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Inledning 
 
Andra terminen på Kreativt skrivande II 2009 inleddes med ett projekt om en kyrkogård. 

Människorna där och händelserna på kyrkogården skulle utforma berättelsen. Det är ett 

projekt som jag tycker om och vill jobba med. Vad jag inte hade räknat med var att ett annat 

projekt kom för mig istället. Mitt privatliv tog överhand och jag skrev dagbok om vad som 

hände mig och min dotter under 2009. För mig kändes det mer angeläget och var egentligen 

den enda berättelsen som ville komma ut. Berättelsen om min dotter, mig själv och vår kamp 

för att få något slags hjälp. Alla tankar och känslor som behövde få sitt utlopp någonstans. 

Därför blev mitt val att jag i Kreativt skrivande II och III jobbar vidare med min dagbokstext.  

 Mitt projekt grundar sig på alla de händelser i min familjs liv som inträffade 

under 2009. När jag började skriva dagbok bestämde jag mig för att den skulle sträcka sig 

över ett år. Vad som än hände skulle tidsperioden vara ett år, även om våra liv inte tog slut då 

ville jag att berättelsen skulle få ett slut. Om det blev ett bra eller ett dåligt slut, det återstod att 

se. Jag skrev ner allt i min dagbok och det är den som ligger till grund för själva texten. Den 

blev ett underlag för min text men även en referenspunkt i det stora hela, när allt kändes 

oöverkomligt. En del av händelserna i början av året var att min dotter skar sig i armarna, s.k. 

självskadebeteende. En annan var det tillstånd som hennes själ befann sig i, det vill säga det 

psykiska tillståndet För att få någon slags klarhet i vad som hände inuti henne och varför, 

både känslomässigt och psykiskt letade jag efter litteratur som kunde hjälpa mig att förstå det 

hela bättre. Den kommer att presenteras här i min uppsats.  

 I min uppsats har jag valt att undersöka det självbiografiska skrivandet, dels 

genom befintlig litteratur inom samma ämne och dels genom arbetet med min egen text. Med 

hjälp av mina kurskamraters på Kreativt skrivande II, III och min handledare Vasilis 

Papageorgiou kommentarer kan jag undersöka min text och se hur den förhåller sig till de 

undersökta självbiografiska texterna, samt vilken plats i samtidslitteraturen den har. 

 Jag behövde inte tvinga fram min text utan den kom otvunget till mig och en del 

av mitt arbete med den har varit att utforska vilken form den ska ha. Man kan säga att 

innehållet valde mig, men att jag valde formen. Projektet har utmynnat i en text med 

arbetsnamnet Vem är du?1 

 

 

 

                                                 
1 Elisabeth Westlund, Vem är du?, Kreativt skrivande II, III, Växjö Universitet 2009. 
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Frågeställning och syfte 

 

Min uppsats rör sig på ett annat plan än det rent litteraturteoretiska, då det är de inre 

konflikterna som jag vill undersöka. Främst de konflikter som finns inom min dotter och dels 

mina egna som mamma och författare. Uppsatsen tar därför upp frågor som behandlar 

innehållet och den rör sig även om textens påverkan på mig själv och min dotter samt 

människorna runt omkring oss. Uppsatsen tar även upp frågan om hur formen på texten kan 

förändra upplevelsen av den och hur arbetsprocessen med att hitta rätt uttryck för den har 

utformats. Min uppsats har två syften varav den ena är att lyfta fram svårigheterna med att 

skriva självbiografiskt och det andra gäller undersökandet av formen och därmed även 

innehållet. 

 

 

Metod 

 

Mitt språk i dagboken är inte poetiskt och vackert utan snarare enkelt och vardagligt. Det är 

inte heller min intention med texten utan istället är det själva innehållet, hur den berättas och 

formen som är det viktiga. Förutom arbetet med själva texten har det bestått i att skapa flera 

varianter av samma text och sedan fundera över skillnaderna i vilket intryck de ger läsaren. 

Arbetet har också bestått av att jämföra tidigare utgiven litteratur inom ämnet med min egen 

text. 
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Att skriva självbiografiskt, om självskadebeteende och psykiska sjukdomar 

 

När det gäller att klassificera min text hör det till det lättare, dagboksromanen har varit 

klassad inom genren epik en längre tid; där den ingår i undergenren den realistiska romanen. 

