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➢ Så roligt att du vill vara med!

➢ Det viktigaste för att lyckas med sitt 

skrivande = att ta sin författardröm 

på allvar

Välkommen!



Innan vi börjar ...

➢ Du behöver inte anteckna - alla får min PP 

skickad till sig via mail och blir automatiskt 

anmälda till del 2 den 29 augusti kl 20.00

➢ Jag svarar på era frågor på slutet 

➢ Ni kommer även få information om EasyWrites

stora romankurs + att vi lottar ut en gratis 

redaktörsläsning på 17 500 ord bland de som 

anmäler sig till kursen senast den 

29 augusti kl 23.59 



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 220 000 exemplar 



Ny start och ny karriär

➢ Storsäljande författare

➢ Översatt till flera språk

➢ Fina recensioner

➢ Nominerad till flera litteraturpriser

➢ Produktionsbolag vill filmatisera



I dag ...

➢ Bor jag i Lund med 

min familj

➢ Författare på heltid

➢ Den 23 september kommer 

min 9:e bok ”De rotlösa”

➢ Jag reser runt och föreläser

(Haparanda – Trelleborg)

➢ Leder EasyWrites digitala

romankurs 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



Hur kommer man igång?

➢ Drömmen och vilja finns där – men hur kommer man igång? 

➢ Vanligt problem (även för etablerade författare), med varje ny bok 

börjar man om från noll. 

➢ Viktigast – att bestämma sig!



Sätt mål

➢ Skapa en målbild (färdigt manus? bli utgiven? bli storsäljande författare?)

➢ Berätta om din dröm för vänner och familj

➢ Ge dig själv en deadline 

➢ Boka in skrivtid – schemalägg och prioritera

➢ Börja NU – inte på måndag

➢ 1 sida om dagen i 365 dagar = 365 sidor = En bok



Skriv «dåligt»

➢ Skriv det som känns roligast först

➢ Skriv dig varm i kläderna (övning ger färdighet)

➢ Tänk inte – bara skriv och hitta ditt språk

➢ Våga skriva «dåligt» (ignorera din inre kritiker)

–



Rätt förutsättningar

➢ Var konsistent – det tar tid att 

skapa en vana

➢ Skriv gärna varje dag

➢ Tänk som med träning

➢ Skapa god arbetsmiljö

➢ Ta din dröm på allvar! 



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!



Genre

➢ Bestäm vilken genre du vill skriva i (går bra att blanda, men gör medvetna

val)

➢ Välj ut några ”inspirationsböcker” inom genren och låt dig inspireras

➢ Skriv upp vad du gillar med böckerna:

o Hur lyckas författarna fånga dig?

o Vad gillar du med historien?

o Varför fastnar du för vissa karaktärer?



Din historia

Vad vill du berätta om? Är det en person eller en intrig som kommer först?

➢ Person: vad gör hen så intressant att läsarna kommer fastna?

➢ Intrig: vad gör den så intressant att det inte går att sluta läsa?



«Tänk om»

Börja en historia genom att fråga dig själv «tänk om».

Tänk om det fanns en föräldralös pojke som behandlades illa av de släktingar

han bodde hos och tänk om han en dag fick ett brev där det stod att han 

egentligen var trollkarl och välkommen att börja på en skola för häxkonster

och trolldom?



Att planera eller inte planera?

➢ Binda hästen eller låta den löpa fritt? 

➢ Viktigt att bestämma några saker innan du börjar:

o Varför vill du berätta den här karaktärens historia?

o Vad fruktar och drömmer personen om? 

o Vad är det bästa som kan hända hen? 

o ... och det värsta?

o Bakgrundshistoria?



2 minuter om vår Stora Romankurs ...
(efter fortsätter vi med: hur man bygger en historia, den dramaturgiska bågen, 

den utlösande händelsen och de viktigaste stegen) 



➢ ”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 känd 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).

... 



Rabatterbjudande!

