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 Rivstarta ditt författarprojekt! 

Inspirationsbrev – Skriv, skriv, skriv 
 
Nu har vi kommit till avsnittet om att skriva, det är kanske 
den fas du befinner dig i också. Du har din plan klar, 
karaktärerna har fått liv och du vet vad din berättelse ska 
säga. Nu är det bara att skriva. Eller - hur går det? Den här 
fasen är härlig när det fungerar. Orden flyter på och du 
låter dem komma. När det inte fungerar är det 
frustrerande och det kan vara så jobbigt att man börjar 
tvivla på sig själv, sin idé och sin egen förmåga. Det är då 
vi har så stor nytta av att göra ett gott grundarbete. Vi har 
något att luta oss mot och kan hämta kraft i hur vi tänkte. 
Påminna oss om vad det var vi ville åstadkomma och hur 
det kändes när vi tänkte på det.  
 
Egentligen behöver vi inte göra något annat än att 
fortsätta skriva för att få en bok skriven. Det är bara det 
att det inte alltför sällan händer att något distraherar oss 
och verkar vara mer rätt eller riktigt att göra. För att mota 
bort den typen av känslor så handlar det här brevet om 
inspiration, humör, självförtroende och skrivkramp – 
viktiga delar i den kreativa skrivprocessen. 
 
I den här fasen handlar skrivandet också om att beskriva. 
Miljöer, personer, händelser ska beskrivas. Det kan man 
göra på många olika sätt och vi ska idag ägna tid åt 
gestaltning som är ett sätt att få läsaren att känna eller 
förstå det vi vill säga utan att explicit skriva ut det. Det ger 
en levande text som ofta blir trovärdig och lustfylld att 
läsa.    
 
Ta dig tid att göra backspegeln innan du sätter igång med 
innehållet i det här brevet. Uppmärksamma det du redan 
åstadkommit! Det är extra viktigt om du känner att det är 
något som sviktar t ex i rutinen. Precis som reflektions–
frågorna under Din viktigaste stund. 
  
Brevet är fyllt med tips och övningar. Din utveckling sker 
genom att du skriver så därför ligger betoningen där. 
Nästa gång är temat ”Att bli läst” och den betydelse det 
har för ditt skrivande.  
 
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 



Rivstarta ditt skrivprojekt – sid 2 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

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?  

 

 
 

 

 

 

Skrivprocessen – som kreativ process 
När vi skriver så är vi skapande, vi vill åstadkomma något nytt 
eller förändra genom att göra något på ett nytt sätt.  
 
Genom att tänka på kreativitet som en process ger det oss möjlighet att förstå 
våra reaktioner på ett annat sätt. När vi 
förstår varför vi känner på det sätt som vi 
gör kan det vara lättare att slappna av 
och ha tillit till processen. Den kreativa 
processen är förknippad med både det vi 
uppfattar som positiva och det som vi 
uppfattar som negativa känslor. I syfte att 
skapa något nytt – det som vi inte redan 
vet, kan eller förstår – är känslorna 
nödvändiga och därför positiva.  
 
Bengt Renander arbetar med kreativitetsutveckling och har beskrivit 
kreativitetsprocessen utifrån tre olika akter – uppdraget, idéstadiet och 
genomförandet. I de olika akterna går man igenom olika känslor – ibland sköna 
och ibland mindre angenäma. Genom att tänka på skrivandet som en kreativ 
process som ibland behöver innehålla en 
viss känsla för att få kraft och komma 
framåt så kan det ge energi att fortsätta 
istället för att ge upp. Är man också 
medveten om att det efter en jobbig fas 
kommer något skönt så blir det lättare att 
hålla blicken höjd och fortsätta mot mål.  
 
En kort resumé av Bengt Renanders 
tankebanor, tycker du att det låter 
spännande så hittar du en av hans böcker 
bland veckans Lästips. 

Första akten - Uppdraget 
Det är här du får ditt uppdrag – från dig själv eller annan. Ett problem har 
uppstått, något nytt ska skapas eller en förändring ska till. Du känner först 

”There isn’t any secret. You sit down and you start 
and that’s it.” 

Elmore Leonard 
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Reflektion 

upphetsning inför uppdraget. Eftersom det är något du inte åstadkommit 
tidigare kommer tankarna på vad som kommer att krävas av dig. Känslor som 
tomhet och tvivel tar plats innan du blir inspirerad och antar uppdraget. 
Längtan är viktig i denna akt – en längtan att vilja göra något eller förändra 
något – t ex att skriva en bok.  

