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➢ Så roligt att du vill vara med!

➢ Det viktigaste för att utveckla sin 

kreativitet = att ta sin författardröm 

på allvar

Välkommen!



Innan vi börjar ...

➢ Du behöver inte anteckna - alla får min PP 

skickad till sig via mail

➢ Vi tar frågorna på slutet (anteckna dem gärna så 

du inte glömmer bort)

➢ Ni kommer även få information om EasyWrite

och vår romankurs + att vi lottar ut en gratis 

redaktörsläsning på 17 500 ord bland de som 

anmäler sig till romankursen i dag. 

➢ Nu kör vi!



Vem är jag?

➢ Författardrömmar sedan jag var barn

➢ Älskade att läsa, skriva och berätta 

historier

➢ Fick mycket uppmuntran i skolan för 

mitt skrivande …

➢ … men blev vuxen och insåg att jag 

måste kunna försörja mig och 

utbildade mig till gymnasielärare



Drömmen om ett annat liv

➢ Duktig flicka – drabbades av 

utmattningssyndrom och började

drömma om ett annat liv

➢ Bestämde mig för att våga och skrev 

en deckare

➢ Fick nästan bokkontrakt – blodad

tand, men insåg svårigheterna

➢ Debuterade med en historisk roman, 

”Charlotte Hassel”, 2011



Refuserad - igen

➢ Skrev fem historiska romaner

➢ Ville testa något nytt – en varm och

rolig samtidshistoria, drabbande

livsöden, London

➢ Förlaget sa nej – ingen kommer att 

förstå eller gilla detta



Äntligen!

➢ Man ska aldrig ge upp!

➢ Testade med andra förlag och hittade 

till slut ”rätt”

➢ ”Bokhandeln på Riverside Drive” 

släpptes 2018, låg 1:a på topplistan 

och blev en stor succé

➢ Mina två första feelgoodböcker har 

sålt i över 175 000 exemplar 



Ny start och ny karriär

➢ Bästsäljande författare

➢ Översatt till flera språk

➢ Fina recensioner

➢ Nominerad till flera litteraturpriser

➢ Produktionsbolag vill filmatisera



I dag ...

➢ Bor jag med min man och

mina två döttrar i Lund

➢ Författare på heltid

➢ I augusti kom min åttonde

bok ”Bokskåpets

hemlighet”

➢ Jag reser runt och föreläser

(Haparanda – Trelleborg)

➢ Leder EasyWrites digitala

romankurser i Sverige



EasyWrite

➢ Författarskola och

skrivportal

➢ Grundades av den norska

succéförfattaren och

entreprenören Kristine 

Storli Henningsen. 

➢ Har sedan starten 2013 

utexaminerat tusentals

nöjda kursdeltagare och

hjälpt många att gå från

författardröm till utgiven

författare.

➢ Läs mer på easywrite.se



Viktigt!

➢ I dag kommer vi inte prata om hur man bygger en historia, jobbar med gestaltning osv,

utan fokusera på hur man blir av med sina kreativa spärrar

➢ EasyWrite har jobbat med tusentals elever och vet att väldigt många …

… är fostrade att vara självkritiska och det kan hamna i vägen för kreativiteten.

➢ I dag ska vi bryta ner de spärrarna en efter en ...

➢ Kreativitet är något som man kan utveckla!



Goda nyheter!

➢ Alla kan lära sig att skriva (det visar forskning på området)

➢ Ingen föds som ett kreativt geni

➢ Det handlar om att förvalta just din talang

➢ Skrivande är ett hantverk som man blir bättre på med hjälp

av vilja, verktyg, vägledning och vänner. 

➢ De viktigaste nycklarna är att skriva, läsa & utveckla sin kreativitet



Refuserad? Det är en del av processen!

➢ JK Rowling

➢ Stieg Larsson

➢ Astrid Lindgren

➢ Stephen King

➢ Stephenie Meyer

➢ Jag 

➢ Många, många fler (de flesta)



Vad är DIN historia?