Närvaron av dagboksromaner inom litteraturen går att spåra ända tillbaka till 1700-talet. 

Enligt Bergsten och Elleström finns det tre indelningar när det gäller den realistiska romanen.2 

Den ena är arten och graden av realism i romanen. Den andra är innehållets datering och den 

tredje är de narratologiska strukturerna. Då dagboksromanen beräknas innehålla varierande 

grader av realism tillhör den därmed genren den realistiska romanen. Min egen text placerar 

jag i samtiden, mest baserat på innehållet. Psykiska problem och självskadebeteende är 

vanligt bland unga tjejer idag. Med hjälp av Internet hittar de varandra lättare idag än för 

några år sedan och där kan de stötta eller stjälpa varandra, beroende på hur dåligt de själva 

mår. 

Självskadebeteende är ett relativt nytt begrepp, likaså böckerna om detta. De flesta böcker om 

själva begreppet är skrivna på 2000-talet. Under hela min skrivprocess har jag läst och jämfört 

min egen text med andra författares verk, som tar upp självskadebeteende och psykiska 

sjukdomar. Frågor som ställs i samband med jämförelsen är bland annat undersökandet av 

formen, vilken form ska jag ge min text? Finns det en viss form som passar bättre med 

dagboksgenren? Eftersom texten baseras på en dagbok, hur gör jag för att få den till att bli en 

text som andra vill läsa istället för att bli en text som egentligen behöver läggas tillbaka i 

byrålådan. Jag konstaterar att det är en svår avvägning, men eftersom det inte finns några 

böcker skrivna ur en mammas perspektiv tycker jag att min text bör ges ut som en bok senare. 

Det är sedan upp till läsaren att tolka och tycka till om själva innehållet. En diskussion har 

förts med min dotter om och när en eventuell utgivning ska ske. Som vuxen påverkar andras 

åsikter om boken mig på ett visst sätt och som tonåring påverkar det på ett annat. Den 

kommer också att följa med henne genom livet och det kan vara både positivt och negativt. 

 Vid en jämförelse med självbiografiska romanen Vingklippt ängel av Berny 

Pålsson visar det sig att hennes bok är indelad i tre större avsnitt där min egen är indelad i 

månader.3 Den andra skillnaden är att min egen text följer en kronlogisk struktur, där hennes 

blandas med nuet och tillbakablickar. Den tredje skillnaden är att boken är skriven av 

huvudpersonen medan jag i min text skriver till min dotter. 

                                                 
2 Staffan Bergsten, Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, andra upplagan, Lund, 2004, s. 151-153. 
3 Berny Pålsson, Vingklippt ängel, Stockholm, (2004) 2006. 
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 Zebraflickan av Sofia Åkerman var den andra självbiografiska romanen om 

självskadebeteende och psykiska sjukdomar skriven av huvudpersonen själv, som jag hittade i 

min jakt på förståelse för själva företeelsen.4 Likt min egen text är den här boken uppdelad i 

månader, men där Åkermans bok innehåller tillbakablickar finns det inga sådana i min text. 

Det som slår mig även i den här boken, liksom i Pålssons bok är att det inte är sjukvården som 

hjälper de här tjejerna, utan det är människorna runt omkring. Med tålamod och kärlek kan de 

hjälpa tjejerna att få sin egen insikt om att rädda sig själva. Där finns den gemensamma 

nämnaren mellan de två ovan nämnda böckerna och min egen text. Det är det rent konkreta. 