Andra akten – Idéstadiet 
I den andra akten har du börjat jobba med uppdraget och får en idé. I den här 
fasen befinner du dig till stor del i dig själv – tampas med dina hinder och 
finner dina resurser. Du känner entusiasm av att lära dig nya saker och 
frustration av de hinder du möter. Rädsla dyker upp då du inser att du själv 
blivit indragen i processen – mycket står på spel och du är en del av insatsen. 
Ångest dyker upp då du inser att du kan bli tvungen att ge upp något som varit 
viktigt i din bild av dig själv. När idén kommer känner du tillfredsställelse och 
lust att gå vidare med genomförandet.   

Tredje akten - Genomförandet 
Nu är det dags att förverkliga idén och du känner först glädje över att vara 
igång. Om din idé inte går att genomföra som tänkt känner du ilska och du 
finner ett nytt sätt att genomföra den på. När du är klar infinner sig en känsla 
av frid.  
 
Vi har genom den här kursen arbetat parallellt med att identifiera dina hinder 
och resurser samtidigt som du har arbetat på ditt skrivprojekt. Planerat och 
skapat förutsättningar för ett framgångsrikt skrivprojekt. Kan du känna igen 
dig i de tre akterna och se ditt skrivande som en kreativ process?   
 

w Är det någon fas du känner igen bättre än dem andra? 
w Vilken fas tycker du om att befinna dig i? 
w Vilken fas trivs du minst i? 
w I vilken fas befinner du dig? 

 
Ta fram din anteckningsbok och skriv ett stycke om dina tankar just nu. 

 

Om dig  
Innan du läser vidare. Svara på de här frågorna. Skriv svaren 
kortfattat i din anteckningsbok. 
 

w Hur ofta skriver du?  
w Vilken känsla har du när du skriver? 
w Är det lätt att komma igång med skrivpasset? 
w När tar det stopp? 

Humör och regelbundenhet 
Skriver du varje dag? Det är en fördel att vara regelbunden och att skriva utan 
långa uppehåll på det sättet att man har kontakt med sitt projekt och inte 
riskerar att tappa flödet. Ernest Hemingway förordade att läsa igenom det man 
skrivit innan man börjar skriva, då är man i flödet igen när man sätter igång. 
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Han rådde också att sluta i tid när man fortfarande orkar skriva ”bra”. Risken 
med att skriva för länge är att man blir slutskriven dagen efter, man fastnar 
och kan inte fortsätta.   
 
Humör är en viktig faktor för skrivandet, vissa dagar går det bara inte. När det 
här uppstår är det viktigt att fråga sig vad det beror på. Ibland kan det vara 
läge att lura sig själv igång men andra gånger är det inte det. Vi har dåliga 
dagar då vi är ledsna, trötta eller upprörda och dessa dagar kan du behöva vila 
från projektet. Hämta kraft för att tillföra ny energi till nästa dag.  
 

Inspiration 
Något som inte ska förväxlas med att vara på humör på det sätt som vi tog upp 
i föregående stycke är inspiration. Det finns en föreställning att sådant som är 
kreativt ska komma ur brinnande inspiration. Åtminstone om vi talar om 
kreativitet och kulturellt såsom skrivande. Problemet är bara att vi inte kan 
förlita oss till att inspirationen ska komma till oss om vi vill bli färdiga med ett 
projekt eller ägna oss åt skrivande varje dag. Egentligen är det ingen skillnad 
från att gå till jobbet. En arbetsgivare blir nog inte imponerad om vi lutar oss 
tillbaka med fötterna på skrivbordet och väntar på att inspirationen ska 
komma. Ibland kan det alltså löna sig att veta hur man ska locka fram 
inspirationen.  
 
Många författare har delat med sig av sina tankar om det här. Låt dig 
inspireras och känn efter om det passar dig. 
 

”Inspirationen är en oberäknelig gäst, men ju oftare man 
sätter sig vid skrivbordet, desto flera tillfällen får han att 

hälsa på.” 

Wilhelm Moberg 

”Inspiration? Jag brukar bara ställa upp räkningarna på 
skrivmaskinen.” 

Slas 

”Det bästa råd jag fått om skrivande: svara inte i telefonen.” 

Patsy Garlan 
 

”Du kan inte vänta på inspiration. !Du måste gå efter den med 
en knölpåk.” 

Jack London 
 

”Den som väntar på ett tillfälle förlorar tid.” 

Giordano Bruno 
 

”Med goda idéer är det som med svamp; där man hittar en 
finns det ofta flera.” 