➢ Den viktigaste frågan att ställa sig!

➢ Du har en unik röst och ett unikt perspektiv. Ingen kan 

berätta din historia på samma sätt som du. 

➢ Använd dig av dina erfarenheter för att hitta perspektiv och

berättelser som berör andra

➢ Alla historier har ett värde

➢ En bro till något annat? Det är också värdefullt!



Är du din egen sabotör?

➢ Prestationsångest – ett vanligt problem

➢ Den inre kritikern trycker ner dig och saboterar ditt 

skrivande

➢ Jag är väl inte bra nog att skriva en bok? 

➢ Kreativiteten hämmas och du kan inte skapa fritt 

➢ Du börjar jämföra dig (med de bästa) = ond cirkel

➢ Du tappar lusten, fastnar och slutar – kanske för gott?



Och lösningen …

➢ Det viktigaste är att hitta glädjen – det ska vara lustfyllt att skriva

➢ Man behöver känna en frihet att utforska och prova sig fram 

➢ «Jag kan precis lika bra som alla andra»

➢ Vi får inte glömma att leka – det ska vara roligt!

➢ Lek och skapande först – vara kritisk och redigera sedan

➢ Har du för stor respekt för uppgiften?



För stor respekt för uppgiften?

➢ «Bara en viss typ av människor med en unik talang kan skriva böcker»

• Varför skulle jag klara det? 

• En hel roman? Det verkar alldeles för svårt!

➢ Osäkerheten bromsar dig = självuppfyllande profetia

• «Vad var det jag sa? Jag kan inte skriva.»

• ... men du har varit din egen sabotör!

➢ Det första utkastet ska vara rörigt och fyllt av brister och klichéer 

➢ Det handlar om att få ur sig historien – författaren ”berättar” den för sig 

själv för att få bitarna på plats 

➢ Språk och redigering ska du jobba med senare

➢ Planering, utkast, påbyggnad, strukturering, redigering, utrensning, 

språkbearbetning – de är alla olika faser av skrivprocessen



Vad författarna själva säger om sitt kreativa skrivande/den första fasen:

➢ Ernest Hemingway: The first draft of anything is shit

➢ Terry Pratchett: The first draft is just you telling yourself the story

➢ William Faulkner: Get it down. Take chances. It may be bad, but it’s the only way you can 

do anything really good. 

➢ Jag: Den här texten är bara till för dig – ingen annan ska läsa den, så var inte rädd för att 

skriva “dåligt”.  



Min process
➢ Grovplanering – dramaturgisk båge och kapitel

➢ Börjar med det som känns lustfyllt

➢ Får ur mig historien utan att fastna vid språk och gestaltning

➢ Paranteser där jag vill utveckla/fylla ut

➢ Snabbläser – är det sammanhängande och har framåtrörelse?

➢ Råmanus – grovredigerar, utvecklar & knyter samman

➢ ”Färdigt manus” – finredigerar genom att läsa högt & putsa på språk & gestaltning

➢ Korrekturläser själv & ber testläsare titta

➢ Skickar till förlag/redaktör



Att skriva är roligt!

➢ Ta din skrivprocess på allvar! 

➢ Uppmuntra dig själv som du hade uppmuntrat en vän

➢ Skapa rätt förutsättningar (miljö)

➢ Skaffa det du behöver – vilja, verktyg, vägledning och vänner

➢ Sätt mål och belöna dig själv



Hur vet man vad man ska skriva om?

➢ Det viktigaste är att beröra

➢ Hitta din unika röst och ha tålamod 

➢ När du själv blir berörd/texten känns nära är det ofta

samma sak för läsarna

➢ Kroppen är ditt viktigaste instrument –

använd den som barometer och pulsmätare

➢ Tycker du det är spännande/sorgligt/roligt?