En annan sak som är gemensam är hur naket händelserna och känslorna beskrivs. De två 

böckerna påverkade mig känslomässigt på så vis att jag kan uppskatta att vi inte har haft det 

på samma sätt som personerna i böckerna har haft. Våra problem verkar små i jämförelse, 

men allt är relativt och för oss har det varit en känslomässig berg- och dalbana. Vid läsning av 

min egen text kan jag se att frånvaron av känslor gör texten missvisande. Det är egentligen 

tvärtom, mängden av känslor gjorde att det slog över åt andra hållet. För att kunna skriva min 

text var jag tvungen att hålla en sorts distans annars var risken stor att jag skulle bryta ihop 

och det fick inte ske. Vem skulle då ta hand om allt? Det kan tyckas att det borde finnas andra 

personer, som i det läget skulle kunna gå in och ta hand om henne/oss. Men att lägga över 

ansvaret på mina egna föräldrar kändes inte rätt, delvis för att de redan har uppfostrat sina 

barn och delvis för att de ska kunna få vara morföräldrar, inte föräldrar. Eftersom hennes egen 

pappa inte tycker att hon mår dåligt var inte det heller något alternativ. Kvar fanns bara jag. 

 Pålsson har skrivit en uppföljare och den har titeln Känn pulsen slå.5 För mig 

personligen var den intressant att läsa för att få en bild av hur det kan vara efteråt. Hur går det 

när du har blivit friskförklarad och ska jobba vidare med dig själv på egen hand? Om jag 

någon gång i framtiden vill göra en uppföljare till min egen text, finns det här en bok att utgå 

ifrån och att åter kunna jämföra min text med något. Även Åkerman har skrivit en uppföljare, 

men den är av ett helt annat slag. I För att överleva – om självskadebeteende använder hon 

sina egna erfarenheter och delar med sig till läsare intresserade av själva begreppet och vad 

det innebär.6 

När vi kom intill och fick tid på Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen 

(BUP) läste jag inför vårt första möte uppsatsen Bemötande av flickor med 

                                                 
4 Sofia Åkerman, Zebraflickan, Västerås, 2007. 
5 Berny Pålsson, Känn pulsen slå, Stockholm, 2008. 
6 Sofia Åkerman, För att överleva – om självskadebeteende, 2009 
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självskadebeteende – Professionella behandlare beskriver mötet.7 Det fanns två orsaker till att 

jag läste den, dels var jag intresserad av hur de jobbar med ungdomar och dels låg det på det 

personliga planet; en förhoppning om att få några ledtrådar om min dotters tillstånd. I 

uppsatsen tog man upp hur man som anhörig kan känna sig och vilka sorters behandlingar 

som finns i dagsläget. I verkligheten blev vi på BUP tilldelade en psykolog, men inte på ett 

enda möte kom det upp vilka olika sorters behandlingar som kunde komma ifråga. De hade 

valt ut en behandling och sen arbetade de utifrån den. En fråga som kommit upp under våra 

möten med BUP var om min dotter var bipolär, det vill säga hade en viss typ av psykisk 

sjukdom. Den visar sig ofta genom ett väldigt turbulent humör, det pendlar ofta och mycket 

från högt till lågt. De som har den är ofta drabbade av depressioner och båda bitarna stämmer 

in på min dotter. Vi hamnade efter en tids väntan hos överläkaren, som gjorde en utredning 

om det. Den visade att hon inte var det. Det var skönt att få det konstaterat, samtidigt som jag 

som förälder ställde mig frågan vad kan det vara då? På BUP blev det mer ett konstaterande 

att hon inte var det och sen återgick behandlingen till hur den hade varit tidigare. Jag drivs 

hela tiden framåt efter ett svar. Det drivet framåt gjorde att jag läste Den dagen min dotter 

blev galen.8 Michael Greenberg ger mig här sin version som förälder. I jämförelse med 

innehållet i min egen text är det frågan om vems fel det är att dottern har blivit sjuk som är det 

centrala i hans bok. Det är skillnaden, min egen text fokuserar på hur vi har det i vardagen och 

hur relationen är med min dotter.  

Ovanstående nämnd litteratur har hjälpt mig att få en förståelse för min dotters 

inre mörker och hennes kamp mot det. Det har även varit ett material för mig som författare 

att kunna ta intryck från, jämföra mig med och få läsa om andras erfarenheter. Att veta om att 

man inte är ensam om vissa saker har hjälpt mig framåt. 