Hans Carossa 
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Teori     

Självförtroende och skrivkramp 
Skrivkramp – kan du komma på någon annan yrkeskategori som har en kramp 
associerad till sig? Musiker, målare, tandläkare? Jag kan inte komma på någon. 
Men det betyder inte att det vi associerar med skrivkramp inte finns, för det 
gör det – absolut för den som befunnit sig där. Skrivkramp är när det tar stopp 
– det blir inget skrivet. Eller det vi skriver känns inte bra. Varför uppstår det 
och hur gör man för att ta sig ur det obehagliga tillståndet? Orsakerna kan vara 
många och det blir upp till dig att lära känna dig själv och knepen att ta dig ur 
det. Ofta handlar det om att vi tagit i för hårt, tappat bort glädjen och skapat 
prestation istället för kreativt skapande. Det kan också handla om ditt 
självförtroende som författare, tappade trådar eller dina rutiner.  
 
Vi tar hjälp från några författare som vet vad det handlar om och tipsar om hur 
man kan tänka. Ernest Hemingway lär ha haft en lapp på sin skrivmaskin där 
det stod ”Kom ihåg: du har alltid kunnat skriva förut.”  
 

 
 
Du hittar övningar och idéer på hur du kan hantera detta under avsnitten Tips, 
övningar & idéer. 

Gestaltning 
När vi har en berättelse så är det lätt att hamna i ett beskrivande 
och redogörande av det som sker. Författaren berättar att det är en 
varm dag eller en ledsen kvinna. Gestaltning handlar om att visa vad som 
händer istället för att beskriva det. Det skapar ofta en levande text som får 
läsaren att känna, göra egna tolkningar och bli indragen i berättelsen. Gestalta 
sin text kan man göra på många sätt. I stora drag handlar det om att visa vad 
en person gör, har, pratar om och tänker. För att göra detta behöver du lära 
känna dina karaktärer väl så att du vet hur de agerar och känner i olika lägen. 
Gå gärna tillbaka till inspirationsbrev nummer , som innehåller många 
idéer och övningar kring karaktärer, om du vill bättra på din relation till dina 
karaktärer. Att använda våra sinnen och detaljer är ett par sätt att gestalta på 
som vi nu tittar närmare på.  
 

Sinnen 
Ett effektivt sätt att låta läsaren ”känna” karaktärer och miljöer är att beskriva 
dem utifrån våra fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Vi är mycket 
känsliga för sinnen och det kan vi använda. Har du t ex något doftminne från 
du var liten? Ofta kan en doft av t ex en parfym, tvål, nytvättade lakan eller 
nybakade kanelbullar väcka associationer hos människor. Även det motsatta 
kan ge lika starka associationer. Bara genom att känna en doft kan vi 
blixtsnabbt färdas decennier tillbaks i tiden. Vilket sinne som är starkast 

”För skrivande behövs en dörr.” 
Virginia Wolf 
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Praktisera 

varierar från människa till människa och därmed också från läsare till läsare. 
Ju fler sinnen du använder, ju effektivare gestaltning alltså.   
 

Detaljer  
Samtidigt som vi vill låta läsaren tolka sin text 
själv vill vi också förmedla något. Då kan det vara 
värt att se över sina generaliseringar. Skriver jag 
blomma så kan det vara vilken blomma som helst 
från en tussilago till den mest sällsynta orkidé. 
Det är inte alltid lyckat utan kan skapa en text 
utan personlighet. Om jag beskriver ett köks-
fönster hos någon så kan det jag placerar på 
fönsterbrädan säga något om ägaren. Vilka tänker 
du bor i de här olika husen: 
 
◊ I vita krukor stod de vita brudorkidéerna på 

rad. 
◊ På fönsterbrädan ligger en sax, borste och 

en osthyvel.  
◊ Kvinnan granskar raden med Saintpaulior i 

rosa, vitt och violett. Hon nyper ett blad 
från den minsta.   

 
Detta går att översätta till alla generaliserande ord som sammanfattar en 
kategori. Titta bara på djuren – hund, katt och insekt. De finns alla i olika 
färger, raser, arter och storlekar. 
 
Nu är det dags att börja träna. Du hittar övningar och idéer under avsnitten 
Hjälp på traven och Tips, övningar & idéer. 
 