➢ Tänk med hjärtat



Så släpper du kreativiteten fri

➢ Skriv så mycket som möjligt, utan att läsa = automatisk skrift + stream of consciousness

➢ Försök att koppla bort hjärnan och hitta känslorna (språk och redigering kommer senare)

➢ Kritisk bearbetning i den första fasen kan bromsa den kreativa processen – vänta så länge som 

möjligt med din granskande blick

➢ Var positiv och stöttande gentemot texten så länge du kan  

➢ Låt inte rädsla hämma dig – tänk att ingen annan kommer se texten, så ta ut svängarna! 

➢ Upplev världen på nytt! Öppna alla dina sinnen och utforska världen runt dig och inuti dig

➢ Var en skådespelare – sätt dig in i dina karaktärer

➢ Låt dig inspireras av litteratur, film och bilder. Det kommer ändå vara ”din historia”



Utmana din hjärna

➢ Gör allt för att skapa/öppna/utforska nya vägar i hjärnan

➢ Strukturera ett kapitel från slut till början

➢ Skriv för hand, använd symboler, skriv med vänster hand, 

med förbundna ögon eller liggande upp och ner

➢ Skriv på ett annat språk eller en annan dialekt

➢ Skriv dagbok som en av dina karaktärer eller skriv brev 

från en karaktär till en annan

➢ Fyll på med intryck – besök nya platser, utsätt dig för nya 

upplevelser, gå på museum och utställningar, se filmer och

läs böcker i en genre du inte är van vid 



Måste en historia vara komplicerad och skrivas långsamt

för att bli bra?

➢ Nej! Många fantastiska böcker skrivs snabbt

➢ Krångla inte till det (typiskt nybörjarmisstag) 

➢ Är din favorithistoria enkel eller komplicerad? 

➢ Ju enklare (och tydligare) handling och historia 

desto större chans att den stannar kvar hos läsarna

➢ Barnböcker – starkaste upplevelserna



2 minuter om vår Stora Romankurs ...
(efter fortsätter vi med: kan man lära sig att skriva en roman? en pepp-lista att 

använda när motivationen tryter och myter om skrivande som saboterar)



➢ ”När jag var osäker, frustrerad och hade blivit refuserad önskade jag mig 

någon slags ”shortcut” för hur man lyckas med att bli antagen – konkret 

kunskap som jag kunde använda för att skriva mitt manus, vägledning (gör 

jag rätt?) och stöttning (att skriva är ensamt).”

➢ Kursen innehåller ett paket med allt detta. Den har utvecklats under flera år 

med ett mål: att du ska lyckas.

➢ Genom 10 skrivmoduler lär du dig hantverket: hur man skapar karaktärer, 

använder litterära verktyg, bygger upp en historia, redigerar sin egen text, 

förbättrar språket osv. Kursen innehåller textmaterial, videolektioner, 

webbinarier och diskussionsforum som du får tillgång till under ett helt år, 

med möjlighet till förlängning om så önskas. 

➢ Feedback på din synopsis för att hitta ”rätt riktning” av en professionell 

redaktör. 

Kristine skapade den skola hon själv ville ha:



➢ Feedback och vägledning från våra professionella redaktörer som du 

kan använda i din skrivprocess (eller inför att du skickar manuset till 

ett förlag). 

➢ Medlemskap i en stängd skrivgrupp tillsammans med andra 

kursdeltagare och EasyWrite-teamet där vi hjälper och stöttar varandra

och tillgång till vårt unika pilotläsarprogram (verktyg och anonym 

läsning/feedback)

➢ Inspiration – en gång i månaden bjuder vi in en kunnig författare, 

redaktör eller annat branschfolk som delar med sig av värdefulla tips 

och svarar på frågor (totalt 10). 

➢ Viktigt! Skriva är teamwork

➢ Allt är online (och allt material finns tillgängligt under hela året)

... 



Vad säger våra elever?  

"Jag är så glad att vi har just Frida som vår lärare, guide och inspiratör och som fått 
mig att börja tro att bokdrömmen kan bli verklighet." 