I arbetet med texten kom en hel del frågor, bland annat: Hur svårt är 

det att se på sin text med konstruktivt kritiska ögon? Vad händer när texten 

kommer för nära? Vilken skillnad gör kommentarer från mina kurskamrater, när 

jag ska bearbeta texten? I min text finns många personer, både nära släktingar och 

andra personer. Hur mycket hänsyn behöver jag ta till deras identiteter och vill de 

överhuvudtaget bli uthängda i min text? Hur långt är jag beredd att sträcka mig i 

min iver att skriva självbiografiskt? Kan jag tänka mig att bli osams med personer 

jag känner bara för att få det skrivet exakt som det har hänt i verkligheten och 

                                                 
7 Charlotte Asp och Kim Söderlund, ”Bemötande av flickor med självskadebeteende – Professionella behandlare 
beskriver mötet”, C-uppsats, Växjö Universitet, 2006. 
8 Michael Greenberg, Den dagen min dotter blev galen, Smedjebacken, 2009. 
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känner jag att det i så fall är värt det? Där kommer jag in på hur olika man tolkar 

text. ”Det litterära verket har överlämnats till sina läsare med möjlighet att bli 

tolkat på olika sätt. Den en gång för alla givna tolkningen finns inte. Istället måste 

varje tolkning betraktas som ett förslag till möjlig betydelse.”9 Enligt Palm finns 

det med andra ord lika många sätt att tolka min text som det finns läsare. De 

personer som har deltagit i händelserna i min text på ett eller annat sätt har med 

stor sannolikhet inte upplevt dessa på samma sätt som jag har gjort, inte ens min 

dotter. Till och med när de läser texten är det inte helt troligt att de känner igen sig 

utan tolkar den utifrån sin egen syn på vad som hände. En del av frågorna hör 

samman med vilket sorts samvete jag som författare har och kan därmed vara 

svåra att svara på. En inre diskussion om vad som är rätt och vad som är fel kontra 

behovet av att föra fram min text visar sig kunna kombineras. Det behöver inte 

alltid vara svart eller vitt. Skillnaden i att använda eller byta ut verkliga personers 

namn eller staden de bor i ligger i att texten inte anses stötande av någon om jag 

byter ut namn och ort. Jag tror däremot inte att en del av våra upplevelser är unika 

utan kan ha inträffat på någon annan ort i Sverige. Det man talar om som 

igenkänningsfaktor, däremot tror jag att min text utifrån en mammas perspektiv 

kan vara till hjälp för andra föräldrar då det inte finns någon liknande litteratur för 

tillfället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
9 Anders Palm, Staffan Bergsten (red.) ”Att tolka texten” Litteraturvetenskap – en inledning, Lund, 1998, s. 160. 
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Diskussion och analys 
Form 

 
Rent självkritiskt kan jag se mina egna svårigheter med att förhålla mig kritisk till 

min egen text, eftersom den fortfarande påverkar mig känslomässigt. Med hjälp av 

kommentarer på workshops och inlämningar har jag sedan arbetat vidare med 

texten. Att göra om texten med tre varianter har varit mitt sätt att se vilken variant 

som passar min text bäst. 

Mitt första försök att få ner min handskrivna dagbok i elektronisk textform 

blev en berättelse i tredje person. Den innehöll också mobilmeddelande från 

dottern. Jag använde mig av den dagboksformen som jag hade skrivit den i från 

början. Mitt första exempel i tredje person är den inledande texten:  

 

Mottaget meddelande 

08:07:10 

2009-01-13 

Jag röker så nu vet du -.-  

orkar inte bry mig längre om du  

vet eller inte. 

 

Ok, det hade hon börjat misstänka, men nu blev det verklighet. Hon skickade tillbaka ett meddelande om att 

det inte var ok. Vad skulle hon göra mer? 

 

Mottaget meddelande 

14:03:08 

2009-01-19 

Jag mår inte bra, 

både psykiskt och fysiskt. 

