
när han ser bilden. Han förstår inte vad han ser. Han tvekar, pratar med sin 
kollega. De granskar länge och noggrant den obegripliga bilden. Beslagta eller 
inte beslagta är frågan. De frågar vart vi ska, fast de redan vet svaret. Vi ska 
ta transfervägen upp till Rostock och sen färjan till Sverige hör jag mig själv 
säga. Jag säger med andra ord att vi ska köra längs den anvisade vägen som 
leder spikrakt till färjan som för oss ut ur öst. Jag får efter viss tvekan tillbaka 
min affisch och förstår att den inte hör hemma här, den ska återbördas till väst 
och så blir det. Den obegripliga tingesten hamnar hemma hos mig i väst. Det 
obegripliga farliga. Det hotfulla, för det som inte går att förstå är ett hot. Så är 
det bara. En naturlag för de domesticerade? Ett, två, tre. 

Så hur är det med de där akterna som tycks vara den gyllene porten till för-
ståelse och gripbarhet, ett, två, tre, är de ett tecken på att vi lever i en repressiv 
värld? De där tre akterna är på intet sätt biologiskt nedärvda. Kanske är de 
ett sätt att värja sig mot det mystiska och att slippa undan rädslan för att inte 
förstå. Det är ju faktiskt inte så att vi tänker, drömmer och handlar i tre akter, 
vi associerar ofta i till synes ologiskt vindlande banor. Det landskapet vill jag 
utforska, där borde det finnas spännande saker att hitta mellan bokstäver, ord 
och skiljetecken.

Så var det det där med hjälten som fick mig att vilja slå bakut, jag vill inte ha 
någon djävla hjälte i min berättelse. Om vi gör oss av med hjälten, protago-
nisten – den där ingrediensen som tycks vara ett måste i receptböckerna för 
manus vad händer då? Det ska enligt normen vara en protagonist som vi som 
publik eller läsare ska identifiera oss med. Och så finns antagonisten som vi 
inte ska sympatisera med. En klassisk dikotomi, ett motsatspar som står för 
en svartvit syn på relationen mellan ont och gott. Hjälten är normen och anta-
gonisten det andra, det främmande. Det är en del av den rådande strukturen. 
Om vi vill skildra något som inte bygger på motsatspar och hierarki så måste 
strukturen dekonstrueras.
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Under våren 2017 följer jag några repetitioner av Bernardas Hus på Stockholms 
Stadsteater. Anna Pettersson regisserar sin bearbetade version av Lorcas pjäs. 
Hon har valt att stryka huvudpersonen i texten. Bernarda modern som styr 
med järnhand i sitt hem finns helt enkelt inte med. Ingen protagonist. Istället 
för en fysiskt närvarande yttre diktator kommer pjäsen att handla om hur 
människorna i berättelsen upprätthåller makthierarkin och förtrycket inom 
sig själva. Kroppar som bär en hierarkisk struktur inom sig, en inre kamp som 
blir så mycket mer intressant. Tankar sätts i rörelse hos mig som åskådare, vad 
är det som händer inom en människa vad bär vi på för mekanismer. Vad är vi? 

I skrivande och läsandet kan vi närma oss det som är svårt att förstå. Att sträva 
efter det där som inte riktigt låter sig greppas. Att skildra historierna som inte 
har definitiva svar eller slut. Historier som ställer frågor som hänger kvar. 
Klistrar sig fast. Någon beskrev att en filmupplevelse börjar när man först 
hör talas om den och slutar när man slutar tänka på den. Det är en vacker 
tanke, att den där filmen som satte avtryck i mig för tjugo år sedan fortfarande 
upplevs och pågår i mitt medvetande. Ni vet de där upplevelserna som man 
går och grunnar på, de där som skaver lite. De gör sig påminda av en eller 
annan anledning, för att de är outgrundliga eller för att de väckt ett filosofiskt 
dilemma till liv. Vad är vi? Varför är vi? 

Att skriva är att läsa är att skriva.
Att läsa är att skriva är att läsa.

Det där jag inte förstår är ofta det jag kommer ihåg, ett dilemma som gnager 
eller bara något som en kan förundras över.

Mer behövs inte.
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Det känns 
växelvis som 
Ett Väntande 
Äventyr och 
Den Stora 
Tomheten.

Carin Bräck 
+46 705 97 71 97
carin@brackfilm.se



Carin Bräck

Carin Bräck heter jag, började inom 
teatern, gled över till prosan för att sen 
via dramatiken hamna i manusförfat-
tande och så småningom även regi. Har 
skrivit manus i ca 20 år, bl a till teve-
såpan Vita Lögner, tjugo egna kortfilmer 
och ett par regisserade av andra. Det 
som intresserar mig just nu och som jag 
vill fortsätta att fördjupa mig i är döden, 
åldrande (manligt jämfört med kvinnligt) 
och klimakteriet.
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Med checklistan genom kaos

Tiden på Alma Manusförfattare har inte varit lik nån tid annan i mitt liv. Det 
beror inte på utbildningen, det beror på mitt privatliv. Jag lever i kaos.

För att behärska kaoset håller jag mig till det jag vet.

Checklista för manusförfattare

• Skaffa ett eget rum, och se till att omgivningen 

respekterar när dörren är stängd.

• Stäng dörren.

• Börja skriva direkt efter frukost.

 
Tiden med småbarn fyller livet med omedelbar mening. Mina barn är 34, 29 
och 16. Kanske är en aldrig så självständig som när en är sexton, och jag är för 
gammal för att få fler barn.

• Gör det roligaste och mest krävande på förmiddagen när 

du är pigg.

• På eftermiddagen kan du sköta din mail, skriva 

fakturor och annat som inte kräver att du är kreativ.

• Sov middag, så att du inte kan somna på kvällen 

utan ligger och tänker på din text, då kommer de 

bästa idéerna.

• Ha ett block bredvid sängen så att du kan anteckna 

saker du kommer på när du inte kan somna (nej, du 

kommer INTE att komma ihåg dem.) 

Jag var nitton när jag fick mitt första barn. Det är så länge sen att jag har glömt 
hur jag skapade mening på egen hand, innan han kom. Lägg sen till ett begyn-
nande klimakterium, med känslokaos och vilsenhet. 

• Låt ingen läsa förrän du själv skrivit dig fram till 

det du vet att du vill ha fatt i.
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• Låt utvalda personer läsa när du inte kommer längre på 

egen hand.

• Håller du inte med om den feedback du får, skit i den. 

Jag skiljer mig nu. Det var tomheten mellan oss, tystnaden när barnen slutat 
vara barn, som knäckte förhållandet. Jag hoppas att jag nu kommer att möta 
mig själv, som person - inte mamma, inte partner - vem är jag? Det känns 
växelvis som Ett Väntande Äventyr och Den Stora Tomheten.

• Om nåt känns jobbigt eller pinsamt att skriva om, 

skriv om just det, då är du på rätt väg.

Tiden på Alma har jag ägnat åt att försöka utforska den här krisen, först i ett 
kortfilmsmanus, sen i en teveserie om klimakteriet, och till sist i ett långfilms-
manus (en vidareutveckling av mitt kortfilmsmanus) med titeln Empty Nest 
Syndrome (det är den amerikanska benämningen av krisen då barnen blir 
stora. Jag jobbar hårt på att hitta på en bra svensk term). Texter är ofta mycket 
mer självbiografiska än vi tror när vi skriver dem, det kan ta flera år innan en 
inser det. Men den här gången har jag medvetet skrivit biografiskt, grävt där 
det gjort som ondast, gått åt det håll som varit pinsammast och i övrigt försökt 
att hålla mig till min checklista.

• Om du kör fast, ta en promenad.

• Använd musik (utan sång/ord) för att komma i rätt 

stämning för det du ska skriva just då.

• Se till att motionera.

Så nu sitter jag här, med ett manus som antingen är oerhört privat och pin-
samt, genialiskt eller nånstans däremellan. Jag har ingen aning. 

Men det är mitt!
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Foto: Patricia ReyesSuzanne Osten. Född 1944. Dramatiker, 
regissör, författare samt tidigare teaterchef 
(1975–2014) och professor vid DI (1995–
2009). Hon debuterade med den självbiogra-
fiska filmen Mamma (1982) och bland senare 
titlar kan särskilt nämnas Bröderna Mozart, 
för vilken hon fick en guldbagge för bästa 
regi, och den senaste Flickan, mamman och 
demonerna.
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Intervju med
Suzanne Osten

många sätt. Sen har jag nog blivit mer 
öppen, mer barnslig, mer bejakande.

Klimakteriet då? Hur var det?
Jag tog östrogen. Idag skulle jag inte 
göra det, då skulle jag tänka på can-
cerrisken och att det är dumt att hop-
pa över den erfarenheten. Jag tror att 
östrogenet stoppade igen nånting. Jag 
flöt igenom en period som sen ledde till 
en våldsam skilsmässa. 

Hur blir man bemött när man åldras? 
Är det nån skillnad?
Ja, otvetydigt ja. Jag har flera gånger 
tänkt att jag får inte verka nerstämd, 
jag får inte verka sjuk, och inte vara 
besvärlig. Det har jag tänkt som kvinna, 
alltid! Att jag måste på nåt sätt vara otrol-
igt övertygande och kunna dra igång det 
jag pratar om. Sen har hela branschen 
omstrukturerats hela tiden så det har 
kommit en större förståelse för kvinnop-
erspektiv men maktstrukturerna har inte 
hängt med i den förståelsen. Det är pa-
triarkala värderingar som styr det mesta. 
Och det finns inte riktigt samma respekt 
för det konstnärliga skapandet idag, för 
visionen, som det en gång var, då man 

Jag ville intervjua en stark, begåvad 
och framgångsrik kvinna, äldre än jag, 
för att kunna få hennes synpunkter på 
att åldras som en skapande kvinna. 
Och det fanns en jag omedelbart kom 
att tänka på, en som stämde in på alla 
mina krav och önskemål.

Suzanne Osten har gått sin egen väg 
och skapat filmer och teaterpjäser jag 
aldrig kommer att glömma. Affären 
Danton som hon satte upp på Unga 
Klara på åttiotalet är min största 
teaterupplevelse nånsin och Bröderna 
Mozart har jag sett om och om igen. 
Jag mailade henne och jag hade tur, 
”Javisst”, sa Suzanne.

Vi sågs på FaceTime en förmiddag i 
augusti och här är intervjun.

Jag vill prata om åldrande, hur förän-
dras man när man åldras?
Aldrig har jag känt mig så gammal som 
när jag var nitton. Då var jag som en lit-
en tant. Sextiotalskläder, väldigt kontrol-
lerad och rasande. Min första tanke var 
att jag måste skaffa familj, för jag hade 
en så dålig familj. Då var jag gammal på 
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erkände att det fanns konstnärer som 
trots att de inte drog en stor publik hade 
ett stort värde. Såna tongångar hör man 
inte nu, nu hör man bara ”hur många ska 
komma och se den här filmen?”.

Positivt och negativt med att åldras?
Ja, jag tycker nog att det har varit po- 
sitivt i mitt fall. Livet är otroligt rikt. Och 
jag har bättre instrument nu än tidigare. 
Jag kan hålla tillbaka mina omedelbara 
reflektioner och impulser och behöver 
inte störta mig i fördärvet utan kan hålla 
på saker och ting när det blir kritiska lä-
gen. Jag har ett par stycken nära vänner, 
de är väldigt viktiga, de håller mig på 
jorden. Jag tycker nog att skiljelinjen går 
mellan frisk och sjuk. Är man frisk, då har 
man inga problem. Det är grundgrejen 
för alla människor, oavsett ålder. 

Vad tänker du om tvåsamhet? Finns 
det mindre anledning att leva i en rela-
tion när barnen har flyttat hemifrån?
Absolut, absolut. Efter olika turer i livet, 
barnen har flyttat ut och skilsmässor har 
kommit och gått, då finner jag väldigt lit-
en anledning att flytta ihop. Jag har ju ut-
vecklat en massa behov som jag nu står 
för. När jag går och lägger mig, hur jag 
läser, hur jag struttar omkring i morgon-
rock hur länge jag vill. Jag vill inte leva 
under det där tyranniet där man ska göra 
samma. Ja, jag är kritisk mot tvåsamhet-
en men vad är alternativet? Om man ska 
kunna totalt lita på en person så blir det 
ju att man går ihop och försöker bilda en 
allians mot världen. Och om den håller så 

är det fantastiskt och om den inte håller 
så försöker man med nån ny.

Är det lättare att vara en skapande 
människa när man lever ensam, eller 
är det lättare när man lever i ett 
parförhållande?
Jag tror att det är lättare om båda är 
skapande och gillar varandras skapande. 
Men om den ena är skapande och den 
andra inte förstår vad den håller på 
med, då kan det bli ett väldigt gnissel. 
Då kan det bli som en otrohet, varför 
ska du hålla på med det där, varför är 
det så viktigt? Skapandet är en väldigt 
jobbig grej som anhörig eftersom man 
blir totalt utesluten. Jag uppmanar alla 
skapande kvinnor att skaffa barn, barnen 
är inte hindret. De går ju i skola och på 
dagis och när de är där då kan man vara 
väldigt aktiv, sen kan man vara det på 
nätterna när de sover om man är en sån 
superfantom. Det är inte barnen som 
hindrar en, det är ofta den andra i rela-
tionen som är svartsjuk. 

Mitt långfilmsmanus handlar om 
krisen som uppstår när barnen flyttar 
hemifrån. Man vill att barnen ska ut i 
världen men samtidigt, när de försvin-
ner så gör det ont.
Det är existentiellt, det är en skilsmässa. 
Det gör ont och vem är jag utan dem? 
Finns jag över huvud taget? 
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är viktigt att göra, och försöka hitta ar-
gumentet varför den här grejen inte har 
berättats förr. Det kan vara att den är 
unik eller att du hittar en unik vinkel. Vad 
är det som är speciellt med min berät-
telse? Jag förstår att ni har nittiontusen 
andra men vad är speciellt med den här? 
Och om en mängd andra människor har 
liknande erfarenheter, det är bra. Fila på 
det. Vad är unikt med min film, och vad 
säger den andra? Och inte syssla med 
”Jag är 54 år”. Du ska aldrig ägna detta 
en tanke mer!

Bra! Det ska jag ta till mig.
För det blir bara att snacka ner sig. 

Vad har du för råd till en oetablerad, 
kvinnlig, inte purung manusförfattare 
och regissör? 
Lust! Det ska vara lustfyllt! Alltså, det här 
vill jag verkligen. Och ta in så mycket syn-
punkter som möjligt från folk som vill en 
väl.  Låt dig inspireras. Sen ser du vad 
som klickar in hos dig. Det kan ju vara 
förvirrande, man kan höra av en: det där 
är inget bra men det där är bra, så kan 
en annan säga tvärtom. Då kan man bli 
förvirrad. Men man kan använda det man 
vill och också själv bestämma hur man 
kan förbättra. Jag är ganska bra på att 
låta många människor tycka och så gör 
jag ändå som jag vill. 

När jag gjorde min första film så läste 
jag manuset till Manhattan av Woody 
Allen och så la jag det rastret han hade 
över min film. Rytmen hur han klippte in 
Manhattan, där tog jag Stockholm. Jag 
lät mig inspireras av hans filmmanus rent 
tekniskt. Det är inte alls samma story, 
det handlar om helt olika saker, men jag 
tyckte om hans rytm. Och där kan man 
stjäla vad man vill för det är ju inte sam-
ma grej man gör, det där är ju bara form. 

Har du nåt mera som du tänkt på som 
har med åldrande, skapande eller mo- 
derskap eller nåt sånt att göra?
Ja, att du inte ska vara fixerad vid din 
ålder. Fixera dig vid vad du vill göra. 
Det här med ålder och att man ska ha 
en youtubekanal när man är femton, det 
är stressande för tjugoåringar men det 
ska inte stressa mogna människor i din 
situation. Du ska hålla på med det som 



Kanske kan 
mitt egna 
skapande
bidra med 
ett strå till 
stacken i alla 
fall.

Erik Green Petersson
+46 705 39 41 00
erik@envisfilm.com
envisfilm.com



Erik Green Petersson

Född 1985 och uppvuxen i Linköping. 
Är sedan 2006 bosatt i Stockholm och 
verksam som manusförfattare, kortfilms-
regissör och filmpedagog. Har skrivit 
och regisserat ett par kortfilmer som 
visats på filmfestivaler och SVT. Som 
författare intresserar jag mig främst 
för skönhet, njutning och vad som är 
meningen med livet. 

Foto: Mahshid Shaghayegh 
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Någon pratade och jag gick in i en dröm 

Woke up, fell out of bed 
Dragged a comb across my head 
Found my way downstairs and drank a cup 
And looking up I noticed I was late 
Found my coat and grabbed my hat 
Made the bus in seconds flat 
Found my way upstairs and had a smoke 
And somebody spoke and I went into a dream 

När jag var tio år låg jag ofta ensam i mitt sovrum om kvällarna och lyssnade 
till dessa rader. Det var Paul Mcartney som sjöng och sedan kom ett besyn-
nerligt psykedeliskt parti då John Lennon sjöng: ”Aaaaaaaahhh”. Det var den 
sista låten på den första cd-skivan jag köpt för egna pengar. Låten hette A day 
in the life. 

Jag tyckte det var ett bra avslut, på skivan och på dagen som varit.

Under hela min barndoms skolgång satt jag och fantiserade om annat under 
lektionerna. Åtminstone så långt tillbaks som jag minns. Oftast fantiserade 
jag om alla saker jag hade kunnat göra om jag inte varit just där. Jag tänkte på 
all denna tid som gick till spillo medan någon pratade om något ointressant. 
All denna tid då jag hade kunnat göra något intressant, något meningsfullt 
istället. 

Så en dag tog jag studenten. Jag började arbeta och insåg detta: Att utföra en 
trist och meningslös syssla och samtidigt drömma om annat kan ju fortsätta 
hur länge som helst. I alla fall tills jag blir sextiofem. Jag insåg att skolan var 
konstruerad som en perfekt förberedelse för arbetslivet. Det var en lång och 
ihärdig övning i att stå ut med tristess och göra saker som man inte vill, men 
måste göra. Ett schemalagt liv, måndag till fredag, vecka ut och vecka in, tills 
de underbara fem veckornas semester kommer under en regnig, kall sommar, 
varefter allting börjar om, år ut och år in. Samhällets maskineri. Jag betackar 
mig, tänkte jag. Jag skall ägna min tid åt att fantisera och få betalt för det. 



55

ERIK GREEN PETERSSON

Så gick tio år. Jag insåg det var lättare sagt än gjort. 

Det är skillnad på att fantisera fritt och att skapa en fantasi som ska bli verklig-
het. Inte krävdes det nånting av mig när jag satt och dagdrömde under barn-
domens 12 långa skolår. Det var fritt fantiserande som ingen annan tog del av. 
Att skriva däremot är att gå in i sin fantasi, vara närvarande i den och skapa 
något fantasifullt och helst också något meningsfullt för någon annan. Det 
kräver något. Begåvning, kunskap, skicklighet, tur. 

I filmen Och vi som älskade varann så mycket finns en berömd scen när en 
av huvudkaraktärerna, Gianni återser sina gamla idealistiska vänner från 
förr och säger: ”Vi skulle förändra världen, men det var världen som för-
ändrade oss.”

Hur många unga drömmare har inte tänkt just detta efter ett antal år? Det var 
världen som förändrade mig. Samhällets maskineri. 

Med åren har dock mitt förakt för detta maskineri förbytts mot beundran. 
Beundran för dessa människor som varje dag uppoffrar sig för att få allt att 
fungera. Alla de som städar gatorna, bygger husen, vårdar de sjuka. Som står 
ut. Såna som min mamma och pappa, hela min släkt. Vilka hjältar. Själv är jag 
ingen hjälte. Jag klarar inte av någon av dessa sysslor. Så vilken är min plats i 
maskineriet? Kanske behövs något för alla dessa arbetande hjältar att känna 
för och tänka på som gör deras liv en smula rikare. Kanske kan mitt egna 
skapande bidra med ett strå till stacken i alla fall. Precis som mitt liv blev en 
smula rikare när jag såg Och vi som älskade varann så mycket eller lyssnade 
till A day in the life. När Paul sjöng ”somebody spoke and I went into a dream” 
och jag tänkte: Ja, så är det, livet. 
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Foto: Mahshid Shaghayegh.Ava Nikraftar är född 1983 i Shiraz, Iran.
Hon kom till Sverige som politisk flykting 
2011. Hon är bosatt och verksam som 
konstnär i Stockholm. 
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ni vill och jag trivs inte, nu vill jag göra 
något som jag vill. Jag började gå kurser 
i teckning och måleri och jag älskade 
det. Jag fick en enorm energi av det. Jag 
kunde hålla på hur länge som helst.

Fanns det begränsningar för vad ni fick 
måla?
Många! Vi fick inte måla kvinnor, eller 
bara deras ansikten och utan hår, aldrig 
kvinnors kroppar. Det första jag gjorde 
när jag började teckna i Sverige var att 
teckna nakna kvinnor. Jag gjorde säkert 
minst tio olika sådana teckningar.
 