/ Karin W 

"Den här kursen har verkligen inspirerat mig att komma igång, samt gett mig 
mängder med verktyg. Och efter att ha försökt påbörja flera olika manus under flera 
års tid så känner jag mig för första gången hoppfull att jag faktiskt ska komma i mål 
med en hel bok." / Emma P 

"Tack för din kunnighet, givmildhet och engagemang i kursen, Frida. Det har varit 
väldigt lärorikt och jag känner att mitt skrivande verkligen har tagit fart!" / Sofie S 



"Stort tack för alla goda råd, ert engagemang och skrivlusten Frida förmedlat genom 
hela kursen. Jag är jätteglad över att jag deltagit och skriver nu på mitt manus." / 
Eva A 

"Jag är verkligen glad att jag valde att gå kursen. Den har varit toppenbra!!! 
Kommer sakna de här webbinarierna." / Mia W 

"Tack för kursen och alla webbinarier. Varenda lektion har du peppat mig och jag får 
igång hjärnan på min roman på hur jag ska skriva, vad jag ska tänka på och varenda 
gång jag lyssnar på dig så ger du sådan energi och skrivglädje så jag blir alldeles 
"till mig". Tack så himlans mycket, jag kommer verkligen ALDRIG ångra att jag har 
gått med i det här och det här ger mig riktigt bra verktyg och metoder för mitt 
skrivande." / Anneli J 

"Är jätteglad för att jag valde att gå kursen och känner att jag lärt mig jättemycket 
som tar mig framåt mot min dröm :)" / Anna J 



Rabatterbjudande!

➢ Du som anmäler dig innan midnatt får en rabatt på hela kursen 

(oavsett paket) på 3900 kr. 

➢ Rabattkod: Roman

➢ 14 dagars ångerrätt och alla pengarna tillbaka-garanti

(Så säkra är vi på att du blir nöjd). 

➢ Många av EasyWrites kursdeltagare stannar i flera år, andra 

kommer och går, gör det som passar dig bäst! 

➢ Vi önskar oss engagerade deltagare som verkligen vill lyckas 

med sitt skrivande, för lyckas du så lyckas vi (win-win). 



Kurspaket

Romankurs grupp – Basic: 9.900 kr

(med rabatterbjudande: 6.000 kr)

Då får du:

- EasyWrites stora romankurs (skrivhandbok på 150 sidor

uppdelad i 10 kursmoduler med exempel och övningar)

- 10 videolektioner och 10 frågewebbinarer (med mig)

- Skriftlig feedback på en synopsis

- Skriftlig feedback på en valfri text (1000 ord)

- Tillgång till inspirationswebbinarier (nya varje månad) 

- Tillgång till EasyWrites slutna skrivforum på Facebook

- Premiumtillgång till pilotläsning

- Allt material finns tillgängligt under ett års tid

➢ Flexibla avbetalningsalternativ



...

Romankurs grupp – Standard: 11.900 kr

med rabatt: 8.000 kr

Då ingår även:

Manusutveckling 1 (skriftlig feedback på minimum 1 sida + kommentarer i manus - max 17 500 ord 

(ca. 50 sidor) + synopsis. Värde: 2.900 kr

Romankurs grupp – Pro: 15.900 kr

med rabatt: 12.000 kr

Då ingår även: 

Manusutveckling 4 (skriftlig feedback på minimum 3 sidor + kommentarer i manus - max 70 000 

ord (ca. 200 sidor) + synopsis och 1 timmes vägledning med redaktören. Värde: 8.100 kr

➢ Glöm inte: 14 dagars ångerrätt med alla pengar tillbaka-garanti

➢ Flexibla avbetalningsalternativ

➢ Erbjudandet går ut vid midnatt (idag)



Kan man lära sig att skriva en roman?  