 

Mitt älskade barn, sen när slutade vi att prata med varandra? Sen när slutade jag att veta att du hade 

ont? Som din mamma borde jag veta hur jag ska hjälpa dig , men jag vet inte.10 

 

Eftersom jag var lite osäker på hur sms i en berättelse skulle tolkas, ville jag vänta 

med att skriva vidare på min text till efter kommentaromgången. En av 

kommentarerna om sms i texten var: 

 

Det här tycker jag är en intressant början på en text! Jag tycker det dagboksliknande 

formatet känns bra och också att du i början har med några kursiverade stycken som är 

                                                 
10 Elisabeth Westlund, Vem är du?, Textinlämning 2009-05-18 
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tankar från mamman. De inledande smsen från dottern skapar direkt en intensitet och 

närhet. Den utomstående och iakttagande berättarrösten skapar distans till berättelsen som 

är känslosam och engagerande. Avsaknaden av personnamn bidrar också till denna 

distans.11 

 

Det kändes positivt att få denna kommentar, jag kände att texten var på rätt väg 

och att det kanske var en berättelse som någon skulle vilja läsa. Men för mig 

kändes det lite ansträngt att skriva i tredje person, därför gick jag över till att 

skriva i jagform. Det gick mycket bättre och texten kändes mer intensiv av 

jagformen Jag var däremot inte säker på sms i texten, utan valde att pröva utan.  

Ett exempel på andra varianten: 

 

24 mars 

Vi träffades inte idag på morgonen eftersom jag började jobba tidigt. Men jag såg spåren efter dig, 

apelsinlukten på skärbrädan och det som var kvar, tandkrämen i handfatet på toaletten. Du hade bytt 

skor, de andra stod kvar på mattan. Ikväll har vi alla fall lyckats umgås, det var bara lite nu i slutet på 

kvällen som du blev ”kinkig”, när du är trött och jag är trött, men puss ändå.12 

 

En av mina frågor vid textinlämningen var om vilken form som kändes lättast att 

läsa, jagformen eller tredje person. En annan fråga var om texten vinner eller 

förlorar på att sms inte finns med. En kommentar som jag fick om det var: 

 

I den här fortsättningen på din berättelse ur en orolig mors perspektiv är dagboksformatet mer 

traditionellt än i det förra materialet. Spontant tycker jag att jag-perspektivet känns bättre och lättare 

att läsa än tredjepersons-perspektivet. Jag saknar inte mobilmeddelandena och deras innebörd framgår 

ändå mycket tydligt i berättelsen, som jag upplever har blivit mer personlig i denna version.13 

 

Denna respons var positiv för mig eftersom jag själv tyckte att den här andra 

versionen kändes bättre. Dels var det lättare för mig att skriva i jagform och dels 

kändes texten mer intensiv. Det jag inte hade räknat med var att alla känslor och 

tankar kom tillbaka. Det blev helt enkelt känslomässigt väldigt jobbigt att skriva. 

Känslor tog överhand och jag hade svårt att få ner texten i datorn. Jag fastnade i 

känslostormar och händelser som jag hade förträngt dök upp igen. När jag skulle 

fortsätta skriva funderade jag på diktformen istället. Den skulle kanske göra att 

texten lättare gick att få ner i datorn. Eftersom jag skriver mycket dikter annars så 
                                                 
11 Ulrika Ringeborn, kommentarinlämning, Kreativt skrivande, Växjö Universitet 2009-06-08. 
12 Elisabeth Westlund, textinlämning 2009-10-19. 
13 Ulrika Ringeborn, kommentarinlämning 2009-11-15. 
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kändes det som ett steg ytterligare i försöken att forma min text. Min text blev en 

diktversion och en av dikterna var denna: 

 

glasbitar på hela marken 
djupa sår i armen 
pojkvännen går iväg 
svårt att få kontakt 
 
vi hjälps åt 
får in honom i bilen 
till akuten 
han blir omplåstrad 
 
vi väntar 
alla väntar 
 
psykologen kommer 
vi lämnar honom 
med familjen och psykologen 
 
vi väntar 
alla väntar 
 
han får åka hem 
ingen mer hjälp på natten 
familjen hjälps åt 

vakar genom mörkret
14

 

 

Dikten kändes platt, det gick inte att komma nära texten på samma vis som innan. 

Som dikter blev min text anonym och svårförståelig. Det positiva med att 

omvandla texten till dikter var att det känslomässigt inte var lika ansträngande. 