När Ava kom till Sverige bodde hon 1,5 
år på en camping i Anneberg, några mil 
utanför Jönköping. En stor skillnad mot 
att ha bott hela sitt liv i en miljonstad 
i Iran. 
Det är mycket lättare att vara konstnär i 
Sverige, för det det finns en respekt för 
konst här. Jag måste ändå säga att det 
varit svårt för mig här. Du vet, de gjorde 
ett experiment med koala björnar som 
flyttades till en ny miljö. De kunde inte 
skaffa partner, kunde inte skaffa mat. 
När jag flyttade hit till Sverige var det 
nya människor, nytt språk, nya tankar. 

Intervju med 

Ava Nikraftar
om förutsättningar för att skapa konst

Ava är född 1983 i Shiraz, Iran. Hon 
kom till Sverige som politisk flyk-
ting 2011. Vi träffas en solig tisdag 
i september på en uteservering vid 
Sveavägen i Stockholm.

Vad fick dig att börja göra konst?
För mig räcker inte tal eller kroppsspråk 
till för att kommunicera eller få kontakt 
med andra människor. Man kan beskriva 
allting, när man tänker på nånting, gen-
om att teckna och måla, genom färger 
eller skulptur. Ibland bara färger. Det 
är ett mjukare språk än tal. För mig har 
det alltid varit lite svårt att kommunicera 
med bara tal.

Ava minns tillbaks på hennes tid i Iran.
 Jag jobbade i åtta år på kontor i Iran och 
studerade samtidigt till ingenjör, men 
jag var inte lycklig. Jag ville bli konstnär, 
men i Iran så anses det inte vara ett yrke. 
Att studera till att bli författare eller 
konstnär ger dig ingen framtid där, så 
jag studerade till ingenjör för att kunna 
få ett vanligt jobb. När jag blev klar med 
utbildningen bestämde jag mig ändå för 
att blir konstnär. Jag sa till mina föräldrar 
att nu har jag länge gjort något som 
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Det påverkade mig väldigt mycket. Jag 
kunde inte börja teckna och måla direkt. 
Det tog mycket tid, trots att jag älskade 
det. Det tog mig sex månader innan 
jag kunde färdigställa en mycket enkel 
teckning. Det var väldigt konstigt för 
mig. Jag blev ledsen och jag förstod inte 
vad som var fel. Jag sa till mig själv: Ava, 
vad håller du på med? Jag hade många 
idéer, men jag kunde inte teckna dom.

Vad var det som hände tror du?
Jag tror jag blev rädd. Jag blev ledsen 
och rädd när jag tecknade. Det gick inte 
heller att stressa fram. Jag höll för hårt 
i pennan. Du behöver kunna hålla löst i 
pennan, vara relaxed för att kunna måla 
fritt.

Tror du man behöver vara i ett visst 
mentalt tillstånd för att kunna skapa? 
Jag tror alla våra känslor är viktiga. När 
du är arg kan du skapa nånting, som har 
en viss mottagare, en annan när du är 
sorgsen eller glad. Jag gjorde en tavla 
när jag var asylsökande som var ett äp-
ple innanför ett fönster och alla som såg 
den sa att det var en så sorgsen tavla. 

Ava börjar prata om den 7:e april 
2017. Det var då som en terrorist tog 
en lastbil och körde över människor 
längs Drottninggatan. Ava var en av 
dem som skadades. Sedan dess har 
hon varit sjukskriven. Det är först 
under den senaste månaden som hon 
har kunnat börja att återgå till ett 
normalt liv igen. 

Efter sjunde april har jag haft problem 
med vissa färger. Jag har ännu inte kun-
nat börja använda rött och orange. Jag 
har kunnat måla med alla andra färger. 
Just därför kanske dom blir speciella 
tavlor. 

Vilka förutsättningar krävs för att 
kunna skapa konst, tror du?
Jag tror att du behöver hitta dig själv, 
vart du står, vart du hör hemma, vad du 
vill göra. Då blir allt enklare. Det tog 
lång tid, men nu är jag igång igen. Nu 
varierar jag mycket olika former med. 
Dekorationer, skulpturer, speglar. Jag 
jobbade förut mest med persiska sym-
boler, men nu även med en symbol för 
Dalarna, du vet såna dalahästar. När jag 
jobbade på kontor förut, var jag helt 
dödstrött. Jag känner aldrig det när jag 
målar. Jag tror det är viktigt. En duktig 
grönsakshandlare tycker om grönsaker. 
Jag tycker om att först lukta på pennan, 
sedan känna den i handen en stund, se-
dan börja måla. Jag tror man måste älska 
det och det tror jag människor känner 
av. Om det du skapar kommer ifrån pen-
gar, business eller om det kommer ifrån 
något annat. En kärlek till det du gör. 
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Verk av Ava Nikraftar.



Jeg ville være 
som van Gogh! 
Skjære av meg 
øret i affekt!

Hedda Mjøen
+47 980 710 80
heddamjoen@gmail.com



Hedda Mjøen

Født i 1981 i Oslo. Manusforfatter, 
regissør og produsent på både fiksjon 
og dokumentar.

Utdannet ved Alma Manus utbildning (se), 
Westerdals School of Communication 
(no) og European Film College (dk).

Skriver om: Asylpolitikk, religion, 
myto logi, magi, teknologi, kunstig 
intelligens, transhumanisme, traumer, 
minner, vrangforestillinger, psykisk 
helse, diagnostiseringssamfunnet, 
eventyr, vitenskap, menneske mot natur, 
menneske mot maskin, menneske mot 
menneske, maktstrukturer, moralfilo sofi, 
og de flytende grensene mellom hva 
som er godt/ondt, sant/usant, mulig/
umulig, fakta/fiksjon.

Foto: Marie Skogvang-Stork
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Rutiner for et langt og lykkelig liv 

Jeg er ekstremt strukturert. 

Jeg har flere kreative venner som liker å skrive om natten. Som drikker rødvin 
når de skriver. Eller som går og kverner på en ide i ukesvis, månedsvis, bare 
i hodet, og så plutselig, når trykket har bygget seg opp til det utålelige, setter 
seg ned og eksploderer med pennen på papiret i en intens, lang raptus, som 
varer dag og natt, gjerne uten pauser, for tilslutt å komme ut på andre siden 
med sitt mesterverk. 

Sånn er ikke jeg. 

Jeg fant det ut, tidlig i min skrivning, at jeg har et sterkt behov for struktur, for 
regler, for rammer. Dette er fordi jeg er en type person som fort får for høye 
forventninger til meg selv, til hva jeg skal få til i løpet av en dag, en helg, en 
måned. Om jeg ikke har klare regler og mål vil jeg aldri føle meg fornøyd. Jeg 
vil alltid føle at jeg kunne skrevet mer, fått til mer, kommet enda lenger. 

Moren min er kunstner. Hun maler og tegner. Jeg har, helt siden jeg var liten, 
beundret hennes viljestyrke. Hun står opp klokken 7 hver morgen, går tur 
med hunden, spiser frokost, og går så inn i sitt atelier som ligger i et rom yt-
terst i leiligheten, uforstyrret. Der tar hun opp sin blyant eller pensel, og setter 
i gang å jobbe. Uansett om hun har en ide eller ikke så setter hun i gang å tegne 
eller male eller forberede. 

Kl 11.30 går hun inn til lunsj. Møter kanskje på pappa der han sitter og leser 
avisen og koser seg med å være pensjonist (som han har vært de siste årene). 

Etter lunsj går hun inn i atelieret igjen, og jobber til klokken 16. Da er det ned 
med penselen og ferdig for dagen. 

Denne rutinen har hun fremdeles. Hun har alltid hatt den. Og om mor og 
far drar på ferie, så takler hun bare det i en ukes tid, før hun blir rastløs og 
begynner å savne rutinen. 



63

HEDDA MJØEN

Min mor jobbet som ergoterapeut på psykiatrisk avdeling da hun var yngre, 
en arbeidsplass som dyrket tydelige systemer og regler, for å gi mest mulig 
forutsigbarhet og trygghet til pasientene. Jeg lurer på om nettopp dette med 
rutiner var noe hun lærte seg der; At mennesker som har lett for å skli ut i 
virkelighetens ytterkanter, og fantasiens underverdener, trenger et anker. Et 
anker som knytter dem tilbake til hverdagen. Et anker som gjør at de kan 
besøke underverdenen, men ikke bli sittende fast der. 

Litt som om Alice kunne ha med seg et rep ned i Eventyrlandets underverde-
nen, som hun kan trekke i når det blir for mye, når kaoset blir for intenst, slik 
at hun finner veien tilbake opp til overflaten igjen. 

Min mamma lærte meg dette da jeg sank inn i min første lange depresjon for 
mange år siden. 

Hun insisterte på at jeg skulle finne en rutine for å håndtere hverdagen. 
Uansett om du har en plan eller ikke, et mål med livet eller ikke, lyst eller ikke, 
sa hun, så stå opp til fast tid hver dag, spis til faste tider, tren regelmessig, og 
sørg for å møte mennesker hver dag. 

Rutiner gir trygghet til et spinnende hode. 

Nå er jeg for lengst ute av depresjonen, men hodet kan fremdeles spinne. 

Særlig når jeg har vært i et prosjekt for lenge. Da kan jeg sette meg fast i tan-
ker og ideer som jeg ikke klarer å rede ut, som spinner rundt og rundt i det 
uendelige, og gjør at jeg mister både fotfestet og klarsynet. Jeg går meg vill i 
underverdenen. 

Det er da rutinene kommer inn, og redder meg ut. 

Et viktig poeng her er dog at disse rutinene, disse reglene, er ikke laget for å 
”nå mål”, eller for å ”bli ferdig”. 

De er laget for å kunne leve et liv som kreativ. 
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De beskriver en ønsket livsstil, ikke en taktikk for å komme igjennom et race. 

Jeg elsker å skrive og jeg vil ha et liv der det kan kombineres med glede, fritid, 
relasjoner, og sunn mental og fysisk helse. Et langt og lykkelig liv. 

Jeg pleide å være skamfull over mitt behov for rutiner. Jeg tenkte at dette gjorde 
meg kjedelig. At dette gjorde at jeg aldri ville kunne være en ”ekte kunstner”, 
som jeg hadde en veldig romantisk ide om. 

Jeg ville være som van Gogh! Skjære av meg øret i affekt!  Drikke meg full på 
absint, og leve skjødesløst og nådeløst, fra dag til dag, sekund for sekund, uten 
en plan, bare i en evig rus av kreativitet og galskap! 

Men jeg er altså ikke sånn. 

Jeg skriver best når jeg er edru, når jeg har en deadline, når jeg skriver litt hver 
dag. Og når jeg har en fremdriftsplan. 

Det er kanskje uromantisk, men det betyr heldigvis ikke at jeg må gi avkall på 
hverken kreativitet eller galskap.  

Snarere tvert i mot: 

Jo bedre rutiner, desto galere kan man jo tillate seg å bli, tenker jeg. 

Jo sterkere ankeret er festet, desto lengre ned i underverdenen kan man 
våge seg. 

Og slik kan man holde på, gjennom et langt og lykkelig liv. 
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Til dem som er interesserte følger her 6 rutiner 
som jeg kan anbefale på det varmeste:  

• Skriv på et fast tidspunkt hver dag (jeg har oppdaget 

at jeg jobber best mellom kl 06.30 – 12.30.)

• Skriv et fast antall timer hver dag.   

• Ha alltid en fremdriftsplan. (En oversikt over 

omtrent hvor mye du må skrive hver uke for å nå 

mål/ deadline.)

• Når du har jobbet til avsatt tid: legg ned pennen. 

(Min favorittregel. Selv om jeg er på en flow og bare 

vil fortsette å skrive - Når tiden er ute, legger 

jeg ned pennen. For da vil jeg alltid glede meg til å 

komme tilbake til skrivebordet.)

• Skriv, uansett om du vet hvor du skal eller ikke. 

(Det behøver ikke bli bra. Det behøver aldri leses 

igjen. Men skriv. Å skrive ting som ikke funker eller 

er dårlige er også en del av skriveprosessen.) 

• Belønn deg selv. Dette er viktig når man jobber alene: 

Man skal alltid belønne seg selv når et mål er nådd. 

Det er ingen andre som gjør det. 



I was trying 
to escape 
from the 
places I had 
previously on 
my mind.

Ibrahim Muhanna
+46 762 55 32 21
brhom69@gmail.com 



Ibrahim Muhanna

Ibrahim Muhanna bodde i centrala 
Damaskus, huvudstaden i Syrien, i 
24 år och var verksam som fotograf, 
kameraman, klippare, reporter, nyhets-
redaktör och regissör. Han har regis-
serat 15 dokumentärfilmer, inklusive 
Al-Assads hemliga värld, en av de mest 
uppmärksammade dokumentärfilmerna i 
mellanöstern. 

Foto: Satanay Dougouz
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The peace battle
 Would writing help you on a psychological level?

The War in Syria have caused a lot of damage in the past six years, and the 
death ash in Syria still carries all the painful moments and stamp them on the 
people’s minds. Moments that are full of fear, panic, and mostly sad endings. 
At the same time these breathtaking moments, with fast heartbeating and full 
of adrenaline, would help you to keep busy, not aware of the ugly reality. 

Namely, when you are in danger you wouldn’t feel a lot… You wouldn’t think 
a lot… Of course you are afraid, of course the only thing you’d think about is 
your safety. The normal reaction when people sense the danger is to run or 
escape. And that is exactly what people in Syria have been trying to do since 
the war got started. We’re running like I used to run in fear of our teachers in 
schools who would beat me up if he caught me…

We’re running like when we run after our daily basis matters trying to ma-
nage making our living to put some food on the table at the end of the day. 
But what if you ran? All the way? What if you escaped? Far away? To the 
end of the world, up in the north, to the heaven, to the safe land, seeking 
al-Salam “the peace”. To the land where people listen to each other to the end 
without interruption. The land where children, at a very early age, are being 
asked about their opinions, whether they want to wear blue or yellow, shirt 
or T-shirt. The land where you can paint your hair the ugliest colour in the 
world and find yourself accepted in the society despite how strange you look.  
Back to the question; What if? Would you find the al-Salam that you always 
have dreamt of?

During the couple of years living in Sweden, I was trying to keep a distance 
between me and my deep feelings. Of course, I couldn’t succeed with that. The 
crucial moments were when something currently were happening in Syria, 
such like; the chemical attack in 2017, Breaking in Aleppo 2016/17, the death 
of the boy Aylan 2015 and many other sad events, won’t give the chance to 
make this distance, between me and my deep feelings.
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Aram Karabet is a Syrian activist I met more than a year ago in Stockholm. 
This person has spent thirteen years of his life in prison. Obviously he has 
been thrown into prison because of his political position against the Assad 
regime in Syria. He has experienced torture in many ways; beating, hunger, 
as well as many awful memories that would prevent him to go back to be a 
normal person again. As a trampled person, Aram went out of jail full of de-
pression and defeat as well as carrying very dark memories that has painted 
his life only in black. Recently he has written a book about his own experience 
in the prison and his pain. 

He mentioned several difficult situations that he faced there. Aram started 
writing after being advised to do that by a friend “It would help you on a 
psychological level” the friend said stressing the need for facing all of these 
awful memories in a safe environment, and spilling them out on paper. 
Surprisingly Aram for the first time felt much better after long years of suffe-
ring PTSD ”Posttraumatic stress disorder”. 

Maybe it’s not fair comparing Arams’ cruel experiences with my own 
experiences. 

But since working in the media field, I’ve been to battlefields where I was 
exposed to direct death threat a few times. I’ve been to field hospitals, where I 
saw a queue of harmfully injured people waiting for their turn because there 
were only one poor operation room that could fit only one injured person. I’ve 
been to many refugee camps, where hundred of thousands of refugees are left 
behind the humanity and are pushed to risk their lives to cross the sea drea-
ming for a better future. All of that and more have caused me a stress disorder 
since I arrived to the safe land, the safe environment.

In order to do the same thing that Aram did, I tried to write as a way to get out 
of this state, “Posttraumatic stress disorder””. But the words kept taking me to 
those dark places, where I didn’t want to go again. My deep connection with 
the people suffering in Syria has changed my way of looking at this world. 
Being far away has made it worse. The feeling of helplessness towards Syrians 
is unbearable. The feeling of living in two extremely different time lines at the 
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same time; life I have here where everything is normal, and another life over 
there, where there is a lack of everything, even the basic needs. 

Some of my family members and friends have to walk tens of kilometers every 
day because of too many checkpoints that have made the traffic impossible. 
Or having electricity for just four hours a day, at some places even that would 
be considered as a luxury. Today, I am far away from my painful routs (on 
physical distance term). Is that supposed to give me enough space so I could 
reach al-Salam inside myself ? 

My first attempts of writing didn’t go that well. My words were too heavy 
carrying all of that negativity in life, not to mention the many weak points in 
the texts, because of writing in English which is not my first language. In a 
desperate attempt to get over my depression, I tried to choose some other en-
vironments and contexts, which I don’t belong to neither have any connection 
to. I was trying to escape from the places I had previously in my mind. I was 
trying to come up with new content that hasn’t been existing already in my 
head, which sounds impossible for me to do right now. 

The ray of hope came from a new project called Hotel Amigo, a TV comedy 
sitcom about a luxurious hotel that is located somewhere in the suburbs of 
Sweden. In the middle of the forest, where there are only few Swedish people 
living. This hotel has a long history of luxurious nights, when only the most 
privileged people were able to stay there. 

Now, after of all these years, the luxurious hotel turned into a refugee camp. 
Only the refugees, who are waiting for a residency, could stay in the hotel. The 
classical music that used to be played, long time ago has been replaced now 
with the noise of loud families and kids screaming. The environment surroun-
ding Hotel Amigo are not very welcoming. A gang of teenagers would take 
any chance to persecute the refugees. The gang would clearly like the refugees 
to get out of their lovely village, knowing that the refugees themselves have no 
word nor choice to stay in the hotel or not. Room number six is the biggest 
room. Staying in this room becomes the dream of all the refugees in Hotel 
Amigo. A new refugee girl was sent from the immigration office to Hotel 
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Amigo and for some reason she was given the room number six despite that 
she came alone and there are many families who deserve the room more. The 
other refugees would take any chance to persecute the girl. They would clearly 
like her to get out of the room, knowing that she has no word nor choice to 
stay in the room or not. Many families live in Hotel Amigo coming from Syria, 
Iraq, Afghanistan, Kurdistan, Somalia and more. All of them speak Swedish, 
but a Swedish that is mixed with each one’s first language.

Hotel Amigo was the key for me to enter the writing world. First because of 
the easy language in the dialogue, which is similar maybe to my Swedish. 
Second because of the connection that I have to the context. I am a refugee 
too. Third, and maybe the most important, even in the darkest moments in 
Syria, There were, and are, a space for a smile, for a funny situation. Ironically, 
this is life. Sometimes, it puts you in a very strange situation imposing its sur-
realism in its most beautiful and ugliest form, at the same time. This is what 
Hotel Amigo is trying to do. My main goal, at the beginning when I entered 
this Alma Scriptwriting course, was to improve my writing and understan-
ding more things such as plot, characters etc. 

It turns out that it helped me getting myself back and finding al-Salam.



Kreativitet 
föder
kreativitet.

Jenny Gromark Wennberg
+46 707 77 14 16
jenny.gromarkwennberg@gmail.com
jennygromarkwennberg.se



Foto: Henrik Berglund

Jenny Gromark Wennberg

Jenny Gromark Wennberg (f. 1973) 
är manusförfattare utbildad vid Alma 
manusutbildning och StDH. Har arbetat 
som copywriter och strateg på reklam-
byrå i 20 år, myntat budskapet ”Knark är 
bajs” och föreläst på Berghs, Beckmans 
och HDK. Debuterade som författare 
2018 med komedin Kämpa tjejer! efter 
att ha vunnit tidningen Skrivas och 
Storytels stora ljudbokstävling 2017. 
Aktuell 2019 med avsnitt för komedin 
Finaste familjen. 
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Från copywriter till manusförfattare

”… det är alltid brist på bra manusförfattare. Det är vissa namn som alltid 
snurrar runt när man ska besätta ett projekt, och när man ringer är de alltid 
bokade till 2021. Så om det finns nån driven copy eller AD därute som vill 
byta karriär så får de gärna dra ett meddelande till mig via Facebook.”*

Och det gjorde jag. Jag skickade ett meddelande till Ulf Kvensler som just 
blivit intervjuad i branschtidningen Resumé. En av manusförfattarna bakom 
Solsidan. Det roligaste jag sett på svensk tv.

”Hur blir jag manusförfattare?”

Det var februari 2014. Jag jobbade som copywriter, hade just fyllt 40 och 
fått en fantastisk present av min man: en kurs i konsten att skriva en roman. 
Varannan måndagskväll satt jag i en källarlokal utan fönster och diskuterade 
mina och andra kursdeltagares texter. Jag började drömma om att bli förfat-
tare igen, en dröm jag gett upp för länge sen. 