Ja, du kan lära dig:

➢ Att strukturera en historia så att den fångar läsaren

från början till slut

➢ Att utveckla din egen röst och stil

➢ Att använda litterära verktyg på ett effektivt sätt

➢ Strategier för att redigera din egen text – en av de 

viktigaste sakerna en författare gör



Ramar som FRÄMJAR eller HÄMMAR 

kreativiteten?

➢ Främjar kreativiteten. Varför? 

➢ Motverkar kaos och osäkerhet

➢ Ger trygghet och känsla av att det går (äta en elefant)

➢ Annars: risk för att det spretar åt olika håll 

➢ Matlagning: Först följer du receptet, sedan kan du börja 

experimentera och vara kreativ  

➢ Du måste kunna reglerna för att bryta dem

➢ Vi har verktyg och ramar som hjälper dig hitta din historia



Perfektionist?

➢ Din historia behöver inte vara perfekt

➢ Karaktärerna behöver inte vara perfekta

➢ Ingen är perfekt 

➢ Alla författare börjar från noll

➢ Passion för historien – skriv, skriv, skriv! 

Det gör inget om det är ”dåligt”

➢ För varje mening blir du bättre, ingen text

är ”slöseri med tid” 

.



6 myter om författare

➢ De älskar att läsa

➢ De har en master i Litteraturvetenskap

➢ De har mycket skrivtid

➢ De har en otrolig talang

➢ De skriver på felfri svenska

➢ De behöver ingen hjälp av redaktörer och

språkgranskare 



En pepplista att hänga upp på väggen!

➢ Tänk att ingen ska läsa det du skriver – du berättar bara historien för dig själv. Den ”riktiga” 

romanen kommer fram i redigeringsprocessen.

➢ Nästan alla författare skriver ett ”dåligt” första utkast.

➢ Något som går fort att skriva behöver inte vara dåligt – texten kan han ”bakats” i dig under lång tid 

och är nu redo att komma ut.

➢ De flesta skriver för att de har något att berätta – inte för att de är fyllda av inspiration.

➢ Lita på att du har historien inom dig! Den är som en träfigur som ska täljas fram. Ibland går det lätt

att hitta formen, ibland tar det tid – men den finns där!

➢ Inget du skriver är ”slöseri med tid”. Ibland är texten en bro till något annat, ibland en uppenbarelse

som visar vad du inte ska skriva. Övning ger färdighet! 

➢ En text är organisk – den kan alltid utvecklas och bli bättre (även en tryckt sådan).

➢ Alla historier har ett värde. När texten betyder något för dig så kommer den att betyda något även

för andra, och då är den väl värd att berättas? 

➢ Ingen kan förmedla din historia bättre än du – för din röst är unik.

.



4 uppgifter till dig

1. Läs din egen text högt och ge bara dig själv positiv feedback.

2. Varför skriver du? Gör en lista med det som motiverar dig – känslor, 

drömmar och mål – och sätt gärna upp den på väggen. 

3. Vad hade du sagt till en god vän med författardrömmar? Säg samma saker 

till dig själv och var lika stöttande. 

4. Skriv ner alla idéer och ta dem på allvar. Börja i dag! 

.



➢ Är 2021 året då du påbörjar skrivandet av din

bästsäljande debutroman?

➢ För att bli bättre behövs träning, precis som när vi tränar

kroppen. Vi hjälper dig med verktyg, vägledning och vänner

(viljan kommer från dig).

➢ Har du några frågor kan du maila dem till oss på 

post@easywrite.se

BONUS för de som anmäler sig innan midnatt:

➢ Utlottning av en extra redaktörsläsning (17 500 ord)

➢ 3900 kr i rabatt (rabatterbjudande)

➢ PDF för att komma igång med förarbetet till din roman

Är det dags att ta chansen?



Vad väntar du på?

➢ Vi vill gärna ha med dig (som vill)

➢ Den 1 februari drar vi igång

➢ Gör verklighet av drömmen! 

➢ Frågor?


