Kickstarta skrivandet av
din roman
Minikurs med författaren
Frida Skybäck
Del 2 – 29 augusti 2021

Välkommen!

➢ Roligt att ni är så många som är med!
➢ Det viktigaste för att lyckas med sitt
skrivande = att ta sin författardröm
på allvar

Innan vi börjar ...

➢ Du behöver inte anteckna - alla får min PP
skickad till sig via mail
➢ 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

Min dröm
➢ Alltid haft en skrivdröm – men saknade
verktyg och vägledning
➢ Blev refuserad, men gav inte upp

➢ Leta tills du hittar ”rätt” förlag
➢ ”Bokhandeln på Riverside Drive” släpptes
2018 och blev en stor succé
➢ Har sålt i över 120 000 exemplar bara i
Sverige och låg 1:a på topplistan

Ny start och ny karriär
➢ Bästsäljande 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
➢ Insta: fridaskyback_author

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

Det allra viktigaste ...
➢ Läsaren måste känna något – sorg, glädje, rädsla …
för känslor skapar engagemang.
➢ «Litteratur handlar inte om att presentera fakta utan om
att manipulera läsarens känslor».
➢ Hur får man läsarna att känna något då?
➢ De måste bli engagerade i historien – genom karaktärerna.
➢ Kom ihåg: En historia är en resa – och du är reseledaren.
➢ Skriv med auktoritet = trovärdighet («fake it until you
make it»).

Dina favoriter?
➢ Vilka är dina favoritkaraktärer?

➢ De måste inte vara smarta, sympatiska eller perfekta ...
➢ men de ska vara intressanta och mänskliga

➢ Det ska ske en utveckling längs vägen
➢ Läsaren måste heja på dem!

Bygg ett galleri
➢ Skapa ett karaktärsgalleri med bilder och viktig information
o Namn
o Familj
o Födelsedatum
➢ Viktiga händelser som format hen

➢ Karaktärsdrag
➢ Detaljer i utseendet som sticker ut
➢ Använd verkliga personer som inspiration!

«Jag ska klara det!»
➢ Många refuseras för att deras karaktärer är platta
➢ Läsarna behöver bli så engagerade i karaktärerna att de
bara måste veta hur det går
➢ En karaktär med stark vilja = villig att gå långt
➢ Skapa hinder för karaktärerna (tänk om)

Fånga läsaren

➢ Relaterbara (förstår karaktärens drivkrafter)
➢ Känslomässigt engagerade (karaktären bryr
sig om vad som händer)
➢ Svaghet/utsatthet (känner sympati)
➢ Kontraster (ond/god)

Hinder ...
➢ Brott
➢ Mord

➢ Otrohet
➢ Lögner

➢ Familjehemligheter
➢ Missförstånd

och hjälpen ...
➢ Sidekick/andra centrala karaktärer

o Chef
o Vän
o Partner
➢ Slå samman karaktärer?
➢ Less is more!
➢ Alla (förutom bikaraktärer/statister)
ska vara komplexa och får gärna utvecklas

Karaktärer i «Bokskåpets hemlighet»
➢ Rebecka (huvudkaraktär/protagonist)
➢ Mormor Anna (central karaktär)

➢ Luca (central karaktär)
➢ Grannen Arvid (central karaktär)
➢ Mamma Camilla (bikaraktär/antagonist)
➢ Pojkvännen Joar (bikaraktär/antagonist)
➢ Annas föräldrar (bikaraktärer/antagonister)

2 minuter om vår Stora Romankurs ...
(efter fortsätter vi med: hur du gör din historia intressant och hur du ska tänka
när du skriver dina miljöbeskrivningar och gör research)

Kristine skapade den skola hon själv ville ha:
➢ ”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.

...
➢ 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 midnatt 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 (i dag 29 augusti)

Vad säger våra elever?
”Är så glad att jag tog beslutet att gå denna skrivkurs. Den är pedagogiskt
bra upplagd, lärorik men framförallt inspirerande.” /Sussie E
”Det här är något av det roligaste och mest givande jag har gjort. Till och
med mina närmaste uttrycker att de hör en helt ny energi i min röst 🥰.
Tack för allt engagemang ni på EW lägger ner på kursen.” /Maria E

”Jag vill tacka Frida för att hon är så inspirerande och kunnig och ger en
känsla av att det är möjligt att skriva en bok. Det känns inte lika svårt
längre.” /Katarina N

Smarta karaktärsfrågor – skriv ut och spara!
➢ Varför är den här karaktären med i just den här scenen?
➢ Varför säger eller gör hen så här (motivation/orsak)?

➢ Vad kan göra situationen ännu mer krävande/värre för karaktären?
➢ Vem kan vara en sidekick eller motståndare i denna situation?

➢ Borde synvinkeln ligga hos karaktären, eller ska läsaren se karaktären genom någon annans
ögon?
➢ Hur kan du visa vad karaktären känner utan att säga det (rädd? arg? uppspelt?).
➢ Vad berättar denna händelse/scen om karaktären?

«Ah, the drama ...»

➢ Konflikt!

➢ ... måste finnas, annars blir det ingen
historia! Motstånd i varje scen.
➢ «Tänk spänning» (inte action)
➢ Dramatisera! Vad står på spel?

3 tips för att göra historien mer intressant

1. Karaktären vill något, men behöver något annat (och glöm
inte karaktärsutvecklingen)

2. Opålitlig berättarröst/olika perspektiv
3. Vändningar (överraska!)

Varje historia är ett slags mysterium – du som författare
ger stegvis läsaren nya pusselbitar tills de har hela bilden.

Miljö
➢ Vilken miljö passar din historia?
o Mysig?
o Läskig?
o Välkänd?
o Okänd?
➢ Viktigare än man tror – som en karaktär!
.

➢ Trovärdig
➢ Vilka miljöer kan du – gräv där du står
➢ Hitta detaljer som sticker ut, men överberätta inte

Miljön i «De rotlösa»

➢ Varför valde jag Malmö i «De rotlösa»?
➢ Relativt «oskrivet»
➢ Många
. fördomar om brottslighet
➢ Kontraster – utsatthet & rikedom
➢ Nära mig = research

Research
➢ Viktigt för trovärdigheten

➢ Välj teman du kan mycket om
➢ Gör smart research – du kommer aldrig
lära dig «allt»
➢ Spara. och organisera
➢ Våga fråga experter:
o Vänner & bekanta
o Museum & arkiv
o Tidsenlig litteratur & tidningar
o Forskare, författare & journalister
o Sociala medier

Är det dags att ta chansen?
➢ Är 2021 året då du påbörjar skrivandet av din
bästsäljande roman?

➢ 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

Vad väntar du på ☺?

➢ Vi vill gärna ha med dig (som vill)
➢ I morgon (30/8) drar vi igång
➢ Gör verklighet av drömmen!
➢ Frågor?