När jag var 20 år vann jag Veckorevyns stora novelltävling och blev uppmunt-
rad att skriva en roman av en förläggare i juryn. Då praktiserade jag på en 
teater i Göteborg och skrev en pjäs som sattes upp på Marstrand. 

Men istället för att försöka bli författare blev novellen min biljett in i reklam-
branschen. Den gav mig chansen att frilansa som copy när jag pluggade, först 
under journalistutbildningen i Göteborg och senare på copylinjen på Berghs 
i Stockholm. 

Min mentor gav mig rådet att sluta drömma om att bli författare. För att bli en 
bra copywriter skulle jag börja läsa Resumé. Jag skulle älska reklam. Rädd att 
inte duga följde jag rådet. Hellre hyfsad copywriter än misslyckad författare. 

Jag har älskat reklam i 20 år. De kreativa utmaningarna har varit många. Jag 
har jobbat med några av Sveriges (världens!) bästa regissörer, fotografer och 
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illustratörer. Stretchat gränsen för vad en copy kan göra. Turnerat med en 
elektrisk loppis. Sålt världens dyraste korv. Myntat budskapet ”Knark är bajs”. 

Men något skavde. Min man märkte det, men knappt jag själv. Jag längtade 
efter det andra skrivandet.

Och så läste jag Ulf Kvenslers uppmaning i Resumé. 

Ulf Kvensler svarade vänligt och slussade mig vidare. Jag fick en osannolik 
chans att provskriva för Solsidan och jag älskade det. Bara att få läsa ett av se-
riens originalmanus var suveränt. Ett par veckor senare kom standardsvaret. 
Tack, men nej tack. Det tog stopp.

Jag visste inte hur jag skulle gå vidare och hade kunnat låta det stanna där. 
Tänkt att manusförsöket var en kul grej, en anekdot. Och jag blev varnad för 
hur osäkert och dåligt betalt manusförfattaryrket var. Samtidigt blev jag tip-
sad om Alma manusutbildning. 

Jag sökte på volley och gick vidare i antagningsprocessen. Men jag kom inte 
in. Inte heller året därpå.

Det var svårt att få till det omfattande andra provet vid sidan av ett heltids-
jobb, familj med två små barn och ett hemligt romanprojekt. Så jag sa adjö till 
mina skrivarvänner i källaren och pausade arbetet med romanen. 

Jag började plugga på Folkuniversitetet en kväll i veckan för att lära mig mer 
om dramaturgi och öva inför ansökningsprovet. Jag började berätta för vän-
ner och arbetskamrater att jag skrev på fritiden. Ett stort steg. Till min förvå-
ning gick det utmärkt att vara en hyfsad copywriter dagtid och skriva manus 
kvällstid. Kreativitet föder kreativitet.

Jag bestämde att det tredje försöket att komma in på Alma manusutbildning 
skulle bli det sista. Sen skulle jag ge upp försöken att komma in i film och 
tv-branschen. Jag var 42.
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Ett antal sökande blev kallade till intervju efter andra provet. Och jag blev 
kallad! En av 50 som skulle bli 16. Jag fick träffa utbildningsledare Sara Broos 
och manusförfattare Petra Revenue. 

Jag var pissnervös. Petra Revenue sa att hon kom ihåg mig fastän vi inte 
setts på över 20 år. Det var hennes teater jag praktiserade på efter studenten 
i Göteborg. Intervjun gick fort och var över före utsatt tid. Enligt Google ett 
tydligt tecken på att det gått riktigt dåligt. 

När antagningsbeskedet dök upp i inkorgen var jag säker på att det skulle 
stå ”Tack, men nej tack”. Jag utgick från det och skrek ”Neeeej!” så högt att 
familjen undrade vad som hänt. Men jag kom in! Och då fanns det ingen 
återvändo. Jag sa upp mig från jobbet för att bli manusstudent på heltid.

Under tiden på Alma har jag kastats mellan tro och tvivel på min egen för-
måga. Det är tufft att börja med något nytt. Jag har sökt bekräftelse. När jag 
fått den har jag inte riktigt vågat tro på den, fortfarande rädd att inte duga.

Jag har intervjuat flera erfarna manusförfattare och märkt att även de söker 
nya utmaningar på toppen av sina karriärer. Som att skriva en roman eller en 
teaterpjäs istället för ett film- eller tv-manus. Något de aldrig gjort förut. Jag 
tror att det är en del av att utvecklas som skapande människa. Att göra sig själv 
till nybörjare igen.

När den här texten publiceras har det gått fem år sen Ulf Kvensler intervju-
ades i Resumé. Ett av mina arbetsprover till Alma manusutbildning, Kämpa 
tjejer, har blivit en ljudbokserie på Storytel och jag har tagit mina första steg 
in i film- och tv-branschen som manusförfattare. Det har jag Ulf Kvensler att 
tacka för. 

Och det sägs att det fortfarande är brist på manusförfattare. Så om du behöver 
en, dra gärna ett meddelande till mig via Facebook!

*Citat ur artikel av Krister Berntsson, Resumé 2014.



77

JENNY GROMARK WENNBERG

många karaktärer? Jag fick en känsla för 
strukturen. 

Vad gjorde du för att komma in i 
branschen?
Första steget var att göra en krogshow 
och bjuda in folk från tv för att titta. Vi 
fick göra programmet Detta har hänt 
för SVT. Efter ett år hade vi synts massor 
i tv och uppträdde på kick-offer och 
företagsfester. Vi skojade om chefen och 
sånt. Vi uppträdde live och då fick man ju 
en publik och en test rent praktiskt hur 
det funkar. Det var bra när vi pitchade 
idéer. 

Hur ska en manusförfattare tänka kring 
kritik?
Jag läste manuset till Fyra bröllop och en 
begravning. Det stod att det var version 
sjutton i förordet. Ett manus blir bättre 
för varje omskrivning och det lär man sig 
med erfarenheten. Jag får alltid tillbaka 
något när jag skickat manus till produ-
cent, redaktör eller regissör. Andra ser 
sådant du inte tänkt på. Den som skriver 
om flest gånger vinner. Så enkelt är det.

Ulf Kvensler är manusförfattare till 
succéserier som Molanders, Solsidan 
och Vår tid är nu. För 20 år sen sa han 
upp sig från jobbet som IT-konsult 
och satsade allt på att bli komiker och 
skriva sketcher med den då nystartade 
gruppen Humorator. Jag är nyfiken på 
hans resa.

Hur gick det till när du bytte karriär?
Det var först när jag började jobba som 
konsult som jag fattade att jag skulle 
göra det resten av livet. Jag fantiserade 
om att pendla till jobbet och skriva en 
pjäs under tiden jag satt på tåget, en 
som skulle spelas på Dramaten. Men det 
gick ju inte. Så jag sa upp mig. Om du 
tagit steget och klivit av är det skämmigt 
att misslyckas. Det är en rädsla som har 
jagat på mig och som jag har haft nytta 
av, säger Ulf Kvensler.

När visste du att du ville bli 
manusförfattare? 
Tv-serien Vänner började gå i Sverige 
och jag blev helt hooked. Jag valde ut 
favoritavsnitt, lyssnade och skrev ner 
scener. Hur mycket material går det åt 
för ett avsnitt? Hur många linjer? Hur 

En hyllad komikers resa
Intervju med Ulf Kvensler
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Idag är Ulf Kvensler huvudförfattare till 
Vår tid är nu, SVT:s största dramasatsning 
genom tiderna. Aktuell under 2019 med 
dramaserien Vår tid är nu säsong 3.
Foto: Mattias Edvall

Ulf Kvensler (f. 1968) är manusförfattare 
och regissör. Har skrivit manus till bland 
annat tv-serierna Molanders, Solsidan och 
Ulvesson & Herngren. Började som komiker 
och skrev sketcher till satirprogrammet Detta 
har hänt för SVT i mitten av 90-talet. Har 
kallats ”Kungen av manusförfattare” av Felix 
Herngren och fått Lars Molin-stipendiet. 
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Vår tid är nu är SVT:s största drama-
satsning genom tiderna. Är det 
Sveriges svar på Downton Abbey?
Det är ju samma genre så det är naturligt 
att vi blir jämförda med den. Jag tyckte 
mycket om de första säsongerna av 
Downton Abbey, men jag tycker att vår 
serie har större framåtrörelse och tar ut 
svängarna mer, både vad gäller komiken 
och tragiken.

Har du någon favoritgenre?
Just nu är det drama. Jag är inte så sugen 
på att jobba med komedi längre. Det är 
det absolut tuffaste att skriva, det allra 
hårdaste jobbet. En halvtimmes komedi 
som Solsidan – där måste varje replik i 
varje scen leverera humor. Sen var det 
väldigt kul att skriva skräck för jag lärde 
mig något nytt.

Vad har du för råd till manusförfattare i 
början av karriären?
Skriv mycket och var inte rädd för att 
skriva på spek i början. Se till att få 
feedback så att du utvecklas. Det är ett 
hantverk som tar tid att lära sig, men när 
du väl har lärt dig det finns det väldigt 
mycket jobb. Det är fortfarande brist på 
manusförfattare.

Vad har du lärt dig under din resa som 
manusförfattare?
Om grundberättelsen inte fångar publik-
en spelar det ingen roll om dialogen är 
fantastisk. Ge folk en hjälte. Om publiken 
har nån att hålla på står de ut med nästan 
allt annat. 

I brist på manusförfattare efterlyste 
du copywriters som ville byta karriär i 
Resumé för några år sen. Jag var en av 
dem som nappade. Vad hände?
Det var väldigt många som hörde av sig. 
Vi hade inte riktigt struktur för att ta hand 
om det. Jag tror att det var nån som fick 
skriva för Welcome to Sweden.

Du vet väl att det förändrade mitt liv 
att få provskriva?
Haha, oj. Det var kul att höra.

Tv-serien Molanders var din original-
idé. Vad låg bakom?
Idén byggde på min egen bakgrund. Jag 
har själv spelat i en orkester och gillar 
musiken. Drömmen var att kunna välja 
musik och skriva avsnitt med den i hu-
vudet. Sen ville jag skriva om skilsmässa. 
Hur förnuftiga människor, som ytligt sett 
lever bra liv tillsammans, ändå väljer att 
skilja sig. Vad är det som gör att det blir 
så? Jag ville göra historien så komplex 
att halva publiken skulle hoppas att de 
skulle skilja sig, och halva att de inte 
skulle skilja sig. Och så blev det! De som 
var skilda hoppades på att paret skulle 
skilja sig och de gifta tvärtom. 

Och dramathrillerserien Svartsjön?
Jag gillar skräckfilm väldigt mycket. Till 
exempel japanska filmer som The Ring 
och Dark Water. De är billiga att pro-
ducera och jag ville göra en nischad 
serie som kunde rikta sig mot en viss 
målgrupp.
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Vad vill du skriva nu?
Jag är väldigt sugen på att skriva en ro-
man! Jag har suttit i manusrum i tio år i 
sträck och är sugen att göra något som 
är helt för mig själv. En thriller tänker jag 
mig. Och nu när jag säger det får jag lite 
press att göra det också…
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Processer är
fruktansvärda,
ångestfyllda, 
oförståeliga 
(och fantastiska).

Jerry Carlsson
+46 703 69 46 30 
jerry@verketproduktion.com
verketproduktion.com



Foto: Marcus Dineen

Jerry Carlsson

Uppvuxen i Piteå och numera bosatt 
i Stockholm. Tog sin kandidatexamen 
i film vid Akademin Valand Film 2014, 
där han även tog sin magisterexamen 
2015. Jerry valdes ut till European Film 
Promotions program ”FUTURE FRAMES 
- Ten filmmakers to follow” vid Karlovy 
Vary Film Festival 2015, en satsning som 
lyfter tio nyskapande europeiska filmre-
gissörer. Just nu utvecklar han sin första 
långfilm Bränder som är med i STHLM 
Debut omgång 5. Jerrys tidigare kort-
filmer har bl.a. tävlat på Locarno filmfes-
tival, Tribeca filmfestival och Warsawa 
Filmfestival. Jerry var med och startade, 
samt drev filmkollektivet Tjockishjärta 
Film. Nu driver han kulturproduktions-
bolaget Verket Produktion tillsammans 
med Anette Sidor. Verket Produktion 
fokuserar främst på film, men arbetar 

även med andra former av kulturproduk-
tioner inom bild, ljud och text. Verket 
Produktion skapar verk som undersöker 
vad det innebär att vara människa.

”Jag intresserar mig för människan, vad 
som får oss att fungera som vi gör. Jag 
undersöker identitet, sexualitet, normer 
och mänskligt beteende. Jag jobbar för 
att alltid gestalta med ett personligt och 
ärligt perspektiv. I min värld existerar 
alltid HBTQ-personer, likaså försöker jag 
befolka mina filmer.”
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Skärp, hängslen, fallskärmar, stötskydd och annan 
säkerhetsutrustning som hindrar mig från att börja

Vad handlar den oron om? Ibland tänker jag på att ord inte alltid berättar det 
jag vill säga, utan att valen av mina ord berättar om vem jag är. När jag läser 
de meningarna känns det självklart. Jag känner ju inte till allt om mig själv. 

Vad ska den här texten handla om? Börja på en plats, och skriv dig vidare 
genom ämnen. Processa. Ta inte ansvar för exakt vad texten ska handla om 
tänker jag. Sätt samman. Testa. Betrakta. Testa något nytt. Men stanna innan 
texten blir färdig. Drabbas genast av prestationsångest. Ska jag skriva en 
text som inte ska bli klar? Som sedan andra ska läsa? Vad fan ska det här 
bli för text? Sätta samman. Testa. Betrakta. Testa. Det här är inte en text om 
processer, det är en process. Det här är inte ett verk, utan ett synliggörande 
av en process utan bälten, hängslen, fallskärmar och stötskydd. Eller kanske 
har texten hängslen för att den ska gå att läsa, och för att jag ska överleva en 
publikation.  

Under min konstnärliga process dyker alltid den där känslan av oro upp i 
kroppen. Upprördhet, nervositet, ängslan. Det råder oro i kroppen. En oro 
över att i förväg inte veta hur något ska bli, att inte ha kontroll. Jag är inte en 
vän av kaos, men jag ogillar också det som stagnerat och stelnat. Jag vill ha 
rörelse med möjligheter. Något som inte är förutbestämt, men som har en 
riktning. En konstnärlig process är för mig ett arbete i att försöka skapa klar-
het av kaos. Att förstå och inse något om det som först verkade fullständigt 
oförståeligt. Processer är fruktansvärda, ångestfyllda, oförståeliga, (och fan-
tastiska). Jag vet att de är oundvikliga för att nå fram till något angeläget och 
märkvärdigt. Jag älskar dem, intalar jag mig själv. 

Att kasta sig ut i kaos, att bara köra på och sedan hantera följderna och kon-
sekvenserna känns som ett enormt arbete, ineffektivt, att förändra det som 
inte landade rätt. Varför göra det när man bara kan få till det på en gång? En 
annan sida av mig tänker att det är klart att man måste testa sig fram - att inte 
tänka för mycket, för tidigt - utan att röra sig framåt, köra på, testa, göra om, 
testa, göra om, testa. Jag tänker väldigt mycket och ibland sker det för tidigt i 
processen, innan jag egentligen börjat.
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Kalle Boman, som var min professor på Filmhögskolan, nämnde till mig för 
några år sedan:

“Jerry du vill gärna ha både skärp och hängslen innan du börjar”. 

Sedan följde en tystnad. Jag skrattade och höll med, samtidigt som jag tänkte 
att han hade missat stötskydden, fallskärmen, och all annan säkerhetsutrust-
ning jag bar runt på. Men han hade synliggjort något, att all säkerhetsutrust-
ning inte är nödvändig, och att det ibland är en för tung packning att bära på. 

En del av oron sitter i att presentera något ofärdigt, innan det är färdigt. Att 
synliggöra processer för andra, för då upphör det att vara en process och ses is-
tället som ett resultat. Ett verk som ska upplevas av andra; som den här texten. 
En text om processer, som ska tryckas till en bok för att sedan läsas av andra, 
där jag vill försäkra er som läser om vikten av processer. Det gör jag gärna. 
Det är processer som möjliggör resultat. Ibland är processer det som blir ett 
färdigt verk. Träffsäkert och impulsivt. Ibland är de slarviga och ointressanta. 
Ibland är också resultaten slarviga och ointressanta. Det stör perfektionisten 
som bor inuti mig. Perfektionisten är farlig, jag vet att jag måste vara vaksam 
när den dyker upp. Det perfekta stagnerar och blir stillastående. Det kaotiska 
skenar iväg och går inte att hejda. Jag vill undvika båda. Där ligger nog den 
största anledningen till all säkerhetsutrustning jag bär på; att misslyckas.

Där har vi det. Oron att misslyckas. Jag slår upp ordet oro;

upprördhet, nervositet; ängslan, farhågor; missnöjesyttringar, uppståndelse: det 
råder o. i landet || -n

balanshjul  i urverk; rörlig prydnad av halm,  träspån eller dylikt som hängs i 
ett fönster eller i taket och hålls i rörelse av luftdraget || -n; -r el. -ar

Oro är alltså inte bara en känsla i kroppen utan även ett balanshjul i urverk 
som håller reda på tiden, liksom en pendel. Oron möjliggör att klockans 
kugghjul rör sig framåt, steg för steg, så att visarna utför sina rörelser. Oro 
är också en halmprydnad, bara en sådan sak gör ju att det känns bättre. Allt 
handlar om rörelse. 
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Det råder fortfarande en oro i kroppen tänker jag, men det kanske är okej. 
Ibland fungerar den som en kompass för att inte fatta dumdristiga beslut. 
Faran uppstår när den blir ett hinder, att oron stoppar mig från att göra något 
överhuvudtaget. Stillastående. Paralyserad. Prestationsångest. När oron över 
att misslyckas blir som störst, och jag ser mig själv utifrån, kör jag fast. Såklart 
jag kör fast, säger den andra delen av mig. Det är ju inte möjligt att skapa 
något personligt och universellt om jag gör det utanför mig själv. Jag måste in 
i det och få igång en rörelse. Hitta flowet som gör att saker börjar ske av sig 
självt. Omedvetet. Flow. En kreativ kraft för sinnet, då aktiviteten blir ett med 
kroppen. Du är ett med det du skapar. Tiden upphör. Medvetandet får bara 
åka med, för allt är redan i rörelse. Där finns ingen prestationsångest, inga bäl-
ten, hängslen, fallskärmar eller stötskydd. Du som skapar behöver ingenting 
annat än det du gör, processen i sig är både målet och belöningen. Oron får 
inte sätta igång tiden igen, för just nu är det flow. 

Jag attraheras av abstraktioner, det är i abstraktioner som jag kan uppslukas 
av processen och inte hindras av ett resultat. Det är mer som ett abstrakt må-
leri, att sätta samman olika delar för att skapa en helhet. Ta ett steg tillbaka, 
betrakta, och försöka se vad det är som håller på att växa fram. Vad i det 
här kaoset är angeläget och av intresse för mig, just nu. När jag jobbar med 
text händer det oftast när jag beskriver något utan att medvetet analysera. 
Flowskriva. Vad händer när vädret förändras. Hur ser upplevelsen ut, hur lå-
ter den och hur känns den. Beskriv något från ett inuti-perspektiv. Något som 
attraherar. Lusten. Abstrahera, associera och gestalta det som inte riktigt går 
att förenkla. Skapa en upplevelse. Synliggör ögonblick som är flyktiga och till-
fälliga. Det som film kan fånga, det som endast film kan fånga. Det som text 
kan fånga, det som endast text kan fånga. Det som ljud kan fånga, det som 
endast ljud kan fånga. Beskrivningen finns kvar, och om den lyckas, får den 
evigt liv. En ständig rörelse trots att det är ett fruset ögonblick. Något gränslöst 
som gestaltats.

Det finns ett problem att använda text för att beskriva något som ska bli film. 
De är olika konstformer med egna unika gestaltande uttryck. De gör inte var-
andra rättvisa, för de har ett eget värde. En film kan endast försöka översättas 
till text, den kan inte helt och hållet upplevas genom text. Det krävs något 
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mer. Det krävs att det blir en film. För mig handlar allt konstnärligt processar-
bete om att hitta, förstå och gestalta en idé på ett sätt så att andra kan uppleva 
den. Där är text ett verktyg för att förstå idén. Texten kan strukturera, infor-
mera och beskriva mycket, men att beskriva en film i text funkar inte alltid för 
mig. Jag behöver bilder för att kunna göra en rättvis beskrivning av idén, som 
ska bli en film. Bilderna visualiserar det som texten inte kommer åt. Jag vill se 
det visuella, jag vill känna rytmen. Så när jag arbetar med en film skriver jag 
inte bara text, jag samlar även på mig stora mängder visuellt material som jag 
sätter samman samtidigt som texterna skrivs. Bilder som på olika sätt resone-
rar med idén och leder processen framåt. Slutligen har jag både ett textmanus 
och ett fotomanus som tillsammans ger en tydligare bild av vad filmen kan bli.  