Det var samma minnesbilder och känslor som kom upp, som i de första två 

försöken att skriva texten, men inte alls med samma känslotryck. Det var lättare 

att skriva dikter men texten blev inte lika bra. Det kändes påfrestande, mest för att 

jag själv ville komma lätt undan. Jag ville inte gräva djupare i det som redan hade 

passerat utan ville skriva ut min text i dikter och sen skulle det vara bra så. 

Följande kommentarer fick jag om dikterna på workshopen:  

 

Jag kan förstå problematiken med att man kommer för nära sin berättelse på olika sätt. 
Dagboksanteckningarna känns mycket privata och personliga, med stark inlevelse och många starka 
känslor. Dikterna ger också detta intryck men inte riktigt på samma starkt berörande sätt som 
dagboksbeskrivningen. Jag tror dock att dikterna skulle kunna vara ett sätt att skapa distans genom 
just uttrycksformen. Kanske bör du då fundera mer på vad dikterna ska uttrycka och vilka 
koncentrerade ord som stämmer bäst för uttrycket. Dagboksanteckningarna skulle kunna fortsätta vara 
en beskrivning av livets flöde, medan dikterna blir det du väljer ut som själva brännpunkterna i det 

som händer.15 
 

 
                                                 
14 Elisabeth Westlund, Vem är du?, textinlämning workshop 2009-11-05. 
15 Ulrika Ringeborn, workshopkommentarer 2009-11-05. 



 11

Efter vår workshop 2, där jag fick många kloka kommentarer kändes det lite bättre 

och även Vasilis ord ”det ska inte vara lätt” fick mig att inse.16 Det var dags att ta 

tag i texten. De hade rätt. Jag måste utmana mig själv för att den här texten ska få 

den tid och den omtanke som den förtjänar. Kommentarerna ovan från Ulrika fick 

mig att fundera ytterligare ett varv på hur jag ville att formen skulle vara. Jag 

valde bort diktformen och tredjepersons perspektiv. Däremot ville jag fortfarande 

ha med sms:n i texten. Dels för att ge min dotter en egen röst, men även som 

kontrast till och ett komplement till den övriga texten. Dels för att sms kontakten 

oss emellan var lika mycket ett samtal mellan oss, som samtal ansikte mot ansikte. 

En tredje orsak var att detta är en samtidsberättelse, i vår vardag är sms vanligt 

och det tyckte jag att det var viktigt att få med. Detta blev resultatet av mina 

bearbetningar och funderingar, som är inlämnat som slutmanus. Jag har tagit 

tidigare exempel i denna text för att man ska kunna se skillnaden. 

Exempel ett: 

 

13 januari  

08:07 Jag röker så nu vet du -.- , orkar inte bry mig längre om du vet eller inte. 

Ok, det hade jag börjat misstänka, men nu blev det verklighet. Jag skickade tillbaka ett meddelande 

om att det inte var ok. Vad skulle jag göra mer? 

 

19 januari 

14:03 Jag mår inte bra, både psykiskt och fysiskt. 

Mitt älskade barn, sen när slutade vi att prata med varandra? Sen när slutade jag att veta att du hade 

ont? Som din mamma borde jag veta hur jag ska hjälpa dig, men jag vet inte. 

Efter många tankar beslutar jag mig för att ta kontakt med skolpsykologen. Men hon är väldigt svår 

att få kontakt med och jag får lämna ett meddelande på telefonsvararen. Dagen efter ringer 

skolpsykologen upp. Vi pratar en lång stund och sen får jag beskedet: Du kan ringa BUP direkt. Jag 

anser att B har en djup depression och att det är bättre att du kontaktar dem på en gång. Jag ringer upp 

BUP direkt, när de har avslutat samtalet. Jag hamnar hos en metallröst, som talar om telefontiderna. 

