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 Rivstarta ditt skrivprojekt! 

Inspirationsbrev – Och sedan då? 
 
Nu har du nått sista brevet och det är dags att summera 
och se framåt. Brytpunkter är en känslig tid, det är lätt att 
lägga sina nya vanor åt sidan och ta upp dem gamla igen. 
Det vill vi förstås undvika och därför ägnar vi det här 
brevet åt att ta reda på vad som fungerat bra och mindre 
bra för dig. Även vad du vill med ditt skrivande framöver 
och hur du kan säkra att det blir så.  
 
Ambitioner med skrivande skiljer sig såklart från person 
till person. Du ska utgå från det som känns rätt för dig. 
Skriver du för dig själv, dina anhöriga eller vill du satsa på 
en utgivning? Även om det skiljer sig åt så behöver inte 
skrivandet se annorlunda ut. Det är samma hantverk vi 
använder och när vi skriver utvecklas vi och det blir ännu 
roligare.  
 
Som vanligt vill jag slå ett slag för att göra backspegeln 
innan du sätter igång med innehållet i det här brevet. Den 
är en lika viktig stund för din utveckling som 
reflektionsfrågorna under Din viktigaste stund. 
  
Brevet är fyllt med tips och övningar. Har du bokat din 
coachtid och skickat din text för läsning? Om inte – boka 
in din coachtid via hemsidan nu så att du inte glömmer 
bort det. Du har sex månader på dig att fullfölja kursen.  
 
Ha en skön och kreativ stund! 
/Jeanette 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Jag heter Jeanette Niemi och har 
utvecklat den här kursen för att 
inspirera dig att komma i gång med 
ditt skrivande. 
 
Jag har själv insett hur viktigt 
skrivandet är för mitt välmående. 
Som att äta och sova. Jag hämtar 
kraft och inspiration ur skrivandet. 
 
Det har inte alltid varit självklart att 
skriva med jobb, skola och familj. 
Det har krävts målmedvetenhet, vilja 
och uppfinningsrikedom.  
 
Men det var värt det! Jag har hittat 
strukturer, lärt känna mig själv som 
skrivande person och hittat mängder 
med nya vägar.  
 
Med dessa erfarenheter och min 
bakgrund som beteendevetare och 
coach är jag nu glad över att få följa 
dig på din resa. 
 
Du hör av mig efter varje 
inspirationsbrev när du skickat in 
dina uppgifter. 
 
Välkommen! 
 
Jeanette 
 

Tema i inspirationsbreven  
Introduktion – vecka 1 
Om dig – vecka 3 
Din text – vecka 5 
Läsning – vecka 7 
Struktur – vecka 9 
Skriv, skriv, skriv – vecka 11 
Att bli läst – vecka 13 
Och sedan då? – vecka 15 
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Reflektion 

Reflektion 

Reflektion 

Backspegel 
w Vad lärde du dig i arbetet med förra inspirationsbrevet? 
w Vad vill du göra annorlunda denna gång? 
w Behöver du justera din rutin – ditt tillvägagångssätt?  

 
 
 

 

 

 
 
 

Om dig 
Ta fram din anteckningsbok och bläddra igenom den. Lägg 
sedan undan den och fundera på frågorna:  
 

w Vad har du åstadkommit?  
w Vad har du ändrat sedan tidigare? 
w Vad är du extra nöjd med?  
w Vad är du mindre nöjd med? 
w Vad vill du behålla? 
w Vad vill du sluta göra? 
w Vad har varit viktigast för dig? 
w Vilken känsla får du när du skriver?  
w Har du uppnått ditt mål? 

 

Om ditt projekt  
Innan det är dags att bestämma vad du ska göra härnäst ska du 
ta reda på var du står nu. Skriv svaren på frågorna i din anteckningsbok.  
 

w Vad hade du gjort när kursen startade? Idé, sidor, plan, kapitel osv.  
w Vad har ditt projekt för status nu? 
w Vad är du extra nöjd med?  
w Vad är du mindre nöjd med? 
w Vad vill du ta bort? 
w Vad vill du lägga till? 
w Vad vill du göra härnäst? 
 
 
 

 

”I was working on the proof of one of my poems all 
the morning, and took out a comma. In the 

afternoon I put it back again.” 
Oscar Wilde 
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Inspiration 

Skriva

Nästa steg 
Blicka framåt sex månader. Slut gärna ögonen och 
luta dig tillbaka. Låt fantasin flöda. Tillåt dig att se 
det du allra helst önskar. Se dig själv sätta punkt 
för ditt pågående projekt. Vad har hänt? Vad har du 
gjort? Vad har du framför dig?  
 