Min process är både ett skapande och ett upptäckande. Ett arkeologiskt ar-
bete. För någonstans i den formulerade idén (som sätter igång lusten i mig) 
finns allt. Att genom text och bild försöka gräva fram det där konstnärliga ver-
ket som ligger begravt djupt i det undermedvetna. Det kräver verktyg för att 
gräva, spränga och borra sig igenom alla hinder. Oro och självkritik, resultat 
och perfektion, kaos och säkerhetsutrustning. Borra sig igenom det medvetna 
till det som överraskar mig, nya insikter och nya upplevelser. Slutligen hoppas 
jag kunna gräva fram och sätta samman det till något som går att förstå. Jag 
vill åt det där häpnadsväckande, det som känns nära huden, under huden, det 
drabbande och angelägna. 

Så dyker frågan upp: Hur mycket skyddsutrustning krävs för att jag inte 
ska orsaka skada på mig själv och andra? Att jag inte spränger något i bi-
tar? Hur hittar jag de där verktygen som behövs? Och vad är det för verktyg? 
Grävmaskin, sprängämnen, den där lilla jävla hackan, och borsten. Jag brukar 
nog oftast börja med den lilla hackan och borsten. Det blir alltid ett enormt 
stort arbete att gräva fram allt som behövs med så små verktyg. Fuck stöt-
skydd. Fuck Fallskärm. Fuck hängslen. Fuck skärp. Under vissa förhållanden. 
Jag ska nog testa att spränga lite.

Jag piercade mig förresten i örat häromdagen. En piercing som fjortonåringen 
i mig blev överförtjust i, men som han aldrig vågade skaffa. Det känns som 
att det hänger ihop med det jag skrivit i den här texten, men jag kan inte 
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förklara varför. Kanske handlar piercingen bara om en ålderskris? Kanske 
skulle jag ha skrivit en text om ålderskris? Ta bort den sista meningen, tänker 
jag genast. Nej låt den stå kvar, tänker den andra delen av mig, det här är ju 
en processtext. Har du skrivit en text om process, kontrollbehov, säkerhets-
utrustning och oro, som avslutas med en ålderskris; så har du kanske insett 
något om dig själv?
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Allting sker, 
mitt i kaoset, 
skoningslöst 
utsatt för 
livet.

Joakim Granberg
jockegranberg@gmail.com



Joakim Granberg

Joakim har ett förflutet som miss lyckad 
skådespelare och en framtid som fram-
gångsrik manusförfattare. Han gillar 
varma människor, roliga skämt och histo-
rier som får livet att kännas större än vad 
det är.

Foto: Richard Ryan
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Myten om det enskilda rummet

Det finns en föreställning bland författare att det krävs ett tyst, isolerat rum 
för att nå den koncentrationen som behövs för att kunna skriva. En stuga i 
skogen, ett kontor utan internet eller en läsesal på ett bibliotek. Rummen är 
många men kan vara svåra att finna. Ofta störs de av den aktiva värld i vilken 
de är placerade. Och ofrånkomligen är en del utav.

Rummet där jag bor är just av den tysta, perfekta sorten. Det är vackert utfor-
mat för ett stilla liv där allting står på sin givna plats. Soffan med sin bekväma 
schäslong, det danska soffbordet, den charmiga ryamattan. Det är ett välstä-
dat hem. Dammsuget, avplockat, avtorkat. Växterna kring fönstren skapar liv 
hos de annars rätt döda möblerna. Fikusen, aralian, monsteran arbetar till-
sammans i tysthet för en rikare luft. Jag uppskattar mitt rum väldigt mycket. 
Det är ett gömställe mitt i en stad, fredat ifrån brus och larm. På den ingla-
sade balkongen står ett nätt skrivbord som, förutom ett par krokiga kaktusar, 
precis ger plats åt en dator och en kopp kaffe. Varje gång mina ögon lämnar 
skärmen landar de på en vidsträckt utsikt över skogar och trevåningshus från 
50-talet. Ingen vet om att jag är här. Ingen kommer att störa mig eller knacka 
på dörren. Det är mitt eget heliga gömställe. Här finns inget som stoppar mig 
ifrån att skriva. Det är bara att sätta igång.

Men timmarna går och min blick dras emot ytterdörren. Är det ingen som 
kommer och knackar på? Någonsin…? Trots att jag har designat denna lugna 
oas, som tagen ur en inredningstidning med tid för reflektion över hur bra jag 
har det, finner jag det svårt att skriva.

Istället utsätter jag mig för livet och inser att jag faktiskt kan skriva var som 
helst. Bland folk likväl som i ensamhet. På tunnelbanan, parkbänken, eller 
på café. I sommarstugan med min familj, med mina brorsbarn som springer 
fram och tillbaka, rycker i mig och efterfrågar lek. Det spelar ingen roll. 
Tillsammans med min portabla arbetsstation sätter jag mig ner och dyker in 
i en fiktiv värld som tillhör mig. Ett gömställe i den totala offentligheten. Jag 
skärmar av brus och larm och lär mig att andas i en värld som är allt annat än 
död. I motsats, den är kaosartad. Men var passar bättre att skildra dramatik 
än mitt i kaos? Där livet sker. Bland relationer som ömsom fungerar, ömsom 
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krackelerar på grund av att en part vill ha socker och en annan inte vill tillgo-
dose det behovet. 

Det finns en teori om att det tar 20 minuter för en människa att nå fullt fokus 
igen efter att ha blivit avbruten. Det kan mycket väl vara sant. Ibland kommer 
jag in i ett flöde av skapande som uppslukar mig till den grad att jag glömmer 
av min omvärld. Det är en underbar känsla som oftast uppstår i både tystnad 
och enskildhet. Men det går inte att leva enbart för de stunderna. Heller inte 
bygga ett konstnärsskap kring dem. Det är lika bra att lära sig den kompro-
missen om man ska få någonting gjort över huvud taget. Som den här texten, 
vilken jag skriver under återkommande avbrott från min far som vill ha hjälp 
i trädgården, lyfta upp plankor på vinden, köra skräp till tippen… Det kanske 
faktiskt är variationen som berikar. Miljöombytena mellan vardagens olika 
rum. Att leva distraherar mig ifrån att tänka, vilket möjliggör mig att skriva. 
Det finns en skönhet i distraktioner. De kanske till och med är nödvändiga. 

Det skrivande rummet är ett rum jag bär med mig, vart jag än går. Det behö-
ver inte vara ett fysiskt rum med vintagemöbler och cocktailvagn (även om 
det också kan vara trevligt). Men det går inte att planera sitt skrivande liv ut-
studerat i minsta detalj. Allting sker, mitt i kaoset, skoningslöst utsatt för livet.
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Foto: Sara MoritzSanna Lenken, manusförfattare och regissör.
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Jag hade otroligt svårt att hitta tillbaks 
till min koncentration.

Nu har det dock lugnat ner sig och 
Sanna går dagligen till ett kontor, där 
andra författare och frilansare sitter. 
Det ger henne sällskap, men också di- 
sciplin, vilket behövs sen hon fick barn.
Det som barnen gör är att när jag väl är 
på jobbet så måste jag producera under 
den tiden jag har när jag är där. Jag kan 
inte skriva med skrikande barn på be-
nen. Och jag är väldigt känslig för att bli 
störd. Jag har helst inga möten under 
skrivdagar. Jag kan inte sitta 9–12 om 
jag har ett möte kl 13, eftersom möten 
tar kraft att förbereda. Jag älskar när jag 
har hela veckan helt tom… otroligt skönt 
att ha det rent. Ibland måste jag säga nej 
till jobb bara för att få den ron.

Sannas frilanskontor består av ett 
enda rum, delat av 9 andra, men det 
är oftast bara ett par stycken som är 
där. Rummet är trivsamt med ett stort 
fönster, som vetter mot en lugn gata 
på Södermalm.
Det är trevligt att ha nån att prata med. 
Ibland går vi promenader för att snacka 

 Ett samtal med

Sanna Lenken

För att få inblick i ett annat skrivande 
rum, tar jag ett samtal med manusför-
fattaren och regissören Sanna Lenken.
Jag behöver fokus och koncentration, 
och det egna rummet. Jag behöver lugn 
och ro… ett rum som jag trivs i.

Sanna har provat att skriva lite var-
stans. 2015 var ett hektiskt år för 
henne. Då kom hennes långfilmsdebut 
“Min lilla syster” som blev både prisad 
och hyllad, vilket medförde nästan ett 
år av resor runtom i Europa. Något 
som ställde sig i vägen för skrivandet.
Den lanserades på massa ställen där jag 
var tvungen att göra PR. Det var svårt att 
ha en så lång period som blir rätt inne-
hållslös till slut, eftersom jag upprepade 
mig hela tiden. Ens lust är ju i skapandet 
och man vill bara tillbaks till jobbet igen. 
Jag blev slutkörd av att hålla på med det, 
även om jag så klart var jättetacksam, eft-
ersom filmen spreds till så många. Men 
det var svårt att komma på nya idéer. 
När jag satt och skrev skulle jag plöt-
sligt träffa en journalist och jag märkte 
att jag klarar inte av att bli avbruten. Om 
jag skulle träffa nån kl 13 kollade jag på 
klockan hela tiden. Det blev så splittrat. 

möter Sanna Lenken
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lite. Eller så fikar jag med en kompis, eller 
tränar… Jag försöker njuta också! (skratt)

Sanna ger sken av att vara en reflekter-
ande person. Det märks att hon tänker 
mycket på den skapande processen, 
orden väller obehindrat ur henne och 
hon har hela tiden nära till skratt.
Det tar tid för mig att komma fram till 
saker. Jag har inte tempot som andra har, 
utan är orolig, ångestfylld och långsam 
i starten. Jag går och gror och tänker 
länge innan jag kommer fram till beslut. 
Ibland är jag hård mot mig själv och tvin-
gar mig att sitta ner och skriva, men då 
krampar jag. Jag går på lust, men det 
har tagit tid att komma fram till hur jag 
jobbar.

Jag tror att idéer kommer till en. Som när 
jag skrev på en långfilm, och gjorde en 
intervju med en person och kom på en 
idé till en kortfilm… eller så kan jag läsa 
en bok, eller se på en film. Jag kan bli 
väldigt sugen när jag ser bra film. Det här 
med att kämpa “jag ska skriva, jag ska 
skriva…” då händer det inte så mycket 
för mig. Utan jag hör nåt, eller ser nåt 
och… det där är intressant! Som det jag 
skriver på nu är en idé baserat på en tjej 
som jag provfilmade för en annan film. 
Hon fick ingen roll men hon hade en 
spännande livshistoria. På så sätt lagrar 
jag idéer och material som jag tycker om.
Jag har gjort en kortfilm på sidan om nu 
när jag varit mammaledig, som handlar 
om att vara mamma och konstnär. Och 
att skriva. Det här var nåt helt annan än 
att skriva ett vanligt manus, en väldigt kul 

process, eftersom jag har filmat först och 
sen skrivit utifrån bilderna. 

Jag får se ett klipp från en “skissfilm” 
av Sannas pågående process, som på 
ett smart och komiskt sätt belyser skill-
naderna i konstnärsyrket mellan män 
och kvinnor.
Det är luststyrt, utan några pengar och 
ligger jättenära mig. Den blir som en 
dagbok nästan. Den sitter jag faktiskt 
med när barnen har lagt sig. För den var 
jag tvungen att få ur mig.

Efter ett par timmar skiljs jag och 
Sanna åt. Hon ska vidare på nästa 
möte, medan jag går ner i tunnelbanan 
för att återvända hem till mitt göm-
ställe, inspirerad av livets olika rum.
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Var börjar 
man när man 
är fri att göra 
exakt vad 
som helst?

Joen Heed Windahl
joen.windahl@gmail.com



Foto: Peter Pousard

Joen Heed Windahl

Jag heter Joen Heed Windahl och är en 
göteborgsbaserad manusförfattare och 
regissör som föddes i Uppsala 1976. 
Jag har skrivit så länge jag kan minnas 
och ägnat mig åt film på olika sätt de 
senaste tjugo åren. 1999 utbildade jag 
mig till regissör på Institutet för Högre 
TV-utbildning (IHTV) och har sedan dess 
skapat ett tjugotal kort- och novell-
filmer. 2016 började jag den fantastiska 
manusutbildningen på Alma. Teman 
som intresserar mig är kärlek, ondska, 
ensamhet, rädslor, rättvisa och döden. 
Jag fascineras av existentiella frågor, 
science fiction och det som inte syns 
men som bubblar där under ytan.
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Balansakten

För mig känns skrivande som ett litet trevligt stearinljus som brinner inuti 
bröstet och som skänker både trygghet och mening. Lite som en kärlek fast 
inte riktigt så stark, men mer tålmodig. Förr kunde jag inte tygla det där ljuset 
och slängde på så mycket syre att det brann upp eller svedde. Alltid svår-
tolkade lappar på nattduksbordet som fylldes i ytterligare under natten och 
bidrog till dålig sömn och stress. Kunde fragmenten från drömmarna eller 
de nattliga tankarna användas på något sätt, kanske till en film? Något som 
sällan hände. Numera har jag lyckats rikta processen bättre och den är inte 
lika fragmentarisk. Jag har funnit en bättre balans och kan själv frammana 
kreativiteten när jag är i behov av den. 

Just att balansera inom och mellan alla olika delar i en komplicerad skrivpro-
cess är inte helt lätt och jag har ibland kantrat i mina projekt eller drivit för 
långt åt något håll. Dels i själva historieberättandet men också i förståelsen för 
hur texten kommer att tas emot.

Hur skapar man då balans i sin skrivprocess? Kanske kan en överblick av 
mitt senaste dramaserieprojekt ge mig några nycklar? Jag har även intervjuat 
manusförfattaren Ulf Kvenlser. Vad kan jag lära av hans process? 

Idéskapande
Var börjar man när man är fri att göra exakt vad som helst? Jag gjorde en lång 
lista som innehöll alla TV-serier och filmer som intresserade mig och gav 
upphov till starka känslor. Jag listade även genres, speciella tonträffar, teman 
och starka sekvenser som berörde mig.

Det här var ett sätt för mig att rensa bort min föregående skrivprocess, att 
samla tankarna och försöka hitta mönster i det som jag gillade. Det blev en 
sorts kunskapsbas om mig själv. 

Utifrån den bestämde jag mig för att skapa en science fiction-serie på svenska. 
En spännande värld på liv och död i vilken jag kunde arbeta med teman som 
jämställdhet eller rättvisa. En värld där jag också kunde placera existentiella 
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frågor, karaktärer med stora inre konflikter och en omöjlig kärlekshistoria. 
Det kändes lustfyllt. Listan gav en trygghet. Än så länge i hyfsad balans.

Idéutveckling
Tidigt i processen började jag intressera mig för olika hypotetiska tekniker för 
att kunna förflytta människor från nutid till framtid. På så vis skulle jag kunna 
berätta på ett skarpare sätt om nutida samhällsproblematik. Det började något 
naivt formas en historia om en man som vaknar upp i en framtidsvärld där 
det bara finns kvinnor. En värld där mannen skulle vara i underläge i sam-
hället och utnyttjas. Ett försök att berätta om jämställdhet från ett annat håll.

Här var första tillfället där jag var lite ute och vinglade och balans tydligt kom 
in i processen. När jag berättade för några kollegor om historien så förstod 
jag den också tydligare själv och insåg vissa saker. Det här med en man i en 
kvinnovärld hade gjorts många gånger förr och var också ett ganska svårt 
tema att berätta om som man. Jag kände mig tvungen att tänka om lite. Tidig 
input redan här på idéstadiet gjorde att jag slapp jobba för långt med en story 
som inte riktigt fungerade. 

Jag började nu för min inre syn istället se en historia där fyra människor vak-
nar upp utan minnen i en avlägsen framtid. De måste tillsammans förstå sin 
tillvaro och lära känna sig själva igen i fångenskap. Det intressanta i processen 
just här var att jag kunde ta med mig delar från den tidigare idén. Exempelvis 
kunde jag behålla vissa antagonistkaraktärer. Det hade varit lätt att annars 
tanklöst göra dessa karaktärer manliga. Med den gamla idén i bakhuvudet 
skapades dynamik. 

Värld & karaktär
Nu började ett stort skissarbete. Bra hjälp här var några tekniker jag lärde mig 
av Zara Waldebäck på Alma Manusutbildning. Strategier för att hitta mer stoff 
till världen. Spåna fram konkreta detaljer, regler, värderingar, motsättningar 
med mera. Det satte fart på fantasin och gav upphov till en detaljerad värld 
med unika förutsättningar.

Nu kunde jag börja titta mer på karaktärerna. Vilka var de och varför hade de 
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hamnat här? Och på vilka sätt kunde just dessa skapa drama kring det män-
niskovärdetema jag nu valt? Just här i processen kändes det skönt att inte ha 
mejslat ut för tydliga karaktärer innan tematiken och världen blivit färdig. Nu 
kunde de få karaktärsdrag och bakgrund i enlighet med temat. Just att knyta 
an karaktärernas inre konflikter till tematiken skapade förståelse till varför 
det var just dessa människor som jag skulle berätta om och gjorde också att de 
balanserade inom berättelsens ramar. 

Input
Jag hade nu plitat ner några sidor om den här nya världen, temat och karak-
tärerna och kom till en av de viktigaste och för mig mest skrämmande delarna 
i balansgången: Feedback.

Jag skickade ut idén till flera personer med kunskap om manusprocessen och 
fick mycket respons. Både positiv och negativ. Ibland träffade den helt rätt, 
som när en manusförfattare tyckte att det fanns plats för en andlig del i his-
torien. Andra röster var svårare att ta till sig. Jag behövde sovra, ta till vara 
det som kändes sant och på ett konstruktivt sätt avfärda det som kändes fel. 
Försöka vara trogen berättelsen utan att för den skull vara dumdristigt stolt. 
Den här processen är så otroligt svår och jag har ofta fastnat i tidigare projekt 
efter just feedbackfasen. Hur kan man vara stark och motiverad när man kän-
ner sig helt sänkt av responsen eller osäker vilken väg man ska gå? Jag hade 
nog en del tur just den här gången och fick ett mycket positivt gensvar vilket 
skapade ett driv framåt. Med tanke på mina tidigare erfarenheter tror jag att 
det är viktigt att visa upp det ofärdiga projektet hur jobbigt det än är. Det vin-
ner historien i slutändan på och bidrar också till balans i det fortsatta arbetet.

Färdigställande
Det krävs ju en ganska svåröverskådlig mängd information för att skapa flera 
timmars drama. Jag hittade här överblick genom att jobba i fyra dokument 
samtidigt. Det fungerade lite som en våg med fyra armar som sinsemellan 
skulle ha jämvikt. Att växelvis med text tynga ner varje arm försiktigt. Ett 
visionsdokument där jag skapade världen, ett karaktärsdokument, ett sto-
rylinedokument för hela första säsongen och ett manusdokument med första 
avsnittet. Jag insåg här vikten av växeldragning. Att i ett dokument gå ner 
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djupt skapade kunskap till andra delar. Exempelvis hittade jag i manusarbetet 
en hel del karaktär som jag sedan kunde föra in i karaktärsdokumentet och 
som i sin tur skapade massor av handling som jag kunde föra in i storylinen. 
På så sätt upprätthölls balansen och helt plötsligt skapades historien nästan 
av sig själv.

Man kan ju efter att ha läst ovanstående text tycka att jag balanserat enkelt 
genom processen men det är nog mer en efterhandskonstruktion än en san-
ning. Men att reflektera över det hela har ändå skapat viss balans... fram till 
nästa vågdal vill säga. Vad har då Ulf Kvensler för tankar om skrivande att dra 
lärdom av? Ulf som skapat manus till bland annat Molanders, Svartsjön och 
Vår tid är nu.

Ulf Kvensler om idéskapande
Jag har alltid haft lätt att få idéer, berättar Ulf. De som stannar kvar eller åter-
vänder efter ett tag brukar ha någonting speciellt. Dessa skriver jag ner, för-
ädlar, vrider och vänder på. Här kommer också lusten in. Alla idéer har en 
livscykel, först är de  fantastiska men sedan följer en tuff period. De idéer som 
överlever svackan är ofta starka nog att visa upp för en potentiell producent, 
berättar han. 

Hjälten
Något som Ulf lärt sig genom åren är att publiken behöver en hjälte att hålla 
på, någon som den vill följa.

Vi författare måste visa tydligt vad som står på spel. För den stora publiken 
är det mycket viktigare än exempelvis visuell form eller skarp dialog. Är inte 
publiken intresserad av grundhistorien och av hjälten så är inget sådant något 
värt, berättar han. Å andra sidan gillar de historien och karaktärerna så kan 
de köpa väldigt mycket. Ulf tror att detta är förklaringen till att TV-serien 
Molanders inte nådde den riktigt stora publiken. Det var inte en tydlig hjälte-
saga utan berättade istället om komplexiteten i en skilsmässa. Publiken visste 
inte riktigt vem de skulle hålla på. 