Jag måste vänta till nästa dag.17 

 

Exempel två: 

 

24 mars 

Vi träffades inte idag på morgonen eftersom jag började jobba tidigt. Men jag såg spåren efter dig, 

apelsinlukten på skärbrädan och det som var kvar, tandkrämen i handfatet på toaletten. Du hade bytt 

                                                 
16 Vasilis Papageorgiou, workshopkommentar, 2009-11-05. 
17 Elisabeth Westlund, Vem är du?, slutinlämning 2010-01-17. 
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skor, de andra stod kvar på mattan. Ikväll har vi alla fall lyckats umgås, det var bara lite nu i slutet på 

kvällen som du blev ”kinkig”, när du är trött och jag är trött, men puss ändå.18 

 

Exempel tre, är något nerkortat i den här versionen: 

 

19 april 

Såg er på en gång när jag kom och körde, pratade precis i telefon med hans morfar och sa att jag hade 

hittat er och var. Jonathan gick iväg en bit. Du var helt förstörd och jag sa till dig, att det var därför 

som man/ni måste ringa dom vuxna d.v.s. oss/jag för att ni inte kan klara ut det här själva. Du sa att 

han hade cutat sig och jag trodde att det var knark, men han hade skurit sig. Jonathan sprang i alla fall 

inte iväg. Jag kunde få lite kontakt. Ångesten lös i hans ögon. Det var hemskt. Fick till slut honom att 

gå med på att sätta sig/er i bilen. Efter ett litet tag kom hans morfar. Jag sa att vi måste till lasarettet 

och kolla upp armen. Och sen kanske få in honom akut på bup. Sen kom Jörgen och jag tog samma 

visa igen. Men vi kom i alla fall iväg till sjukhuset. Dom tog in dig och tvättade och tejpade ihop det 

värsta.. 19 

 

I exempel tre ses den största skillnaden, eftersom detta från början var en dikt. 

Utskriven och omarbetad i dagbokstext ger den ett helt annat intryck.  

Det var inte jag som valde den här texten, den valde mig. Själva formen 

har jag däremot prövat mig fram till. Det känns bra att inte bara ha kört på med 

texten utan att ha känt efter vilken form som passar den bäst. Berättelsen tillika 

manuset är skriven utifrån min upplevda verklighet. Andra personer i denna 

berättelse har med stor sannolikhet upplevt händelserna annorlunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Elisabeth Westlund, Vem är du?, slutinlämning, 2010-01-17. 
19 Elisabeth Westlund, Vem är du?, slutinlämning, 2010-01-17. 
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Diskussion och analys 

Innehåll 

 

Min avsikt med mitt projekt var först inte att det skulle bli ett manus utan det var ett sätt för 

mig att få ur mig min frustration. När vi i en workshop talade mycket om vem vår text är 

adresserad till insåg jag att det var till min dotter jag skrev. Samtidigt började tankarna 

komma att detta var en text både till henne och till alla andras döttrar som mår likadant. Där 

ville jag som förälder skildra min sida av detta svåra ämne. De flesta böcker som jag har hittat 

inom ämnet har varit skrivna av tonåringen själv, där kan jag se att det finns utrymme och 

behov av en text som min egen. 

 När jag granskar innehållet närmare upptäcker jag att de olika förvaltningarna 

har spelat en viss roll och det är rollen som granskande myndighet. Som anhörig till en person 

med problem vill man ha hjälp, man tar all hjälp man kan få. För att komma någonstans i 

systemet gäller det att vara envis, att ringa och stöta på hela tiden hos myndigheterna och inte 

ge sig. När man som anhörig inte själv har personliga problem blir det genast mycket svårare 

för myndigheterna att veta var vi ska placeras någonstans, vilka åtgärder man ska ta till. Allt 

är uppbyggt efter en viss mall och passar man då inte in i den, så blir man anpassad till den. 

Det är inte ett system som bygger på flexibilitet. En av mina kurskamrater kommenterade min 

text med att fråga om jag verkligen var så förstående mot personalen på SOC och BUP. Ja, det 

var jag. När man inser att det är systemet och inte personalens fel, då kan man vara 

förstående. Sen har jag varit fruktansvärt frustrerad över att allt går för sakta. När vi hamnade 

först hos SOC, sen hos BUP och slutligen hos Ungdomsgruppen (UG) kom känslan varje 

gång att äntligen, nu händer det något och då hade vi väntat och väntat på att komma intill. 

Problemet var just det, att när vi till sist kom till UG hade vi nästan kämpat färdigt av egen 

kraft och behövde knappt deras hjälp. 