Övning 1 
Vad ser du nu att du vill göra i ditt 
projekt. Friskriv i tio minuter. Utan att 
stanna upp och redigera.  
 

Övning 2 
Ta fram din anteckningsbok och bläddra fram en ny sida. Överst skriver du: 
Detta vill jag göra för att nå mina skrivmål. Skriv sedan tre punkter riktade till 
dig själv. Enkla och konkreta saker du vill göra varje dag, vecka eller månad för 
att nå ditt mål. 
 

 

 
 
 

 

 
Tips, övningar & idéer 
Här hittar du tips och övningar som kan inspirera och hjälpa 
dig att bibehålla ditt skrivande. Använd dem direkt i ditt projekt 
eller som uppvärmning för kreativitet och skrivande.  
 

w Ditt mål. Formulera ett SMART mål för den kommande perioden. Se brev 
ett – om dig – för vägledning.  
 

w Din plan. Har du inte gjort någon plan än så prova att göra det nu. I brev 
fyra – om struktur – hittar du vägledning och övningar för det. Har du en 
plan så häng upp den på väggen eller ta fram den med jämna mellanrum 
och se om du är på rätt spår eller om något behöver ändras. Det hjälper 
dig att hålla kontakten med ditt projekt.  

 
w Regelbundet skrivande. Att skriva varje dag är hemligheten bakom att få 

regelbundenhet. Du får närhet till ditt projekt och du sparar massor av 
tid på att inte behöva försöka komma ihåg var du var. Kan du inte skriva 
varje dag bestäm hur ofta du ska skriva och planera in det i din 
almanacka. Prioritera det efter hur viktigt skrivandet är för dig.  
 

”If you’re going through hell, keep going.” 
Winston Churchill  



Rivstarta ditt skrivprojekt – sid 4 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

w Skrivsammanhang. Att tillhöra ett sammanhang där du träffar andra 
skrivare ger energi till ditt skrivande och håller det aktuellt. Anmäl dig till 
en kurs eller ett forum på nätet. Samla ihop några kompisar och starta 
en skrivcirkel. Även bokcirklar är bra eftersom läsning och skrivande är 
två olika sidor av samma mynt. Du fick tips om detta i brev nummer sex 
– att bli läst – ta fram det om du behöver konkreta tips.  
 

w Din bokhylla. Inventera och uppdatera din bokhylla med inspirerande 
litteratur kring skrivande eller det ämne du skriver om. Det kan också 
vara en viss stil du blir inspirerad av.  
 

w Överenskommelse med läsare. Att ha någon som kontinuerligt läser dina 
texter ger dig möjlighet till deadlines vilket kan underlätta att få dig att 
sätta dig att skriva. I brev nummer sex tog vi upp ämnet att bli läst och 
du fick tips om hur du kan gå tillväga med detta. Ta fram brevet och leta 
upp en läsare.  

  
w Skriv till bild. Se på bilden till höger. Skriv fritt och 

sluta efter en halv sida.  
 

w Din rutin. Se över din rutin. Hur gör du när du 
skriver och hur fungerar det. Justera om det 
behövs. Huvudsaken är inte vad den innehåller 
utan att den ser till att du skriver. Detta tog vi upp 
i de tre första breven. Några tips på vägen: 

 
◊ Ordna din skrivplats. 
◊ Inled ditt skrivpass med uppvärmning genom 

att t ex flödesskriva eller göra en skrivövning. 
◊ Bestäm när och hur mycket/länge du ska skriva. 
◊ Be dina närmaste om hjälp om du behöver komma undan.  
◊ Skriv loggbok. Notera vad du känt, ska göra och har gjort varje 

skrivpass.  
  

w Utgivning. Sugen på att se din bok i tryck? När du anser att du är klar 
med ditt manus är det några saker att ta sig igenom. Vägen ser olika ut 
för alla men de flesta får jobba på lite för att få hålla sin text i skönt 
papper. Vill du så ska du självklart sikta mot det! Det gäller att vara 
påläst så sök egen information och kunskap. Ta hjälp om du behöver.  
Några tips på vägen: 
 
◊ Låt texten vila så länge du har tålamod. När du tar fram den igen 

försöker du se den med nya ögon. Läs högt och lyssna efter fel och 
luckor. Notera.  