Jag tror att Ulfs tankar om att tydliggöra huvudkaraktären och vad som står 

möter Ulf Kvensler
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Foto: Mattias EdvallUlf Kvensler, manusförfattare och regissör.
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på spel kan vara en intressant ingång i nästa utvecklingsfas av min science 
fiction-serie eftersom jag valt att göra en ensemblehistoria. Kanske borde jag 
testa att bryta balansen i gruppen för att skapa en tydligare hjälte? 

Karaktärsarbete
Den mest lustfyllda fasen för Ulf är att skapa karaktärerna. Han jobbar ofta 
med verkliga personer som förebilder men försöka vrida upp dem några 
snäpp. Det ger dem ett eget språk. Kanske borde han först tänka på vilka egen-
skaper en karaktär ska ha och vilka hinder den ska möta i förhållande till det, 
men det blir för teoretiskt resonerar han. Det måste börja i lusten.

Här är jag lite kluven. För mig fungerade det väldigt bra att vänta med att 
mejsla ut karaktärerna tills jag visste mer om världen och temat. Samtidigt så 
förstår jag att det kan bli väl teoretiskt och gillar att lusten ska få styra.

Feedback 
När det gäller feedback så finns en stor skillnad i våra respektive processer. Ulf 
som är så etablerad jobbar enbart med input från producenter och kanalernas 
chefer. Där får han tydliga och tidiga svar på vad som kan göras och inte.

Det är inte säkert att du får samma feedback från en författarkollega som 
från en producent och det är ju faktiskt producenterna som i de flesta fall 
har sista ordet, menar han. Inte helt lätt dock som oetablerad att nå in i dessa 
slutna rum. 

Mer makt åt författaren
Om vi författare inte enbart hänger upp oss vid vad vi själva vill skriva om, 
utan också lär oss att tidigt ha med producentens synvinkel om vad publi-
ken vill se, så får vi mycket mer makt över våra projekt, säger Ulf. Kan vi 
hitta balansen mellan den egna rösten och publikens öga är mycket vunnet, 
menar han.

Jag håller med Ulf att det är viktigt att ha kunskap om publiken samtidigt som 
jag tänker att man inte får låta det ta över ens egen röst. Ibland kanske inte ens 
publiken själv vet om att den vill se en synnerligen “välbalanserad” science fic-
tion-serie skriven av en än så länge oetablerad, men lovande manusförfattare.



Lovisa Svensdotter
+46 707 33 37 08
blubb@saltafisken.com

Något brast 
och blev 
skarpt på 
samma gång.



Lovisa Svensdotter

Jag är utbildad TV-producent vid 
Stockholms Dramatiska Högskola och 
har sedan examen bl.a. arbetat som 
inslagsproducent på SVT. Jag skriver 
humor och inspireras av mina egna och 
andras tillkortakommanden, vardagliga 
situationer som jag upplever absurda 
och vår allas strävan att bli accepterade 
som vi är, ofta genom att trassla till det 
genom att låtsas vara någon vi inte är… 

Smakprov på vad jag gör finns Youtube. 
Sök på Lovisa Svensdotter.
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Utdrag ur processdagbok

Dag 12536
Jag har fått en sprillans ny dator idag! Känns lite sorgligt att skriva på den. Han 
som hade den dog. Han hade inte tänkt dö. Han hade precis köpt den. Han 
hade tänkt leva och bestämma vilket språk som datorn skulle ha, vilket land 
och tidszon som skulle gälla. Men han dog ändå. Han satt död i sin lägenhet 
i tre månader innan någon upptäckte honom. Lukten hade fått grannarna att 
undra och trots att mamma letat och varit där och knackat och försökt komma 
in va det inte hon som hittade honom utan störningsjouren och polisen. 

Han hade aldrig druckit en droppe men obduktionen sa att han hade 3 pro-
mille i blodet. Han va vegan o nykterist. Mamma tror det skett post mortum. 
Att faktumet att han varit död så länge gjort att alkoholhalten blivit förhöjd. 
”Hinner hända mycket i en kropp på tre månader.”

Polisen kom en dag till hennes dörr, hon öppnade och dom sa att hon stod 
som närmast anhörig till en Stefan Olofsson. Han hade hittats död. I sin 
lägenhet. Den höll på att saneras så polisen hade inte kunnat hitta så mycket 
information men dom hade hittat hennes namn. Hans systers namn. Hon 
skulle behöva vänta med att gå in tills saneringsfirman var färdig. När hon 
tillslut fick tillträde stank det. När jag kom dit efter ytterligare veckor stank det 
fortfarande. Jag kunde först inte gå in. Jag va höggravid och lukten gick rakt in 
och ut igen. Jag bestämde mig för att jag inte ville ha någonting därifrån min 
morbrors ungkarlslya. 

Han blev 58 år. Jag hade inte träffat honom på 23 år, då hans mamma, 
min mormor, begravdes. När han fyllde femtio träffades vi få levande och 
tillräckligt friska släktingar på Stallmästaregården för att fira. Men han kom 
inte. Jag filmade middagen och skickade en DVD. Han hade sagt till mamma 
att han uppskattat att vi firat honom. Men att han inte kunde komma för han 
led av vaskulit och va så orolig att bli sjuk om han träffade folk. Så vi sjöng 
och skålade i hans frånvaro och nu åtta år senare sitter jag å skriver humor på 
hans dator. Den stod en meter ifrån honom. Han satt död i fåtöljen å datorn 
stod på skrivbordet. 
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Det slutade med att jag tog massa grejer. Hans arv från sina föräldrar; 
min mormor och morfar och min bonusmormor stod där. Deras liv på 
Strandvägen och Djursholm var helt uppdukat framför mig och jag har aldrig 
kunnat slänga nåt ändå. Jag tog allt jag kunde bära och stuvade in i pappas 
bil. Min man ringde från sjukhuset å sa att det va illa. Min bonusdotter, hans 
dotter, hade åkt in akut och blivit inskriven. Det va hjärntumör. Doktorn hade 
tagit in honom i ett rum och pratat med allvarlig röst. Jag va höggravid. Stod 
i en död främlings lägenhet och grät på hans toalett och stanken sved i näsan 
och livet växte i magen och ett barn på 9 år skulle snart inte finnas mer. 

Tre månaders tystnad men mamma va van. Lite märkligt va det, men hon va 
van. Mamma hade en bror hon precis börjat få kontakt med. En enstörning 
till bror som precis börjat öppna upp. Dom hade kul tillsammans. Samma 
humor som bara två syskon med en bisarr och skev uppväxt kan dela. Där 
det går att skatta åt mord och misshandel utan att det är konstigt. Något som 
vem som helst hade tyckt va otäckt kunde dom skratta åt. Högt och ohämmat. 
Tycker synd om henne min mamma som har så få vänner som är lika gräns-
lösa som hon. Och nu har hon förlorat ännu en. Dom som precis hade funnit 
varandra på nytt. Efter 20 års tystnad..

Jag har precis fått mitt första betalda jobb som humormanusförfattare och 
jag skriver skämt efter skämt på en dator vars förra ägare dog. Det hela känns 
ganska makabert men samtidigt har jag nog ärvt inte bara dator utan även 
hans bisarra humor. Det är något komiskt med en manusförfattare som sak-
nar dator, som får uppdrag att skriva något roligt och uppiggande men som 
måste borsta bort dödsdamm från tangentbordet innan det går att börja.

Jag tror han hade diggat det. Trots att jag inte träffade honom mycket minns 
jag hans garv och jag tror han garvar det garvet precis just nu. Och på måndag 
om sex dagar opereras min bonusdotter. Hennes hår kommer rakas av och 
hennes skallben sågas upp. Min man kommer sitta där och må svindåligt och 
jag inser nu att jag inte alls kan ha möte på mitt första betalda humorskrivarjobb 
som jag i all iver råkat boka in precis just då. Jag måste ju vara på sjukhuset 
hos honom. Vänta med honom i korridorerna medan tumören avlägsnas och 
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diagnostiseras som helt ofarlig, så vi kan få hem henne ihopsydd och frisk, så 
livet bara kan få fortsätta. Precis som det ska. Bara fortsätta.

Dag 12538
Det betalda humorskirvarjobbets första fas är avklarad! Det var svårt att av-
gränsa. Kunde ju ha skrivit hur mycket som helst. Men jag bestämde mig för 
att fokusera på karaktärerna och responsen blev positiv. 

Jag åkte hem till mamma med bäbisen utan man och alla andra barn för att 
få skriva i lugn och ro. Vilket visade sig va jättekorkat. Jag vet inte hur många 
gånger jag har påbörjat skrivandet dessa två dagar? Mitt kroppsminne säger 
att jag mest vankat en hemlängtande tvåmånaders som annars alltid brukar 
älska att sova och ligga för sig själv. När hon väl somnade och jag äntligen 
hade tid att skriva kastade jag mig ut för att springa och skutta i joggingspåret 
för att känna efter om jag fortfarande levde. Det var jätteskönt. Och vackert. 
Det låg en tät dimma över stigarna och så direkt blev jag rädd för våldtäkts-
män och sprang hem.

Jag har en hemlig anledning till varför jag håller till hos mamma. Jag gör en 
dokumentär om henne men hon vet inte det. Vad hon än säger och gör så 
blir det dråpligt och komiskt. Hon är den mest bisarra människa jag känner. 
Hon kan inte ens stå still när någon vill berätta något, hon är rakt på sak och 
tycker folk som är dåliga lyssnare kan dra åt helvete. Hon är så många saker 
på samma gång. Hon har romer boendes på tomten och hon är 70 år och 
dansar fortfarande balett. Imorse var hon nere och dök i simhallen innan jag 
ens hade vaknat. 

När hon hade 70-årsfest höll hon ett tal om att inte stagnera. Att vi alltid ska 
slänga oss ut i det okända för annars blir vi, citat: Dumma i huvet. 

Det var på hennes 70 årsfest, efter hennes tal. Det blev som en katapult när 
jag insåg att jag missat ännu ett oslagbart ögonblick. Talet hon höll på mitt 
bröllop, beskedet om hennes brorsas död, hennes tredje barnbarns ankomst 
till världen, hennes engagemang för romerna, hennes passion för dansen.. 
Något brast och blev skarpt på samma gång. Samma dag som jag fick mitt 
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första betalda humorskrivarjobb köpte jag en kamera som kostade samma 
som fakturan jag kommer skicka. Så nu kan jag fånga henne så mycket jag vill.

Jag ska bara lära mig umgås med henne. Vi gick i terapi för ett par år sedan för 
vi hade så svårt att kommunicera. Men hon avslutade det för hon tyckte att 
hon blev för trött. Det är ganska komiskt. Lika märkligt som att skriva skrat-
tet-fastnar-i-halsgropen-skämt på en dator som borde lukta lik. Hon ville nog 
helhjärtat laga vår relation, men hon blev för sömnig av det..

Dag 12540
Jag och bäbisen har kommit hem och produktionsbolaget bokar in bolla-
idéer-möte. Imorgon är det operation. Bonusdottern får absolut inte bli 
sjuk, då måste operationen ställas in. Bäbisen är för liten för att ta Vanquin 
-medicin mot springmask. Bäbisen är förkyld, bonusdottern har springmask. 
En omöjlig kärlek.

Dag 12545
Bonusdottern har kommit hem och datorn står på skrivbordet. Den glöder. 
Hon med. Hon har skaffat pojkvän som går i samma klass. Hon har bandage 
runt hela huvet och är jättekär. Mitt första betalda humorskrivarjobb går bra 
hittills. Jag skriver roligt om det trasiga. Producenterna skrattar. Det är fett 
att datorn är så inskriven att den känns som min nu och att dotterns huvud 
är hoplappat så livet och berättelserna bara kan få fortsätta fortsätta fortsätta.
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Dimen Abdulla, 34 år.
Yrke: Dramatiker.
Tidigare uppsättningar:
På alla fyra, Radionovellen & Kilen, 
Stockholm Stadsteater.
Revolution, Ung Scen Öst.
Nomnomnom, Unga Dramaten.
X, Unga klara.
Självporträtt & Giraffen,  
Radiodrama.

Aktuell med pjäsen K för 
Stockholm Stadsteater.

möter Dimen Abdulla

Foto: Mattias Ahlm
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Vad har du för tips till oss som utbildar 
oss inom filmmanus för att kunna skriva 
för radio?
Var nyfikna! Lyssna på radiodrama. Att 
lära känna mediet är viktigt. Sedan att 
kontakta Radiodrama och presentera era 
idéer. Se till att få komma på ett möte 
och berätta vad ni vill göra eller presen-
tera det ni har gjort.

Dimens texter utgår från teman som 
kommer ur hennes egen verklighet: 
Våld, utanförskap, mänsklig utsatthet, 
arv och primitiva känslor. ”Att överleva 
verkligheten”, som hon uttrycker det.

Tidigare tyckte Dimen att det kunde 
vara svårt att dra gränsen mellan henne 
själv och hennes skrivande. Men idag 
förhåller hon sig till sina texter som 
just texter och inte som något som är 
ett med henne som person. Jag undrar 
hur, men får ett svar som bollar tillbaka 
till mig själv.
Gränsen går i dig själv och den måste 
du dra.

”Skaffa sidfläsk!” är dramatikern 
Dimen Abdullas tips till manusförfat-
tare i början på sin karriär. 
Sidfläsk, ha kul och våga landa i det ni gör. 
Men kanske det viktigaste: Skaffa livser-
farenhet, delta i omvärlden, skaffa nya 
vänner som är annorlunda från er själva 
och nära omgivning. Många lever ett my-
cket mindre liv än dom tror att dom gör. 
Jag inklusive.

Just nu arbetar Dimen med pjäsen K 
för Stockholms Stadsteater men under 
året 2016–2017 var hon Sveriges 
Radios första husdramatiker på 
Radiodrama där hon tog in nya röster 
och själv bidrog med uppsättningar 
som Självporträtt och Giraffen.

Jag undrar om hon ser några stora 
skillnader på att jobba med text för 
scen och text för radio, men för Dimen 
är det en likartad process.
Radio talar till lyssnare och scen för åskå-
dare. I båda rummen finns potential att 
leka med uttrycket och konstnärliga ar-
betsmetoder. Den konstnärliga friheten 
är stor och möjligheterna breda.

Skaffa sidfläsk! 
Intervju med Dimen Abdulla

”

möter Dimen Abdulla



De ger mig 
mening och 
genom dem 
kommer även 
jag i någon 
mån att leva 
kvar.

Martin Wikner
martin.wikner@gmail.com



Frilansande manusförfattare, video artist 
och narrative designer med bakgrund 
som film- och medielärare på gymnasiet, 
spelutvecklare på Massive Entertainment 
och kortfilmsregissör. Lever på kreati-
vitet och fantastik, och har som mål att 
stå bakom en långfilm/tv-serie, en skiva, 
en bok och ett tv-spel innan jag fyller 40 
år. Mina berättelser och världar kretsar 
främst kring ideologiska och filosofiska 
idéer om ansvar och makt, och utspelar 
sig allt som oftast i skräck-, fantasy- eller 
science fiction-universum.

Martin Wikner
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Fyra saker att leva för

När jag började min tid på Alma tänkte jag att mitt skrivande var ett medel 
för att förverkliga mina kreativa ambitioner. Mot slutet av utbildningen gick 
det dock upp för mig att det blivit mer än så. Skrivandet hade gått från att 
ge utlopp för min kreativitet till att även bli ett verktyg med vilket jag kunde 
utforska vem jag faktiskt var.

Sommaren 2016 inledde jag ett kreativt projekt där jag satte upp fyra mål som 
jag ville uppnå innan jag fyllde 40 år. Jag hade då sju år på mig att: 1) skriva 
och publicera en bok, 2) få en film eller tv-serie som jag skrivit producerad, 3) 
ge ut en skiva med egenskriven musik samt åka på en tillhörande miniturné 
och 4) vara kreativt drivande i ett utgivet tv-spel.

Jag förstår om du upplever det som högt ställda mål, men de är alla områden 
jag sysslat med större delen av mitt liv i en eller annan form. Även om jag 
egentligen redan skapat rätt mycket som var kopplat till målen så kände jag 
att jag inte nått riktigt ända fram till de ”stora verken” och tanken var nu att 
sporra mig själv till att äntligen få det gjort.

Eftersom projektet handlade om att åstadkomma de fyra målen innan jag 
fyllde 40 år fick projektet namnet fourbeforeforty. Jag satte upp en lös stra-
tegi, som i grunden handlade om att ge mig själv tiden och utrymmet att 
arbeta med mina projekt som i sin tur skulle leda till att målen uppfylldes. 
Som en del i satsningen sökte jag till Alma Manusutbildning utifrån en tanke 
om att det skulle ge mig både tid och mer kunskap inom åtminstone tre av de 
fyra målen.

För att dokumentera min resa, sätta yttre press och kanske till och med inspi-
rera någon annan, startade jag en videologg på Youtube med ett nytt avsnitt 
varje helg där jag diskuterade mina framsteg. Jag började också planera och 
utvärdera mina dagar och veckor rigoröst med hjälp av en så kallad Bullet 
Journal för att i mindre utsträckning ”slösa bort” min tid. Till sist satte jag 
också upp rutiner i min vardag som till stor del handlade om motion och 
sömn. Allt för att optimera min kreativa output.
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Utbildningen tuffade på och de flesta veckor gick det bra att följa mina planer 
och rutiner samtidigt som jag skrev manus efter manus. Som novellfilm skrev 
jag en thriller om en kille som letar efter sin försvunna ungdomskärlek. Som 
tv-serie skrev jag ett science fiction-mysterium om mötet mellan nutidsmän-
niskor och tidsresenärer i Stockholm. Och som långfilm valde jag att skriva 
en romantisk komedi om en man som fokuserar på att överleva samhällets 
undergång, men får upp ögonen för nuet när han blir kär.

En dag när jag satt med alla dessa idéer slog det mig hur tematiken i projek-
ten var mer lika än jag insett. Jag insåg att alla tog upp oro inför framtiden 
på något sätt och att alla handlade om att bilda familj. I novellfilmen var en 
abort den utlösande faktorn för en separation och huvudkaraktärens främsta 
dilemma handlade om att han var i en relation han kände att han kanske inte 
hörde hemma i. I tv-serien handlade en av de centrala trådarna om osäker-
heten och uppoffringen i att föda och uppfostra ett barn utan att veta hur det 
kommer att bli. I långfilmen blev en relation, där ett barn kom in i huvudka-
raktärens planering, plötsligt ett stort problem.

När jag kunde se allt i backspegeln kändes det med ens mycket tydligare var 
jag var på väg och vad jag satte värde på. Alla har vi någon gång funderat 
över meningen med livet i allmänhet och våra egna i synnerhet. Personligen 
har jag aldrig känt mig riktigt bekväm i att det tvunget måste innebära att jag 
måste skaffa barn och bilda familj. Samtidigt ser jag väldigt många omkring 
mig som verkar älska det. Kanske handlar det för vissa om att ge sitt liv en 
större mening och kanske är det för andra ett sätt att leva kvar på Jorden även 
efter sin död. Jag förstår att det kan vara en källa till en fantastisk glädje, men 
det är också ett val som kostar väldigt mycket tid.

Under min tid på Alma har jag insett att mina fyra mål är något mer än en 
fråga om att få utlopp för min kreativitet. Jag känner ofta att jag älskar mina 
verk som om de vore mina barn. De ger mig mening och genom dem kommer 
även jag i någon mån att leva kvar.

För mig har mina fyra kreativa mål kommit att symbolisera vad jag känner är 
meningen med livet för mig. Att få uttrycka mig, att få skapa världar och en 
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möjlighet att göra välden lite bättre. Jag kan inte vara säker på vad jag kommer 
gå igenom och känna i framtiden, men så länge jag får skriva vet jag att jag 
åtminstone kommer vara ett steg närmre att förstå mig själv.

Concept art från ett av Martins projekt
Bild: Tom Garden
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Hur har det gått med era fyra mål?
MsL: 
Oväntat bra med tanke på hur mycket 
jag haft att göra, skulle jag säga. Den för-
sta tv-serien jag jobbade på var ju inte 
min, men det gick bra för den och det 
blev en språngbräda för att komma in 
på fler projekt. De gav mig i sin tur erfar-
enhet och kontakter och var i slutänden 
min biljett till LA. Väl där lyckades jag till 
sist får ett av mina science fiction-manus, 
Narcissus, i händerna på rätt person och 
ett år innan min deadline hade långfil-
men premiär.

Vissa perioder var mindre intensiva och 
då fick jag tid att sitta med mina andra 
projekt. Boken arbetade jag på lite då 
och då och när det var good enough 
publicerade jag en handfull exemplar. 
Spelet hittade jag en programmerare 
och en grafiker som jag kunde betala 
och det blev visserligen inte så storsla-
get som jag hoppats på, men det blev ett 
spel. Skivan blev jag klar med i år och fick 
sen några spelningar på ställen runt om 
i stan. Inga jätteframgångar, men det är 
ju manusen jag fokuserar på i vilket fall.