➢ Du som anmäler dig innan kl 23.59 den 29 augusti får en rabatt på 

hela kursen (oavsett paket) på 3400 kr med rabattkoden Roman21

➢ 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: 6.500 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: 8.500 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: 12.500 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 29 augusti



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 



Dramaturgisk båge

➢ Ta hjälp och använd verktyg

➢ Dramaturgisk båge ger en grundläggande struktur:

o Anslag

o Första vändpunkten

o Presentation

o Konfliktupptrappning

o Andra vändpunkten

o Lösning

o Avtoning



Hur bygger man en historia?

➢ Att skriva är kaotiskt och intuitivt, men man tjänar på att planera (lite eller 

mycket beroende på preferenser) 

Min process:

➢ Hittar historien och karaktärerna

➢ Gör ett skelett (dramaturgi och kapitel)

➢ Första utkast – «få ur mig historien»

➢ Fyller i och utvecklar (framåtrörelse)

➢ Skickar till pilotläsare

➢ Efter ca. 4 rundor – skickar till redaktör



Den utlösande händelsen

➢ «Den stora händelsen» (som sätter igång historien)

➢ Ofta något karaktären vill/drömmer eller något som inte blir som det är tänkt

➢ Detta skapar möjligheter för stora (och små) förändringar

➢ Konflikt = syre. Inga konflikter = ingen historia

➢ Exempel: De rotlösa

➢ Den utlösande händelsen: Lydia får veta att hennes bror Dani misstänks för ett 

allvarligt brott

➢ Viktigt! Något måste stå på spel. Risker och tidspress = mer engagerad läsare



Exempel från «De rotlösa» 

TÄNK OM ...

➢ Lydias bror Dani misstänks för ett allvarligt brott 

➢ Hans mobil är avstängd och han är försvunnen

➢ Polisen påstår att de har bevis, men Lydia tror inte på dem

➢ Lydia besöker sin brors lägenhet och hittar spår av blod

➢ Lydia blir orolig att Danis liv är i fara och hon måste hitta

honom innan polisen gör det ... 



De viktigaste stegen

➢ Presentation av huvudpersonen och vad hen vill (gärna på liv och

död)

➢ Vad har HP för vantro/missuppfattning/idé som hindrar hen?

➢ Allt ska kopplas till hens inre/yttre kamp

➢ Hinder/konflikter som både kan leda till något positivt och

negativt ...

➢ Tills HP når en brytpunkt och allt verkar förlorat ...

➢ AHA-ögonblicket: Detta måste HP göra för att lösa konflikten =

➢ Klimax



Uppgifter för att komma igång:

➢ Hitta din skrivrytm! När skriver du bäst –

o Morgon eller kväll?

o Korta eller långa stunder?

o När det är tyst eller livligt?

➢ Berätta för någon om din dröm: säg det HÖGT! 

➢ Vad fruktar/drömmer din HP om? 

➢ Tänk om … (hinder/konflikter som förstör för din HP)

➢ Hur börjar historien och vad händer sedan?

➢ Ha alltid med dig något att skriva på!



Hur ska man våga?

➢ Tänk att alla, inklusive dina favoritförfattare, har varit nybörjare någon

gång

➢ Tänk att ingen ska läsa det du skriver – du berättar bara historien för dig

själv

➢ Det första utkastet är alltid «dåligt» och förbättras i redigeringsprocessen

➢ Övning ger färdighet – varje ord du skriver gör dig bättre



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



Art can't be taught; 
passion can't be taught; 
discipline can't be taught; 
but craft can be taught. And 
writing is both an art and a craft.

Elizabeth George



Nästa kursdel på söndag kl 20.00 = Karaktärer & Miljö!
➢ Hur skapar du karaktärer som fångar läsaren?

➢ Hur lyckas du med dina miljöbeskrivningar?

➢ Hur gör du din historia mer intressant?



➢ 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 senast 29 augusti kl 23.59:

➢ Utlottning av en extra redaktörsläsning (17 500 ord)

➢ 3400 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)

➢ På måndag (30/8) drar vi igång

➢ Gör verklighet av drömmen! 

➢ Frågor?