◊ Redigera texten så den blir fri från logiska luckor, stavfel och annat. 
◊ Be någon eller flera testläsa ditt manus och ge dig feedback. 
◊ Ta hjälp av en lektör efter att du gjort sista redigeringen för att få en 

ordentlig genomkörare av en van läsare.  
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Reflektion 

◊ Leta förlag som passar just ditt manus. Läs på deras hemsidor vilka 
manus de publicerar och hur de vill att du skickar ditt manus.  

◊ I Tre enkla regler av Elisabet Norin kan du läsa mer om utgivning. 
◊ Skriv och fråga mig om du vill!  

 
w Skrivövningar. Att skriva för att öva eller värma upp är ofta stimulerande 

för hjärnan och hjälper en att komma igång och även hålla skrivandet 
vardagligt. Några tips: 
 
◊ Hitta på dina egna skrivövningar. 
◊ Gör övningarna du fått i inspirationsbreven. Variera dem som du vill. 
◊ Ta fram en tidning eller ett fotoalbum och skriv utifrån en bild. 
◊ Låna en skrivövning av mig på 

pinterest.com/jeanetteniemi/skrivovningar-kreativt-skrivande. 
◊ Gör en skrivövning de dagar du inte har tid att skriva eller behöver 

en paus från projektet. 
 

w Kom i håg. Ta fram din anteckningsbok och skriv ner den insikt, tanke 
eller övning som var viktigast för ditt projekt i detta inspirationsbrev. 
Skriv också varför. 

 

Din viktigaste stund 
Anteckna dina viktigaste framgångar. Att kunna läsa om vad du gjorde när 
skrivandet fungerade kan vara helt avgörande för att du kommer igång igen om 
orken tryter. 
 

w Vad har du gjort på ditt projekt denna period? 
 

w Vilket var ditt mål? 
 

w Vad gick lättast? 
 

w Vad funderar du på nu? 
 

w Vad är du mest stolt över? 
 

w Vad vill du göra annorlunda? 
 

w Vad är din nästa utmaning? 
 

w Vad behöver du för att lyckas? 
 

w Vad var viktigast i ditt projekt under den här skrivperioden? 
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Uppgifter 

Läs 

Lästips 
Denna gång får du blandade tips på litteratur och länkar som 
kan inspirera dig till fortsatt skrivande.  
 
Noveller.nu  Noveller från 

Nafs 
Inspiration  Hemsida 

ungafakta.se Forum för unga 
berättare 

Inspiration Hemsida 

sprakradet.se Språkråd på 
nätet  

Regler Hemsida 

Svenska skrivregler Språkrådet  Regelbok Liber 
Svensk ordbok Svenska 

akademien 
Ordbok Liber 

Tre enkla regler finns 
inte– en romanskola 

Elisabet Norin Metodbok Isaberg förlag, 2011 

 
 
 
 

Veckans ”skicka in” 
Några uppgifter att skicka in! Se till att dra nytta av din kurs. Du väljer själv en, 
alla eller ingen. Väljer du ingen så skicka i alla fall ett mejl och berätta det och 
varför du avstår. För att hjälpa dig hålla fokus och fortsätta skriva kommer jag 
att fråga efter dig när jag inte hör av dig. Skicka dina svar till 
skrivkurs@kreationslotsen.se. Du får återkoppling inom en vecka.  
 

w Om ditt projekt. Skicka in ditt svar på övning 2, dina tre punkter du vill 
göra för att nå ditt mål. Detta kommer hjälpa dig att hålla dig på banan 
om du halkar av under den närmaste tremånadersperioden.   
 

w Fråga. Skicka in en fråga angående ditt projekt.  
 

w Reflektion. Skicka in en reflektion du haft under din skrivperiod. Kan röra 
t ex dig själv som skrivande person, ditt skrivande eller övningarna.  

 
w Viktigast. Vad var viktigaste med det här brevet i ditt projekt? 

  
 
Nu är vi framme vid de sista raderna och jag hoppas att du har haft stor glädje 
av dina inspirationsbrev och att ditt skrivande har utvecklats under dessa 
veckor. Vi kommer att höras av ett par gånger till med uppföljning av den sista 
uppgiften i detta brev. Du är alltid välkommen att delta på nya kurser i 
framtiden eller om du behöver mer personlig hjälp för dig och ditt manus i t ex 
handledning eller lektörstjänst.  
 

Lycka till! Jag ser fram emot att höra hur det går för dig. 
 
Jeanette 