Sex år senare…

Jag förflyttar mig sex år framåt i tiden 
och söker upp två möjliga versioner av 
mig själv. Martin som misslyckats hittar 
jag i ett litet torp i de småländska skog-
arna och Martin som lyckats hittar jag 
på röda mattan under en filmpremiär i 
Los Angeles. Vi träffas alla tre på ett fik 
i Malmö för en intervju. 

Hur var tiden efter Alma?
Martin som lyckats (MsL): 
Jag minns det som att jag var rätt säker 
på att det ändå skulle gå bra när jag blev 
klar med utbildningen. Ganska snabbt 
blev jag erbjuden en del små skrivjobb 
i Stockholm och några månader senare 
flyttade jag helt från Malmö för att börja 
livnära mig på skrivandet där.

Martin som misslyckats (MsM): 
Lustigt, jag minns det personligen som 
att jag var rätt orolig inför framtiden när 
vi var klara. Bor man utanför Stockholm, 
till exempel i Malmö, så riskerar man att 
ligga lite utanför bolagens radar, men 
i slutänden fick även jag skrivjobb. Jag 
stannade dock kvar i Malmö och besökte 
Stockholm i perioder istället.

möter sig själv
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Martin “som Lyckats” WiknerMartin ”som Misslyckats” Wikner

40-årig kreativ mångsysslare med flera 
manus bakom sig. Martin gick ut Alma 

Manusutbildning för sex år sedan och har 
sedan dess fortsatt med sina kreativa mål, 

under samlingsnamnet fourbeforeforty. 
Undrar man vad Martin gör idag, beror 

svaret helt på vem man frågar.
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så mycket tid att planera något större 
firande. Några av mina co-writers över-
raskade dock med en trevlig fest. Som 
vanligt var det rätt många nya ansikten, 
men det var i alla fall något. Det är ju rätt 
mycket att kräva att alla gamla svenska 
vänner ska flyga hit bara för att fira en, 
men många av dem har jag inte sett på 
flera år, så visst hade det varit trevligt.

MsM: 
Om det var något jag hade just då, så var 
det tid. Eftersom jag släppte alla projek-
ten under sommaren så kändes det som 
att jag nu hade hur mycket tid som helst 
att planera fram till födelsedagen i okto-
ber. Jag bjöd in folk från hela mitt liv och 
det blev en oväntat stor fest. 
Visst blev jag pikad för att jag inte lyck-
ats med fourbeforeforty-grejen, men jag 
hade faktiskt planerat det som lite av 
ett tema i alla fall. Jag läste lite ur bok-
manuset, visade upp speltrailern från 
min nästan lyckade Kickstarterkampanj, 
spelade några av de låtar som jag ändå 
hunnit bli klar med och så kunde jag 
för första gången visa ett tidigt utdrag 
från filmen. Det var i slutänden väldigt 
uppskattat bland gästerna. Men fram-
för allt var det en fin påminnelse om hur 
långt man kan komma med goda vänner 
och om att jag ändå haft väldigt roligt när 
jag arbetat på mina projekt.

MsM:
Oj då, för mig har det gått betydligt säm-
re med det där. Ingen av de serierna jag 
jobbade på lyfte riktigt. Inte för att de var 
dåliga, en del material av det som finns 
i dem räknar jag fortfarande bland det 
bästa jag har skrivit, men beslut längre 
upp i näringskedjan ställde till det. Trots 
frustrationen så minns jag ändå den tid-
en med glädje och det gav mig tid att 
umgås med familj och vänner.

Sen kom en tuff period i mitt privatliv och 
det gjorde att jag till sist var tvungen att 
pausa tv-karriären för att hålla ihop allt. 
Istället återgick jag till att undervisa på 
gymnasiet på heltid. Tanken var att jag 
med de pengarna kunde köra mitt eget 
race och producera en indiefilm själv. Det 
jag inte hade räknat med var hur lite tid 
jag egentligen hade på mig att få klart 
de här projekten. Jag ägnade helgerna 
åt att bygg scenografi och sedermera 
filma. Jag fortsatte skriva på boken på 
mornarna innan jobbet och spelade ofta 
gitarr eller arbetade på spelet på kvällar-
na. Men det fanns så mycket som drog 
i mig att det till sist blev ohållbart och 
i slutänden hade jag kommit rätt långt 
med alla projekten, men tyvärr inte blivit 
klar med något av dem.

Av egen erfarenhet så vet jag ju att 
ni hade rätt storslagna planer för era 
40-årsdagar. Hur firade ni dem?
MsL: 
Jag var faktiskt mitt uppe i en rätt in-
tensiv skrivperiod hemma i LA för en 
kommande tv-serie då, så det fanns inte 
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Jag vet att ni funderade mycket på 
hur ni skulle känna i framtiden. Är ni 
lyckliga idag?
MsL: 
Lycka är ett relativt begrepp. Alltså, 
jag har ju uppnått mina mål och har en 
framgångsrik karriär, men vissa saker 
förändras aldrig. Du vet den där känslan 
av att man ska bli påkommen och oron 
för att man en dag ska vakna upp och 
har förlorat ”det”. Jag trodde den skulle 
försvinna med framgången, men den gör 
nog aldrig det. Å andra sidan så lever jag 
ju enlig många ett drömliv nu, så jag ska 
inte klaga.

MsM: 
Jag kan hålla med om att det där med 
lycka är väldigt relativt. Klart man har 
jobbiga perioder, och även om det känns 
som en floskel, så inser man då att vänner 
och familj ändå alltid är det viktigaste. De 
älskar mig inte för vad jag åstadkommit 
utan för den jag är och jag kan inte an-
nat än älska dem tillbaka för det. Jag har 
många sådana personer runt omkring 
mig och det om något är ju en anledning 
till att vara lycklig.
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En följsam 
dans som 
bara har ett 
slut.

Per Bifrost
+46 702 66 90 96 
perbifrost@gmail.com 
perbifrost.se



Per Bifrost är en prisbelönt dokumen-
tärfilmsregissör. Nu arbetar han med 
tre dokumentärfilmer som alla skiljer 
sig åt. Han tycker att kombinationen 
arbeta med dokumentärt berättande 
och att skriva manus för fiktion är otro-
ligt givande som föder idéer åt båda 
hållen, något han utforskar. Per bor i en 
by i Dalarna där han nyligen köpt ett 
hus eftersom närheten till naturen är 
väldigt viktig för honom i den kreativa 
processen. Hans långfilmsdebut Giants 
and the morning after hade premiär 
2018.

Per Bifrost
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Sökandet och driften

Vad var det som utlöste skrivandet? Jag sitter ensam med mina tankar på bal-
kongen och blickar ut över den sena försommarhimlen. Inte tillräckligt till-
fredsställd tar jag upp telefonen och finner en bild på Instagram med samma 
himmel. Samma moln. Det är min bror några kilometer bort som lagt upp 
den med bildtexten ”när familjen lagt sig”. Vi sitter båda med telefonen i han-
den, samma himmel över oss men med universums avstånd ifrån varandra. 
Vi vill inte gå och lägga oss, det finns något som måste sägas. 

Längre bort. Tre unga tjejer står sommarklädda på en upplyst basketplan. De 
turas om att vända sig med ryggen mot korgen och kasta bollen bakom sig i 
hopp om lycka. Innan själva kastet närmar sig de två vännerna och den tredje 
med boll viskar något i deras öron. Sedan kastar hon. Hon önskar sig något. 
Något hon vill mest av allt i hela världen. Just där och då är det en fantastisk 
sanning. Något att hålla hårt i och satsa allt på. En sagolik spänning. Naiviteten 
gör mig spyfärdig och förälskad. Titta på dem. Tre personer på en basketplan. 
De är i samma ålder men vill helt skilda saker. De är öppna. De blottar sina 
högsta önskningar för varandra. En slags lek. En har en tydlig dröm. En dröm 
som sätter de andra ur spel. Den drömmen stämmer inte överens med den 
andras dröm att vi tre alltid ska vara vi tre. En vill stanna och en vill fly. Den 
tredje vacklar. Veligt rör den sig mellan två ytterligheter. Stanna eller fly.

Fragmentariska minnen från förr, från barndomen. Från nyss. Allt en kon-
stant ström av frijazz där huvudtemat strömmar genom texten och livets 
mellanrum uppenbarar sig som instick i en annars helt vardaglig spiral. Den 
blinkande lyktans rop på uppmärksamhet bland strömmens konstanta sken. 
Upplysta, hungriga och blinda. Ensamheten är baksidan. En mörk skog, med 
planterade träd i oändliga rader. Någonstans en skevhet, en markering. En 
signal om äventyr att ge sig ut på. En hand att undersöka, att smeka. En hand 
att greppa. Hårt och ursinnigt följa den ner i den djupaste hålan. Över de hög-
sta bergen. Svindlande och omtumlande. Magkänslan väger tyngst och allt 
blir tillåtet. Tillfället. Världar skapas och de djupaste demonerna kryper fram 
ur skogen. Förvridna varelser från verkligheten. De överskuggar min vishet 
och drar mig djupare och djupare in i en ny verklighet. Den nu sanna, den 
ärliga. Handen som först var len och vänlig trycker plötsligt hårt av osäkerhet. 
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Naken och bortgjord men gömd bakom en ridå av hårdhet. Det knakar ljud-
löst från knogarna och jag släpper taget. Magkänslan. Det hårdaste slaget 
i magen ger mig blodsmak i munnen, järnet från hammaren som får mitt 
hjärta att bulta. Från ovan ser jag upplysta fönster längs en landsväg. Inrutade 
och inramade. Upphängda mönster. Instängda i väntan på frigörelsen som 
sällan infrias. Fasta i vardagen. Längtande och ensamma. Hemlighetsfulla 
förhoppningar. Det lilla. Blickarna som tär relationer, som mördar. Blickar av 
lycka. Oväntade händelser som skapar obalans i kvarteret. Livsfarliga draman 
i skymundan. Ridåer av ridåer. Skynke efter skynke, djupare och närmare 
sanningen. Någonstans en dröm. En förhoppning att våga ta steget. Igen en 
dröm. Nedskriven ordagrant och i detalj. Sömngångarens hoppfulla lögn om 
plötslig succé i mördande kontrast till morgonens uppvaknande. Orden som 
då var tydliga och genialiska genererar nu bara förvirring; ”Kan du föreställa 
dig en text utanför dig själv”?

Uppfinn en fiende du inte kan besegra. Inte bemästra. Uppfinn en till som du 
kan lura. Den du kan förgöra. Håll dig i mellanlandet och utforska överläg-
senhetens vidriga makt. Och när du tröttnat kan du ge dig på den andra. Du 
försätter dig i en omöjlig situation där du måste kämpa och parera, utmana 
och utvecklas. Du kanske tycker synd om den du besegrat nu när du själv tam-
pas med verkligheten där varje bestigen bergstopp blottar en ny obestigen. Du 
är min fiende. Jag ser upp till dig. Jag önskar mig alltid din närhet. Jag går efter 
dig. Jag gör som du. En följsam dans som bara har ett slut. Är det du eller jag 
som måste göra det? Vilket gör ondast. Lämna eller bli lämnad. Väljer jag dig 
lämnar jag den tredje. Skillnaden mellan den som står kvar i nostalgins limbo 
och den som återvänder för att skapa något nytt är hårfin. Låter du de blöta 
klippblocken i dalen överlista dig är det lätt att även du faller ner i nostalgins 
trögflytande drog. Besatt och illamående tvingas du återuppliva för att dämpa, 
du som dokumenterade hela din ungdom istället för att leva den. Du kommer 
inte välja det alternativet. Du vill inte följa den drömmen. Det oföränderliga 
valet att alltid vara vi tre. Det är uteslutet. Du kommer göra ditt val, följa din 
önskan. Själv kommer jag lockas med. Det verkar så spännande. Viljekraften. 
Den du besitter. Vad stark du är. Kan jag bli så stark? Finns den inom mig 
om jag letar? Feg och blyg och efterhängsen. Samtidigt. Men det är på liv och 
död för mig. Var avundsjuk men inte missunnsam. Jag håller dig nära fast vill 
bara fly. Jag vill vara bättre. Jag vill vara bättre än dig. Springa om och visa att 
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jag har egna ben. Frigörelsen. Jag vill lämna både dig och dig. Jag vill lämna 
dig som vill fly, du som vill iväg. Jag vill lämna dig som blev kvar. Du som 
står där på basketplanen och önskar att vi kom tillbaka. Tillbaka när allt var 
så lätt. Självklart avundas jag din närvaro. Att du blev nöjd med där och då. 
Att det var ditt allt, din värld och bubbla. Från din scen ser du mig sitta på 
första parkett. Scenen är nära och där står den tredje. Fienden. Du står där 
uppe och mottar folkets jubel. Jag iakttar. Jag samlar mig. Varför känner jag 
så mycket. Den kraften. Ursinne och lycka på samma gång. Nyttja den. Nyttja 
den vid varje tillfälle. Låt den bli ditt starkaste kort. Lyckan av att stå på top-
pen känner få till, men känslan av att försöka finns hos oss alla. Använd den 
känslan. Den är något som gnager i oss. Ett obehag som gör oss påmind med 
all sin kraft på natten. Utsätt dig för det. Känn hur det känns. På riktigt känn 
efter. Vinka av erövraren och stå kvar som den du lämnade. Sätt dig in i båda. 
Nyttja din position och titta på ytterligheterna. I mellanlandet ska du finna 
det som är du. Inte det som du försöker eller inbillar att du skulle vara. Hittills 
har du både följt och lämnat. En betryggande plats. Den absoluta botten. När 
du nått den måste du använda kraften. Ursinnet. Bergen och den brinnande 
facklan. Du vet. Du måste göra resan till din. Det du möter längs vägen ska 
du själv ta in. Ta in allt. I verklighetens vidrighet kommer du skapa sagor. Du 
kommer föda och mörda. Slakta och vara hänsynslös innan du träder fram i 
ljuset för att leta. Det finns en tvillingsjäl någonstans där ute på gatan. Som en 
jakt efter den andra världen i denna. Landsvägens enorma tomhet har dock 
hållit den personen borta. Ibland när jag vandrar längs den har jag upplevt 
närheten. En gatlykta som plötsligt slocknat utan förvarning. Ett magiskt 
uppvaknande men med ett ännu större tomrum. Nedsläckt med krökt rygg 
fortsätter vandringen som ett planlöst tidsfördriv. Jag vill ju bara hitta dig, du 
med nycklarna. En tonårings växtvärk tynger mina ben och jag tvingas lägga 
mig. De bär mig inte längre. Kvar ligger jag med mina tankar medan ögonen 
letar efter satelliter och stjärnfall. Avvikelser när universums mäktighet nu 
känns stillastående och fattig. Jag vill bli tillfredsställd. Jag vill förstå allt. Lära 
känna dem och deras drömmar. Det naiva är också det vackra. Tre tjejer som 
drömmer. En lycka som smittar av sig. Den vrider om mitt bröst. En andning 
jag känner igen allt för väl. Bergsmassiv som reser sig över mig. Ensamhetens 
hårda slag. Inbäddad av hårdhet i en grotta utan ingång. Ingen är välkommen 
och allt är instängt. Lämnad är jag som inte vågar ut. Tomma ark som facklor i 
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mörkret. Försiktiga steg över tangentbordet. Osammanhängande vandringar 
längs stigar som leder djupare och djupare inåt. Mot dalen och klippväggarna. 
Majestätiska och overkliga passerar jag dem närmare kärnan. Mot själva vat-
tenfallet. Dånande ljud och isande vatten sköljer över mig. Jag kommer inte 
längre. Det är återvändsgränden. Det är här allt börjar. Det är här nostalgin 
försöker fatta ett avgörande grepp. Men vattenfallets ström leder mig ut ge-
nom berget, vidare längs älven och ut mot havet. Jag tänker på min bror. Han 
tar mig tillbaka till verkligheten, till avståndet. Horisonten ligger som ett änd-
löst mål framför mig. Himlen och havet är lika blanka som arket. Någonstans 
på mitten möts de. Det höga och det låga. Det lilla mot det stora. Jag släcker 
den fackla som bränner inombords. I det isande vattnet står du som en mörk 
skepnad. Avundsjuk inte missunnsam.



Det krävs tid 
att betrakta 
världen och 
att skapa, tid 
är pengar och 
pengar är 
klass.

Stina Persson Helleday
stinaperssonhelleday@gmail.com



Jag heter Stina Persson Helleday och 
jag skriver manus och annan text, regis-
serar och gör konst.

Just nu arbetar jag med tre egna manus-
projekt och så skriver jag drama, doku-
mentär och komedi på uppdrag för olika 
produktionsbolag.

Stina Persson Helleday

Foto: Adina Fohlin
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Jessica, Marie, Nadine, Marion, Morvern, Tone, Ninja

Jag går en författarutbildning och vi ska skriva långfilmsmanus. Jag vet bara 
att det ska handla om en kvinna men inte mig.

Jag hamnar bakom en tjej på Hornsgatan med en stor rosa rullväska, hon 
pratar i telefon samtidigt som hon då och då kickar irriterat på väskan och 
mödosamt drar den längs Hornsgatan. Hon har en rosa kort kjol och en vit 
tröja med rosa stenar på. Kanske är det början på en film.

”Vad ska jag skriva om?” frågar jag min kompis och tittar ut genom fönstret 
på fiket. Utanför står två män, den ena ger den andra ett vikt paket och får 
sedlar tillbaka. De dealar helt öppet som om vi inte finns. Som om deras liv 
pågår i en annan dimension. Om vi går ut och talar till dem kommer de kan-
ske upplösas i intet.

Det vi skriver behöver inte vara sant men ofta finns det något sant i det vi 
skriver. Jag tänker på olika berättelser och olika skildringar av omvärlden. Det 
krävs tid att se och förstå världen. Tid är pengar och pengar är klass. Vilka 
av oss som har möjlighet att berätta om världen för andra kan också vara en 
fråga om kön.

En av de filmer jag sett flest gånger är Joachim Von Triers Oslo, 31 augusti. 
Den handlar om Anders som möter spillrorna av sitt liv efter en överdos, un-
der en dag i Oslo. Temat är drogberoende och meningslösheten i en medel-
klasstillvaro. För mig handlar filmen om en begäran om mening i själva ex-
istensen. Anders kommer fram till att det inte finns. Och egentligen har han 
nog bestämt sig redan tidigare. Jag ser filmen om och om igen. Jag får inte 
nog av att se världen genom hans ögon och jag köper hans beslut, han vet vad 
han vill även om det är tragiskt. Det slår mig att jag identifierat mig med såna 
som Anders hela mitt liv. I fiktion och det verkliga livet. Jag har kallat mig för 
pojkflicka för det är mina killkompisar som äger blicken på världen, det är 
dem jag ser äga den blicken på bioduken.

Anders är narkoman men kroppen hans blir inte trasig. Den förbrukas inte av 
skam och en kvinna kan fortfarande rädda den. Han ringer sin flickvän i New 
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York. Om hon svarar kanske han inte tar livet av sig? Han ligger med någon 
som heter Malin men känner inget. Han träffar en ung kvinna på ett rave, han 
pratar om livet och hur meningslöst det är, skrattar åt sina egna reflektioner 
och hon lyssnar. Han iakttar henne när hon lyssnar. Hon märker det och nju-
ter av att vara betraktad. Hon följer allt han gör men han är hela tiden någon 
annanstans.

Jag tänker på filmen Drugstore Cowboy där naiva Nadine, spelad av Heather 
Graham, tar en överdos medan den manliga karaktären överlever trots att han 
intar hundra gånger mer substanser. Jag tänker på karaktären Marion Silver i 
Requiem for a dream spelad av Jennifer Connelly. Marion slutar i en misär av 
sexuella övergrepp eftersom hon är besatt av sex och bekräftelse.

Men i filmen Morvern Callar står hjältinnan inför ett val när hon hittat sin 
pojkvän död på vardagsgolvet efter ett självmord. Ska hon ringa polisen 
och hans föräldrar? Eller ska hon ta hans nyskrivna roman och byta ut hans 
namn, skicka den till ett förlag och resa långt bort för pengarna. Hon väljer 
det senare.

Jag undrar hur en kvinna är som inte är upptagen med att känner en mans 
blick på sin kropp. En kvinna som inte känner ansvar och som ligger med 
män utan att känna något. Vars kropp inte är förbrukad, men ändå väl-
jer att dö på grund av meningslösheten. Jag läser Tone Schunnessons bok 
Tripprapporter, den handlar om en kvinna som skiter i ansvar, tar droger, be-
traktar och filosoferar över världen. Och jag tänker att detta kan vara en sån 
kvinna. Hon beskriver inget förskönat sex eller moraliserande av dåliga val 
och går heller inte under men hon skulle kunna välja det om HON vill. Hon 
tvekar ibland att välja döden, eller åtminstone ett outforskat helvete. Och hon 
blir klokare av det.