 Innehållet är självklart påverkat av min egen syn på de olika händelserna. En sak 

som framkommer i texten är att det tack vare all kärlek och stöd som jag och omgivningen 

gett till min dotter som det inte gick värre. Vi klarade det värsta med hjälp av varandra och en 

stor portion envishet men även känslan av att det ska gå. 

 Ett av mina förslag för att göra min text mer autentisk var att inkludera kallelser 

och liknande dokumentation från de olika myndigheterna som vi har haft att göra med. Det 

blir en hel del dokument med tiden. Svårigheten med detta har varit att få veta vilka av de här 
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dokumenten som är sekretessbelagda. Då det tidsmässigt föll utanför ramen för mitt projekt 

valde jag att avstå. 

 Det finns en hel del andra frågor att besvara i jobbet med ett manus. 

Till exempel om jag ska byta namn på personer och orter. Där har jag funderat en 

hel del på vad som är för och nackdelar med det. Fördelen är att man kan behålla 

integriteten på alla, ingen behöver lämnas ut. Personligen spelar det ingen roll för 

mig själv, det som har hänt oss, det har ju hänt oss och det vet de flesta runt 

omkring. Tanken på att ge ut en självbiografisk bok och berätta om våra 

svårigheter stör inte mig. Men i framtiden kanske min dotter hamnar i situationer 

där hon blir bedömd och dömd efter boken, därför har jag valt att ändra namn och 

orter på alla inblandade. 

Jag har även valt att endast använda ett år av vårt liv. Fortfarande 

händer det mycket saker omkring oss. Det är möten med alla möjliga instanser 

och en inofficiell väntan, speciellt från skolans sida på att min dotter ska sluta 

grundskolan. Sen har hon inte längre skolplikt och skolan behöver som myndighet 

heller inte bry sig om henne. Ett års begränsad tid kändes lagom, 

projektet/manuset blir inte ett helt livs berättelse utan ett nedslag i en jobbig 

period i vårt liv. När man läser manuset kan frågan om hur mitt liv påverkades 

förra året komma upp. Jag försökte helt enkelt få oss att komma igenom en dag i 

taget. Varje dag utan en händelse var ett plus. Jag kände det även som att varje 

dag min dotter fortfarande levde var ett plus. Det enkla svaret är egentligen att 

mitt eget liv stod på paus i väntan på bättre tider. 
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Sammanfattning 

 

Min uppsats inleds med svaret på varför denna text blev projektarbete på Kreativt skrivande 

III. Det var händelserna i mitt eget liv som påverkade vilket projekt det blev. Min egen 

dagbok låg till grund för texten. Därefter följer ett avsnitt där jag jämför min egen text med 

existerande litteratur i ämnet. Avsnittet innehåller även litteratur som jag läste i min jakt på 

svaren om min dotter. Då man som jag skriver om händelser i det egna livet är det intressant 

att läsa andras berättelser. Jag fick på så vis några referensböcker och kunde fundera på hur 

jag ville arbeta med min text. 

 Arbetet med denna uppsats har fått mig att ifrågasätta samt titta både på formen 

och på innehållet i min text. Trots att min text från början var skriven i dagboksformen var det 

inte självklart för mig att slutresultatet skulle vara det. Jag prövade därför tre olika formen på 

innehållet och de redovisas i nästa avsnitt. Det innehåller de tre olika formerna tredje person, 

jag person och diktformen. Därefter följer försöken att anpassa texten till dess lämpligaste 

form. Innehållet påverkades av vilken form som valdes och det gjorde att det var ändå 

viktigare att komma fram till rätt form, så att uttrycket blev rätt. Avsnittet innehåller även 

kommentarer och diskussion från och med mina kurskamrater. De hjälpte mig på så vis att 

komma fram till en version av texten som kändes bra. En kort diskussion om innehållet följer 

därpå . Undersökandet om det finns ett behov av en text som min egen och hur man skulle 

kunna göra den mer autentisk är något som tas upp. Likaså hur det sociala systemet som vi 

har i vårt samhälle fungerar utifrån mitt eget perspektiv. Uppsatsen avslutas med några 

personliga iakttagelser om min egen situation under den här tiden som texten tar upp. 
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