Jag tänker på min kropp. Sen jag var liten har jag utsatt den för smärta för att 
se om den klarar det. Jag minns andras ord; Du måste ta bättre hand om dig. 
Ditt hår och dina kläder är smutsiga och trasiga. Slåss inte. Tänk om killarna 
slår tillbaka ropa på hjälp istället. Gå inte ensam hem från bussen. Sex kan 
vara farligt. Njutning är överkurs. Min kropp är och ska vara rädd. Resten har 
handlat om att bevisa motsatsen. Släcka andras cigg i handflatan, slåss, skapa 
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en berättelse om att jag inte är svagare än dom. Den har klarat det, tagit skit, 
slagits, fött barn.

Det är 2014 och jag ser filmen Pleasure av Ninja Thyberg. Den utspelar sig 
under en porrfilmsinspelning. Huvudperson är porrskådespelerskan Marie 
vars kollega inte klarar att göra en ”double anal”. Marie triggas att vara den 
som klarar det.

Ett tänkbart slut på filmen är att allt går åt helvete. Men Marie tar ett beslut. 
Även min blick är färgad av skammen inför att utsätta mig själv för potentiellt 
sexuellt våld. Något händer när jag ser filmen som gör att jag hamnar rätt i 
min egen kropp. Jag lever mig in i huvudpersonen och det känns inte fel. Jag 
förskjuter henne inte. Jag tänker på filmen nästan dagligen.

Under arbetet med den här texten träffar jag Ninja för att prata om hen-
nes kommande långfilm Jessica som även den handlar om en skådespeler-
ska i porrbranschen. Jag vill fråga varför det finns så få kvinnliga karaktärer 
som Marie, som inte straffas för sina val utan får grönt kort att utforska sin 
omgivning.

Ninjas ambition med filmen är att skildra världen utifrån Jessicas perspektiv, 
oavsett vad hon anser om porrbranschen. Hon tar själv upp det när vi pratar; 
hur hon på många sätt försökt bli den som betraktar, tar kontrollen i olika si-
tuationer, det är svårt när vi är så färgade av att vara den passiva som tar emot. 
Ninja undrar varför är inte fler intresserade av att skildra porrbranschen när 
det är så oerhört intressant. Hon uppfattar det som att folk skyr ett ämne hon 
alltid varit väldigt intresserad av. Hon dras till det som inte uttalas, tabun, ända 
sedan hon var liten har hon velat säga det som ingen vågar säga. Intresset bör-
jade när hon vaknade politiskt och samtidigt hade en pojkvän som arbetade i 
en videobutik, i ett rum innanför butiken fanns ”porrfilmsrummet”. Hon såg 
porrfilm av nyfikenhet, lust och ilska och insåg hur orättvist allt var. Killar såg 
så mycket porr, lånade filmer av varandra. Det existerade inte för tjejer. Hur 
orättvist det var och skamkänslorna och den bottenlösa ilskan som skapades.

Under researcharbetet med Jessica åker Ninja till USA och träffar 

möter Ninja Thyberg
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skådespelerskor. Jag vill veta hur de kvinnorna har det. Hennes intryck är att 
de hon träffat vet var deras gränser går. Kvinnorna som inte klarar av att ar-
beta med porr fortsätter inte, det går inte att arbeta om någon mår dåligt eller 
får fysiska men eller har för ont.

Har skammen kring att arbeta med porr att göra med att alla tror att de får ha 
en åsikt om kvinnans kropp? Att den tillhör mannen och barnet, alltid någon 
annan? Ninja tar upp att så många berättelser handlar om kvinnor som går 
under men att det finns så oerhört många andra berättelser. I verkligheten 
går inte folk alltid går under. Folk är narkomaner, sexmissbrukare men livet 
pågår ändå. De flesta dör inte. Ninja har politiskt varit motståndare till porr 
men vill hitta ett sätt att berätta om det som utgår från kvinnan, enligt henne 
är det ett misstag politiskt att den politiska hemvist hon har, den klassiskt 
strukturalistiska vänsterfeminismen, använder den manliga blicken i sin ana-
lys och reproducerar mannens blick. Medan jag tänker att den sexualliberala 
gör kvinnan till en vara och därför också offer för den manliga blicken. Vad 
händer om vi istället blir kvinnan undrar Ninja, ter sig världen helt annor-
lunda för oss? Hur ser världen ut nu? Hon drömmer om att göra feministisk 
pornografi som nånstans utgår därifrån.

Efter att ha pratat med Ninja går jag genom stan och för en stund är jag den 
som ser på andra, omedveten om deras blick på mig.

”Du måste ta hand om dig själv.” Meningen är befriad från lust.

Vi kanske måste börja ta hand om oss så här; sluta skada och ta livet av kvin-
norna i våra filmer.

Ninja Thyberg, Pleasure.

Tone Schunnesson, Tripprapporter.

Joachim Trier, Oslo 31st august.
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stund på telefon. Det känns som högta-
lartelefonen dånar över Södermalm. 
Vi är skurkar som tagit oss friheten att 
tränga oss på. Självklart vill vi ställa 
den uppenbara frågan. Den rörande 
pseudonymen. Men samtalet handlar 
inte om att vi skall dra högsta vinsten. 
Situationen är obekväm. Men någon-
stans måste vi börja. Då slog det oss, 
det hon sa i lägenheten första gången 
vi möttes: ”Jag kapitulerade för bran-
schen och övergav allt för fyra väggar 
i staden”. Kanske var det just något i 
den meningen. En slags bitterhet. 

Varför satt du ensam i ett hörn i lägen-
heten medan festen pågick i rummet 
intill? Hon svarar: 
Jag iakttar hellre än deltar. När det blir 
fler än två i ett rum blir jag passiv. Låter 
de andra prata. Jag glöms oftast bort 
och kommer ibland på mig själv att jag i 
tankarna inte befinner mig i rummet. Lite 
som att läsa en intressant bok som väck-
er tankar. För varje läst mening svävar 
tankarna iväg till något annat. Längre 
och längre bort. Frågan är då om de läs-
ta meningarna är bortkastade eftersom 
jag inte kan upprepa någon av dem, eller 

Intervju med

DIANA
av Stina Persson Helleday & Per Bifrost

Vi är på en fest och det är inte en 
vanlig lägenhetsfest utan typen med 
rökmaskin, blinkande lampor, plast-
palmer. Redan vid 22 är folk fulla och 
höga och vi halkar på mat på golvet. 
Vi drar oss undan för att kunna prata 
och där i burspråket i en stol sitter en 
kvinna. Vi börjar prata med henne om 
allt möjligt men mest film. Hon reser 
sig vid 01 och går utan några fraser. Vi 
kommer på att vi inte frågat vem hon 
är. Vi ställer oss i fönstret och ser henne 
gå, hon tappar något, plockar upp 
det och försvinner nerför gatan. Vi vet 
båda att vi aldrig kommer träffa henne 
igen vilket är en märklig känsla. Vi kan 
inte släppa tanken på henne och Stina 
pratar med vännen som har festen. Han 
säger att han inte får prata om henne 
vilket självfallet gör oss än mer nyfikna. 
Men att hon skriver och gör film under 
olika pseudonymer. Han ringer tillbaka 
och ber oss att aldrig säga något, han 
har försagt sig på fyllan. Han ger oss 
ett nummer och Stina smsar henne och 
frågar om hon vill fika. Det vill hon inte.

Per ringer henne samma dag, hon vill 
fortfarande inte ses men kan prata en 

möter Diana (intervju av Stina & Per)
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tio år kommer se tillbaka på mitt svar 
och skratta”. Han skrev hela livet på sin 
debutroman. Varje gång jag återvände 
till min hemby frågade jag hur det gick, 
och han svarade. När han för några år se-
dan gick bort frågade jag min pappa om 
jag fick läsa vännens verk. Då skrattade 
pappa och jag förstod att jag blivit lu-
rad. Det fanns aldrig någon bok, bara en 
dröm. Min stora förebild till skrivandet 
var alltså en man som aldrig skrivit en rad. 
Kanske känner jag starkare än någonsin 
i dagens klimat där alla ska ha en egen 
scen att vi kanske måste börja drömma 
igen. Vi behöver inte få allt. 

En film hon skrivit under pseudonym 
har gått väldigt bra. Publiken tyckte 
om den, kritikerna med. Varför vill hon 
inte att alla ska veta att hon skrivit 
dialogen, tänkt ut strukturen, det är ju 
en bit av hennes liv? Hon svarar snab-
bt, bitskt, att så fort man börjar svara 
positivt på uppmärksamhet börjar 
långsamt bekräftelsen flytta in och det 
egna berättandet och betraktandet 
flytta ut. Det sker omärkbart och gör 
inte ont, kan till och med uppfattas 
som behagligt. Det är jävligt förrädiskt, 
men nu måste hon lägga på och mum-
lar något om en vän som låst sig ute. 
Det blir tyst.

 

om just de meningarna var de viktigaste 
eftersom jag upptäckte något inom 
mig själv. Ibland lägger jag då boken åt 
sidan för en stund. Kanske antecknar jag 
något från mina tankar. Sedan kom ni 
och trängde er på och jag drogs tillbaka 
till rummet, till lägenheten. Ni sa att ni 
inte heller ville vara där. Sedan började 
vi prata.

Vi undrar varför hon inte använder in-
ternet, eller gör hon det? Är det inte så 
alla gör nu, om man inte vågar existera 
i verkligheten finns andra platser att 
verka på. Hon skrattar.

Hon frågar om vi vill höra det alla vill 
höra. Att man ska gå sin egen väg, 
våga ta initiativ och inte vara rädd. Att 
alla har chans att komma någon vart 
om man bara kämpar. Hon fortsätter:
Jag minns en föreläsare som sa just så 
”vänd det negativa till något positivt”. 
Vilket hyckleri! Där står föreläsaren och 
föreläser om skrivandet istället för att 
skriva själv. Det har gått så långt att han 
inte kan försörja sig på sitt skrivande och 
istället spyr ut sig lovord till förvirrade 
studenter. Hur mår han om kvällen när 
han möter sin spegelbild? Är det inte up-
penbart att det är jävligt svårt och att det 
inte finns något recept i verkligheten? 
Det finns bara olika sätt att lura sitt inre 
ego att det man gör är tillfredställande.

Min pappas bästa vän var en stor före-
bild. Han hade aldrig bråttom. Han lät 
saker ta tid. Han sa alltid ”Varför måste 
du veta nu vad jag tycker, när jag om 
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Runt 
omkring 
finns 
mängder av 
berättelser att 
upptäcka.

Tomas Jonsgården
tomasjonsgarden.com



Foto: Jesper Brandt

Tomas Jonsgården är född 1975 och 
uppväxt i Uppsala. Han har en bakgrund 
inom musik och foto och är idag 
verksam som regissör både i Sverige 
och internationellt. 

Tomas Jonsgården
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Mitt liv som upptäcktsresande

När jag var liten berättade min mormor om vår förfader som var upptäckts-
resande. Han levde på den tiden det fortfarande fanns landområden att upp-
täcka och kartor att rita. Jag lyssnade på fängslande historier om en nyfiken 
och orädd man. En man som jag föreställde mig se ut som en ståtlig Sean 
Connery, klädd i kaki och safari-hatt, och som reste runt på den Kinesiska 
landsbygden, i Borneos djungel, och till Australien där han grundade staden 
Adelaide. 

Det var spännande berättelser om äventyr som väckte en nyfikenhet och lust 
hos mig att upptäcka världen. Min mormor berättade också om det tragiska 
som skedde i slutskedet av min förfaders liv. Den sjukdom han ådrog sig nå-
gonstans i Borneos djungel och som kom att resultera i att han blev sinnessjuk.  

Allt detta var fängslande och fascinerande att lyssna på som barn. Men jag 
vet ärligt talat inte hur mycket av det som berättades som egentligen var sant. 
Kanske var det separata berättelser som jag blandat ihop i min fantasi? Eller 
kanske var allt påhittat? Jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Berättelserna 
var sanna för mig och gjorde att jag blev berörd.

Idag ser jag mig själv som upptäcktsresande. Mitt arbete är som att upptäcka 
nya länder. Varje nytt projekt och ny berättelse är ett nytt land att utforska. Jag 
har med mig mina tidigare erfarenheter i bagaget. Men likt ett barns nyfikna 
blick, försöker jag alltid vara öppen och mottaglig för den nya värld jag möter. 

Mitt tillvägagångssätt är i första hand intuitivt. Att inte försöka intellektua-
lisera eller arrangera saker och ting, utan istället leta efter det som känns i 
magen. För mig handlar det om att hitta kärnan och låta allt arbete kring den 
genomsyras av samma sorts själ. Kärnan blir som en sorts ledstjärna genom 
hela projektet, eller som en sorts flagga för det land jag upptäckt. 

Nästa steg blir att ordna och sortera och komma på ett sätt hur jag, rent meto-
diskt och tekniskt, kan jobba med idén. Det är här själva hantverket kommer 
in i bilden. Och hantverket är viktigt. Du behöver behärska ditt hantverk för 
att kunna förmedla den värld du föreställer dig.
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Jag kommer från en musikbakgrund och musik har alltid varit en stor del 
av mitt liv. Jag är fascinerad av hur toner som spelas på ett visst sätt, i en viss 
följd, kan framkalla en stark känsla som både påverkar mentalt och fysiskt på 
samma gång. På samma sätt fungerar det med ord när de placeras i en viss 
följd. Eller bilder. När ord, bild och musik sammanförs på ett balanserat och 
välstämt sätt uppstår magi. 

Jag tror att allt skapande är en förlängning av en själv. Det handlar om att leta 
i dig själv. Gräv där du står, och gräv djupare. En idé kan komma närsomhelst 
ur vadsomhelst. Se dig omkring, observera och anteckna. Runt omkring finns 
mängder av berättelser att upptäcka. 

Betraktelse
Tisdag lunch. Jag slår upp dörren till ett libanesiskt lunch-hak på Östgötagatan, 
Södermalm. Där inne är det högljutt. Bland stressade storstadsmänniskor, 
som får sin välbehövliga paus för dagen, befinner jag mig i kön och väntar på 
min falafel. 

För att äta min falafel i lugn och ro går jag till Katarinas kyrkogård ett stenkast 
därifrån. På avstånd från buller och stress slår jag mig ner på en parkbänk i 
solen. Det är jag, min falafel och gravarna. 

Jag tar en tugga och ser mig omkring. Då kommer en äldre man gående en 
bit bort. Han är klädd i blå t-shirt och röd keps. I handen håller han en plast-
kasse. Mannen haltar och ser ut att pinas för varje långsamma steg han tar. 
Han stannar och pustar ut vid en liten stenbänk som är placerad framför en 
av gravarna. 

Mannen börjar stretcha. Jag ser roat på när han vant utför en sorts stret-
chings-ritual. När han sträckt ut sig ordentligt slår han sig ner, tar av sig sin 
röda keps, och sitter tyst en stund framför graven. Jag iakttar med en tugga 
falafel i munnen.

Så händer det. Mannen börjar plötsligt gråta. Han ser på gravstenen med ögo-
nen fyllda av tårar som sakta rinner ner längst kinderna. Han gråter allt kraf-
tigare och jag börjar känna mig illa till mods.
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Efter ett tag slutar mannen gråta och torkar tårarna från sina kinder. Han sit-
ter tyst en stund, innan han sätter på sig kepsen och reser sig upp. Han lunkar 
iväg med samma långsamma steg som tidigare. Och med samma pina. 

Jag fortsätter tugga på min falafel och undrar vems grav det är. 

Efter jag ätit upp går jag bort till graven där han suttit. Jag läser namnet som 
står skrivet på gravstenen - Tomas Tranströmer. 

Jag står där en stund och funderar. Är det Tranströmers dikter som be-
rört mannen så djupt? Eller känner mannen saknaden av sin gamle vän 
Tranströmer? Eller finns det någon annan förklaring till att mannen blev så 
berörd? Jag vet inte. Men fint var det.

Jag tror att den här till synes enkla händelse innehåller en sorts magi, som i 
vardagen gör att den upphöjs till något speciellt. I det här fallet handlar det om 
en mänsklig mystik där känslor blottas. En annan människas känslor fram-
kallar känslor hos mig. Det gör att jag blir intresserad av den här människan. 
Vad är hans historia? Vad lever han för liv? Här föds tankar till en berättelse.

I allt mitt skapande försöker jag hitta de ögonblick av mänsklighet som gör att 
vi knyter an till en historia och karaktärer emotionellt. Förståelsen kommer i 
andra hand. Det viktigaste är alltid att det känns. 

Den dagliga påminnelsen till mig själv:  
Upptäck livet. Var nyfiken. Sluta aldrig utforska. Tro inte att du listat ut allt 
och vet hur saker och ting fungerar. För det har du inte.
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Foto: Björn TerringJesper Waldersten, konstnär och illustratör.
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något där framme att förhålla sig till. En 
horisont med mitt namn på. Det är viktigt 
med mål men också att det finns regler 
att följa. Begränsning ger frihet. 

Folk tror att jag är jätteflummig, kan-
ske för att mitt uttryck kan tyckas vilset, 
spretande och argt. Men jag är väldigt 
noggrann och strukturerad. Det jag fick 
med mig från min tid på reklambyrån är 
hur man säljer in en idé, marknadsför 
och presenterar på möten. Jag sög in 
och lärde mig allt det där. Att komma 
på är en baggis. Det är genomförandet, 
att det blir av, som är skillnaden. Det är 
därför det puttrar runt bittra människor 
därute som känner sig förbisedda, som 
säger, det där kom ju jag på. De kan vara 
okej på steg ett men inte lika vassa i steg 
två.

Sen är jag väldigt tävlingsinriktad. Man 
måste vara lite irriterad på andra, vilja 
ha revansch och inte vara så rädd hel-
ler. Man måste våga göra det okonven-
tionella, som att hoppa av gallerisvängen 
och starta upp något eget. Våga tänka 
nytt, korsbefrukta och leka.

Samtal med 

Jesper Waldersten

Jesper har en bakgrund som formgiv-
are och art director på reklambyrå. 
Här började också skrivandet, som 
han alltid varit intresserad av men känt 
att han inte riktigt behärskat. Trött på 
sina chefer, och på reklambranschen i 
största allmänhet, återfann Jesper sitt 
tecknande via datorn med en sliten 
mus. Under åratal hade han tränat på 
att bli skicklig rent tekniskt. Men här 
blev det något annat. Det blev råa, 
enkla skisser. Han tog bort all färg och 
alla onödiga detaljer så de såg ut som 
barnteckningar. Här fanns bara en 
känsla kvar. Bilderna kallade han för 
Bilder du inte vill att barnen tar med 
sig på familjeterapin. 

Det var här Jespers uttryck föddes och 
som kom att följa honom genom hans 
konstnärskap.

Har du en strategi för ditt 
konstnärskap?
Jag har en väldigt långsam strategi. 
Det får inte bli några hitlåtar, det ska 
hålla länge. Men absolut har jag en 
uttänkt strategi; timmes-mål, vecko-
mål, årsplaner osv. På så sätt finns det 

möter Jesper Waldersten
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därifrån och visste precis hur jag skulle 
göra. Ernst är Oraklet tänkte jag.

När jag har mina målarperioder står all-
ting still. Då åldras jag inte. Att gå till 
stora ateljén och falla en hel dag, det är 
kärnan i hantverket. Det är lyckan.

I dina verk finns både ett mörker men 
också humor. Hur tänker du kring det?
Humor är det sista mörka. Humor är 
överlevnad. Humor är inte ett sätt att 
skoja bort saker på. Humor vågar bely-
sa det jobbiga. Skrapa fram det onda. 
Jag gjorde en bildserie för ett antal år 
sen för Dagens Nyheter som handlade 
om väldigt tunga ämnen som incest och 
övergrepp, men i bilderna fanns alltid lite 
humor. Om det finns ett litet fniss i ett 
jobbigt problem känner jag att jag hittat 
rätt. Det kan handla om värme också. Att 
inte ta sig själv på för stort allvar. Jag tror 
att man tilltalas av mitt uttryck för det 
finns en ärlighet i det, och att jag vågar 
skämta om vissa saker. Jag tycker att 
pretentioner är avsaknaden av den där 
lilla humorn. Har man humorn så kommer 
man undan. 

Du rör dig fritt mellan olika områden 
inom konsten. Ser du dig själv som en 
upptäcktsresande?
Skapandet ser jag som en stor cirkel där 
många olika delar ryms. Vissa skapar 
och nöter på en enda punkt och vill bli 
så duktiga som det bara går just där. 
Men jag vill ut i någonting större. Som en 
skog där jag kan gå vilse. Jag måste kän-
na lusten av att testa nya världar. Aldrig 

Våga satsa med mage och kön. Inte bara 
hjärna.

Hur startar din kreativa process?
Jag söker mig till kärnan genom att vidga 
mig så mycket som möjligt. Jag vet inte 
vad den är och har ingen aning om vad 
den där kärnan består av. Jag vet inte 
heller vart den är på väg. Om det ska 
bli en bok eller kanske tre utställningar. 
Jag letar bland skisser, teckningar, paral-
lellt med skrivandet. Det handlar om att 
sortera materialet. Väga det. Bränna det 
om så behövs. Sen går jag långa prome-
nader och letar i mig själv. Allt jag gör blir 
viktigt. Jag samlar på ord, på samma sätt 
som någon annan samlar på fjärilar. Och 
till slut händer det. Jag brukar leka med 
tanken att det sitter två korpar på mina 
axlar som till slut säger till varandra: ”Ska 
han få det nu? Han har slitit och skissat i 
flera månader. Vi ger honom det! Eller?” 

Så har det varit i mitt liv. Jag har fått lön 
för mödan. Då är det som att en dörr öp-
pnas till mitt undermedvetna. Något nytt 
har fötts där ingen annan tidigare har 
varit. Det är det jag är intresserad av. Att 
hitta det där rummet. Det outforskade. 

Hur viktigt är hantverket för dig?
För ett halvår sedan körde jag fast. Det 
var rent tekniskt. Så jag åkte hem till Ernst 
Billgren. Jag ställde en handfull frågor 
rörande teknik och kemier som hade 
gnagt mig under en tid. Frågor som kan 
kännas lite pinsamma på den här nivån. 
Vi hade ett närande och effektivt samtal 
och knutarna trasslades ut. Jag gick hem 
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upprepa mig och göra ”del två”. Det är 
helt ointressant för mig.

Det viktigaste med mitt skapande är att 
det är på riktigt. Det handlar om att vara 
sann och ärlig i sitt skapande och inte 
leta efter olika trender att följa. Jag tror 
inte på Gud, men har man fått en gåva 
så tycker jag man ska vara ren i den. Men 
lite smuts under naglarna har ju aldrig 
skadat.
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Vi är ju det 
stoff som 
drömmar är 
gjorda av.

Petra Revenue
petrarevenue.n.nu



Petra Revenue är lärare och handledare 
på utbildningen samt ansvarig för plane-
ring och utveckling. berättar historier i 
olika medier och har varit verksam som 
manusförfattare och regissör i ca 25 
år. På manusutbildningen undervisar hon 
i karaktärsdriven dramaturgi samt fung-
erar som handledare. Petra arbetar på 
frilansbasis för flera filmbolag, på senare 
år med förstärkt internationellt fokus på 
Thailand/Asien samt Kurdistan/Irak. Hon 
driver tillsammans med kollegor en av 
Göteborgs största frigrupper; Teater 
Trixter. Hon har skrivit ett 20-tal 
pjäser, föreställningar för radio, tv och 
film. Flera prisbelönta verk. Hon växlar 
mellan mer kommersiellt skrivande och 
konstnärliga projekt. Petra skriver även 
böcker, noveller, prosa samt essäer. 

Petra Revenue
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Kära Sara,

jag sitter, som du vet, i en liten by i nordöstra Thailand och försöker göra klart 
filmen om pappas död och efterskalvet som följde. Samtidigt tänker jag på 
boken vi ska sätta samman på Alma Manusutbildning. Om processer. Jag är 
långt borta och nära. Samtidigt. På så vis är ju tiden och rummet konstruerat. 
Även konsten. 

Ett verk är som ett eget land. Så tänker jag. Ett land som man inte kan lämna 
innan uppgiften är fullbordad, platsen kanske måste kasta ut en, lika bestämt 
som den en gång kallade en till sig. När min pappa dog var allt så chockartat. 
Vi blev tvingade hit, min bror och jag, och ritualerna tog aldrig slut, du minns. 
Vi fick själva sätta eld på mannen vi aldrig kom nära när han andades. Vi tvät-
tade hans brända ben, vred helig tråd runt en kastrull och bad för honom och 
hans hundar, tillsammans med nio munkar. Mat grävdes ned i jorden. Potatis 
och köttbullar. Kärlek och hat. Jag måste avsluta den nu; Begravningen.

Det var meningen att projektet enbart skulle resultera i en bok från början. Jag 
brevväxlade med pappas advokat som, visade det sig, blivit dömd för dråp i 
ungdomen. På sin mamma. Jag visade dig några klipp hemma i Majorna, det 
var du som sa att jag borde göra något av det. Fem år senare sitter jag och filar 
på det sista. Ditt och mitt liv går i cirklar och så har varit sen vi möttes på den 
där kursen på Valand för evigheter sen. Det var våran Kirsten som undervi-
sade. Det är öde, inte slump. 

Efter all oro över presentationer vill jag säga till våra studenter och alla andra 
i hela världen: Det handlar inte om att välja artigt vad som säljer och försöka 
pitcha det vackert. Det är större. Det är tvång, och när man gråtit och skrattat 
och arbetat och gjort om och gjort om och gjort om så måste man försöka 
kommunicera det begripligt. First things first. Är du öppen kommer det till 
dig. Vi är ju det stoff som drömmar är gjorda av.

Jag vill skriva något om processer, med vad? Varför är jag här? I fem år har jag 
alltså farit fram och tillbaka mellan Khmerland och Sverige. Boken släpptes 
äntligen i Thailand förra veckan. Det var kalas på restaurang och jag läste. Det 

Isaan 2017–08–18
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som gladde mig mest var att Sebastian (advokaten) nu pratade öppet om hur 
han misshandlades som barn och hur han till slut exploderade. Hans process 
avslutades därmed. Han gav bort en del böcker, fysiska vittnesmål, subjek-
tiva. Han signerade. Vänner som undrat och spekulerat över hans förflutna 
applåderade hans mod. Hans motiv; Att vilja vända mörker till ljus. Det blev 
katharsis för honom men inte för mig.

Min process fortsatte. Jag sökte ett Artist in residence här, jag ville göra allt 
färdigt i en by som liknar den min far dog i. Jag vilar i mina rutiner. Kliver 
upp som vanligt klockan sex. Går in i studion. Skrämmer iväg geckoödlorna, 
sätter mig vid datorn och tittar på mitt material. Jag skiter i tekniken, i ljudet, 
i allt egentligen förutom den sköra tråden som handlar om vart min kärlek tog 
vägen, mycket tidigt, när jag var ung. Jag smyger på min pappa genom åren, 
och samtidigt smyger jag på mig själv. 

Hur ska man förklara tillvägagångssättet? Det är samlandet först. Bilderna, de 
fullproppade anteckningsböckerna, de stora blocken. Det är sorterandet. Vad 
är viktigt för att berättelsen ska bli hel? Och det är det personliga avtrycket. 
Hur blir den här resan formulerad i min smak? Smak är Venus och värde-
ringar, konstaterar astrologen i mig. I vår kapitalistiska konsumtionskultur 
raderas kopplingen, vi måste återupprätta den.

När jag var ung läste jag socialantropologi. Jag var och är intresserad av hur 
den mänskliga varelsen organiserar sina sociala, religiösa och politiska tros-
system. Hur vi försöker bygga begripliga samhällen som ger oss en känsla av 
samhörighet och mening. Jag skrev då om begreppet synkronicitet som är 
kopplat till hur vi uppfattar tidsflöden. Det gör jag fortfarande fast nu oftast i 
fiktionsform - och vad är dramatik om inte disponering av tid?

När jag studerade hade jag hela tiden problem med begreppet ”kulturella 
glasögon”, som man konstant skulle medvetandegöra sig om. Jag tror inte det 
begreppet är lika hållbart/gångbart längre, folk reser ju huller om buller nu 
och bor överallt. De kulturella glasögonen som, enligt lärarna då var omöjliga 
att ta av sig, gör att du aldrig riktigt kan förstå en annan kulturs koder fullt ut. 
Kanske inte heller till fullo dela en upplevelse. Jag minns en föreläsare (man) 
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som diskuterade kvinnlig omskärelse med oss studenter. Han sa att vi inte ska 
lägga kulturella aspekter på ett religiöst ingrepp som det, och han hade själv 
en relation med en omskuren kvinna och hon njöt precis lika mycket som en 
kvinna med klitoris, kanske mer. Det var så klart synd om honom, eftersom 
han uppenbarligen aldrig haft ett vettigt samlag, men det var ändå lektionstid 
han tog upp. Ännu tidigare, Innan jag läste antropologi bodde jag hos bedui-
ner i Negevöknen en kort period. Jag har skrivit om det vid flertalet tillfällen, 
bl a i boken Privat. De hade inget tydligt avgränsat ord för jaget. Kanske inte 
så konstigt om endast kollektiv erfarenhet existerar, men för mig var det en 
ögonöppnare. Det var, trots att de enligt vissa filosofer då knappt ens existerar, 
ändå lätt att känna närhet. Jag flätade fula band, de flätade vackra. Jag häm-
tade kamelskit och sa inte mycket. Det gjorde inte de heller. De nickade mest 
till varandra, på kvinnornas sida av tältet. Vi kammade varandras hår med 
olja och droppade kol direkt i ögonen. Man grät sig till de svarta kanterna.

Allt detta kommer tillbaka till mig nu och jag undrar fortfarande hur det 
hänger samman. Jaget, resorna, gemenskapen och berättelserna. Mina studier 
färgar mitt seende i byn, vilket i sin tur färgar mitt arbete, vilket innebär min 
uppfattning av min far. Trots att han är död formar min erfarenhet en ny ver-
sion och en ny relation. Den jag en gång var klipper film vid sidan av den jag 
är nu. Och jag väger in de kulturella begreppen i min fiktion. Jag är glad att 
jag nu är konstnär och författare, en krigare för subjektiviteten. För kulturella 
glasögon som gör att man inte kan vara tillsammans utan filter, i helvete hel-
ler. Det tror jag fortfarande inte på. Jag är en konstnär. Det är alkemi.

Petra
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För mig 
räcker det 
inte att bara 
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Mer än det vi redan vet 

Att skriva manus och att undervisa i manus går inte att separera för mig. Mitt 
skrivande har berikats bortom all tanke av det jag har lärt mig genom att 
undervisa manusskrivande; mitt undervisande skulle inte vara möjligt om jag 
inte hade personlig erfarenhet och känsla för skrivandeprocessen och allt det 
innebär att skapa manus, både hantverksmässigt och känslomässigt. Allt är 
del av en stor cirkel, ett sammanhang som gör att jag hela tiden lär mig mer 
och blir bättre på det jag gör, och framförallt tycker det är roligare och mer 
spännande. 

Det är därför jag verkligen tror på att gå en manusutbildning. För många år 
sedan sa en manusagent i England att han tyckte manusutbildningar var irre-
levanta och att nybakade författare istället skulle gå en utbildning inom psy-
kologi. Vi diskuterade mycket och jag tänkte på vad han egentligen menade 
– att författare behövde komma människor in på livet mycket mer, att se sig 
om och få djupare insikt i relationer, styrkor, svagheter, brister, möjligheter; 
allt det som innebär att vara människa. Efter många års arbete håller jag med 
honom om vikten och innebörden av detta. Men enligt mig hittar vi det inte 
i en psykologiutbildning, inte i en bok. Vi hittar det i livet. Därför är det oer-
hört viktigt för mig att en stor del av en gedigen manusutbildning handlar 
just om hur vi kan öppna oss för livet, hur vi får hjälp att både blicka ut och 
blicka in, att vi inte bara navelskådar utan hela tiden strävar efter att bli mer 
klarsynta och medvetna om livet runt omkring oss; om allt som händer och 
hur allt hänger ihop. 

Därför har vi samlat Alma Manusutbildning runt flera olika beröringspunkter 
som vi känner är livsviktiga för manusskrivande: det ska finnas både frihet 
och begränsningar; det ska vara fokus på insikt i själva skapandeprocessen 
och dess olika stadier; det behövs uppmuntran och vägledning till konstant 
övning i att bli mer kreativ, både i tänkande och i hantverk. 

Vi värderar samarbete med andra, där vi lär oss att både hitta vår egen starka 
röst och hålla den flexibel inom större sammanhang och samarbeten. Alla 
dessa olika moment ger tyngd till ett manus, och bidrar till att bygga upp 
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ett genuint och hållbart förhållningssätt som manusförfattare. Vi lägger inte 
fokus enbart på manus, på att utveckla enskilda historier (även om detta så 
klart finns med som en stor och viktig del), utan vi lägger också fokus på vad 
manusförfattaren behöver för att utvecklas både mänskligt och professionellt. 
För att kunna fortsätta skriva bättre och bättre manus och komma till sin rätt 
inom branschen, eller ännu bättre, skapa sin egen plats och hitta nya möjlig-
heter inom den. 

Att ställa frågor är huvudsaken i mitt pedagogiska tänkande. Det är inte alltid 
ett svar som behövs, utan att ställa den rätta frågan. En fråga öppnar dör-
rar, tar dig längre på väg, utforskar möjligheter, och luskar fram det osynliga. 
Vilka frågor berör dig mest? Vilka frågor behöver du hjälp med? Vilka har 
du inte ens tänkt på? Du kan ha en bra grundidé, men har du utforskat den 
tillräckligt innan du börjar skriva? Vet du att det är den bästa idéen att jobba 
med just nu, eller finns det andra som inte har fått ta plats? Hur utvecklar du 
en idé till en helt fullfjädrad historia, med allt som behövs för att det ska hålla 
i längden? Hur ser du till att dina idéer finner sitt allra bästa uttryck genom ett 
fingerfärdigt hantverk med kunskap om formens möjligheter? Hur vet du att 
du själv kommer hålla genom de många olika turer som det innebär att få ett 
manus till film, att du kan samarbeta på ett sätt där det blir bra kompromisser 
utan att för mycket går till spillo? Hur orkar du vidare, från ett manus till ett 
annat, om det inte alltid går som du har tänkt dig, på gott eller ont? Och hur 
förhåller du dig till ditt eget skrivande, vad andra än tycker? Hur mycket le-
ver du livet och är konstant öppen för alla Magic Moments som händer runt 
omkring dig, just nu! 

Hur mycket lyssnar du – till dig själv, till andra, till livet, till dina karaktä-
rer, till orden, till själva historien? Det är just det som är avgörande, att lära 
sig lyssna...

Det har blivit självklart för mig under årens lopp att författare behöver lära 
sig att skriva. Visst finns det medfödd talang och naturlig känsla, men vi tar 
det så mycket längre om vi går in på djupet med hantverk och form. Det 
som har kommit att intressera mig mest efterhand är just scenskrivning och 
manusstruktur. Det är där jag känner att manusformen har oerhört mycket 
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att ge, det som gör den unik jämfört med andra sätt att skriva. Och det är 
också där bristerna så ofta märks. Det kan finnas en vilja hos en författare att 
berätta, början till en röst, en känsla för karaktärer och en tanke om tema, men 
ofta finns det inte en nog stark insikt om hur struktur bidrar till berättande 
och hur skicklig scenskrivning kan lyfta ett manus från en bra berättelse till 
en life-changing experience. Och ofta orkar vi tyvärr inte lägga den tid och 
energi som verkligen krävs för att det ska bli riktigt bra. Det är tufft att vara 
manusförfattare. Det är ett maraton att skriva, men det går - om vi vill. 

För mig räcker det inte att bara vilja berätta. Jag vet att jag måste vara så bra 
jag bara kan på det, inte för att sukta efter en ego-boost, utan för att ge min 
berättelse allra bästa chans att nå läsaren, lyssnaren, åskådaren. Det är ju där 
det verkligen händer – i mötet mellan berättelse och lyssnare. Berättelsen är 
inte egentligen min, jag bara håller den varsamt och skarpsynt så den når 
fram dit den ska. I manusutveckling räcker det inte att lägga fokus på mig och 
vad jag vill berätta, det är också lika viktigt att veta hur min historia når fram 
ut i världen. Det är därför det är så väsentligt för mig att kunna så mycket 
som möjligt om hantverk (”craft”), om disciplin och momentum i den krea-
tiva processen, om insikt i hur berättande fungerar på djupet. Jag lär mig hela 
tiden mer eftersom jag är konstant nyfiken och fascinerad av hur berättelser 
berör både mig själv och andra. Ibland, eller egentligen ofta, blir jag besviken 
och smått deprimerad av att bli introducerad till en historia som kunde blivit 
så bra med lite mer arbete, lite mer eftertanke, omtanke, fokus, jävlaranamma. 
Som att träffa barn som inte fått chansen att växa till så fulländade vuxna som 
de är kapabla till. Det är synd. 

Alma Manusutbildning som vi skapat är levande i allra högsta grad. Den ut-
vecklas och förändras hela tiden, genom dialog med de studerande, till bran-
schen och till våra egna intressen. Samtidigt håller den alltid samma stadiga 
kärna i sin mittpunkt. Det är just denna kombination av rörelsefrihet och ge-
diget fokus vi själva tycker behövs – så när du går ut Alma Manusutbildning 
har du en stadig grund att stå på, du har provat många olika sätt att skriva och 
samarbeta och utveckla berättelser; du har tänkt på vem du är och vad du vill; 
du har lärt dig genom att lyssna på andra och lyssna på dig själv; du har varit 
tvungen att hitta nya vägar och inte alltid göra som du vill. Något nyskapande 
uppstår just för att det finns både frihet och disciplin, snäva begränsande 



163

ZARA WALDEBÄCK

utrymmen som tvingar dig fram till tydlighet, och öppna vidder som bjuder 
in till fortsatt utforskande. Det är där vi hittar mer än det vi redan vet. Det 
är där som berättelsen kommer oss till mötes och det är där vi tillsammans 
skapar mer än det vi trodde var möjligt.



Dybest set 
gælder det 
bare om at få 
noget ned på 
papiret.



Foto: Grethe Nygaard
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Alma Manusutbildning siden opstarten.
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166

LÄRARE

Om kreativitet

Uanset, hvor kreativ man er, opstår der situationer, hvor det kreative flow 
stopper op. Eksempelvis, som når man skal begynde at skrive en artikel om 
kreativitet. Fem minutter før man skrev overskriften syntes man, at man vid-
ste utroligt meget om det og sagtens kunne skrive noget om det. Men så snart 
overskriften kommer ned på papiret går hjernen i stå. I værste fald begynder 
man at tvivle på om det overhovedet er muligt at skrive noget om det. Man 
angrer, at man sagde ja til at skrive om kreativitet – for det ved, man pludselig 
ikke længere noget om.

Og så gælder det om at lure hjernen og sig selv til alligevel at få skrevet no-
get om kreativitet. Ikke den der geniale sætning, som pludselig forsvandt. 
Men noget.

Nogen kalder det flow writing – jeg har selv brugt metoden i årevis inden jeg 
kendte begrebet. Begynd at skrive – et eller andet. Undskyldningen for, hvor-
for man ikke kan få hul på historien, artiklen, formuleringerne eller måske 
bare Jeg kan ikke, fordi….

En af mine venner – en dansk dramatiker – som skrev meget personligt og 
dybt – gik ofte i stå midt i processen. Så satte han sig ned og skrev et brev til 
mig og min daværende chef på Danmarks Radio, hvor han fortalte, at han var 
gået helt i stå og slet ikke kunne komme videre. Så skrev han lidt om livets 
gang i al almindelighed, og om familien – vidunderlig læsning. Alle brevene 
sluttede med – nu tror jeg i øvrigt jeg ved, hvordan jeg skal komme videre.

Kreativitet er i min erfaring noget man ikke skal eller kan løbe efter, ligesom 
man heller ikke skal løbe efter hunden, som ikke vil fanges. Vender man ryg-
gen til, begynder at gå hjem og kaster hundegodbidderne foran sig, så dukker 
både hunden og kreativiteten op.

Jeg bruger det i skriveøvelser, hvor jeg beder forfatterne skrive noge det ikke 
skal bruge i manus – for at få dem til at glemme det planlagte og gå efter det 
spontane. Jeg ser efter ”huller” i teksten, spørger til, hvad der lå før eller hvad 
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der ligger efter. Forsøger at spørge til de relationer, som dukker op i teksten 
– som regel er det enkelt at finde gode svar – meget enklere end at finde på 
noget, som skal passe ind i et 3 akters skema eller overordnet plot. Jeg skyder 
genveje til kreativiteten, fordi jeg gør det muligt at trække på det jeg ved eller 
genkender. Det giver information, inspiration til videreudvikling af den his-
torie man har planlagt.

Mange gennemførte skriveøvelser har vist, at det at skrive i flow ud fra op-
gaver til karaktererne uden for manus eller noget som simpelt som at skrive 
om tomater lukker op for kreativiteten (stream of consciousness) og hjæl-
per os med at finde mere sande historier end det planlagte – som alt for ofte 
tvinges frem.

Endelig er der jo altid noget man ved man kan skrive – praktiske oplysninger, 
scenebeskrivelsen osv.

Dybest set gælder det bare om at få noget ned på papiret. Så længe det kun 
befinder sig i hovedet er det umuligt at arbejde med, men så snart det er på 
papiret kan det bearbejdes, strækkes, strammes, flyttes rundt i etc.

Så skriv, skriv, skriv, ret, flyt, skriv.
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