 
 

Hjälp på traven 
All text ska kanske inte gestaltas och det är du som avgör var 
det ska gestaltas och inte. Här kommer några idéer på hur du kan testa att 
gestalta i din text. Det är fritt att välja och det är fritt att ändra så att det 
passar just dig och ditt projekt.   
 

w Känsla. Välj en karaktär du vill lära känna närmare. Låtsas att du är 
denna och skriv om karaktären i jag-form när den är arg. Skriv i femton 
minuter och använd inte ordet arg eller några synonymer till det. Du kan 
göra övningen om och om igen och byta ut karaktär och/eller känsla. 

”If it feels good, it is good.” 
Paul Auster 
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Inspiration 

w Sinnen. Skriv en flödestext med dig själv som utgångspunkt. Stanna inte 
upp och redigera inte. Välj en plats eller situation som är välbekant för 
dig som t ex där du sitter nu, stallet, kontoret eller skidspåret. Använd 
de fem sinnena och berätta. Hur ser det ut och hur luktar det? Vilka ljud 
kan du höra, hur känns det och vad smakar det? Skriv så mycket du 
kommer på. Skriv ½-1 sida.     

 
w Detaljer. Hur många sätt kommer du på att beskriva orden nedan på ett 

mer specifikt sätt? Välj ett, alla eller ett som passar just ditt projekt.  
 

◊ Hund 
◊ Hus 
◊ Bil 
◊ Yrke 

 
w En sida i ditt projekt. Ta fram en sida ur ditt projekt och se över din 

gestaltning. Vilka sinnen använder du mest? När använder du detaljer? 
Hur beskriver du din huvudkaraktär? Vad gör den? Hur pratar och tänker 
den?   
 

w Om dig. Under rubriken om dig skrev du lite om dig själv som skrivande 
person. Vad tänker du nu efter att ha gått igenom det här brevet? 
Komplettera med dina spontana tankar i anteckningsblocket.  

 

Tips, övningar & idéer 
Här hittar du tips och övningar, med fokus på gestaltning och 
skrivprocessen, som kan inspirera och hjälpa dig. Använd dem direkt i ditt 
projekt eller som uppvärmning för kreativitet och skrivande.  
 

w Humör. Trött, arg eller ledsen? Gör det skönt och mysigt för dig. Ljus, 
musik, något varmt att dricka eller det som gör dig glad. Använd din 
skrivtid men skriv något annat. Du kan göra en inspirerande skrivövning, 
skriv av dig dina känslor eller kanske läsa något inspirerande om 
skrivande. Du hittar tips om det, som t ex Julia Cameron, under veckans 
Lästips.  

 
w Skrivkramp. Ta reda på orsaken och gör något åt det. Kanske känner du 

igen dig i något av exemplen här:  
 

◊ Din rutin. Kanske följer du inte din skrivrutin? Plocka fram 
din anteckningsbok och det du skrivit om din skrivrutin. Gör 
du som du planerat? Behöver du ändra något? 

 
◊ Din plan. Du kan ha tappat sikte på vad du ska göra. Ta 

fram din anteckningsbok och den plan du upprättat. Följer 
du din plan?  
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◊ Regelbundenhet. Tappade trådar ligger ofta i hur tät kontakt 
du har med ditt skrivprojekt. Skriver du så ofta som du 
behöver för att inte tappa tråden? Om du inte har möjlighet 
att skriva så ofta som du vill så kan du göra något annat 
kopplat till projektet. Skriv ut några sidor och läs när du är 
på väg till jobbet t ex. Du kan också umgås med din 
huvudkaraktär när du gör annat. Hur skulle hon/han lösa 
konflikten på jobbet eller prata med grannen på bussen? 

 
◊ Erfarenhet. Hur har det fungerat förut, vad gjorde du när du 

hade flow? Ta fram din anteckningsbok och bläddra igenom 
för de små insikterna du skrivit efter varje inspirationsbrev. 
Vad har du åstadkommit och hur gjorde du då? 

 
w Din bokhylla. Ta fram en bok ur din bokhylla. Slå upp en sida helt 

slumpmässigt. Hur använder sig författaren av gestaltning? Vilka sinnen 
används? Vilka detaljer hittar du? Hur upplever du texten – skulle den må 
bra av mer eller mindre gestaltning? 
 

w Självförtroende. Ta fram din anteckningsbok och läs vad du skrivit om dig 
som en skrivande person. Vad är det som är dina styrkor? Hur känns det 
när du skriver? Vacklar ditt självförtroende? Kanske något nedan kan 
vara till hjälp för att hitta orsakerna: 

 
◊ Är du självkritisk? 
◊ Fokuserar du på ditt skrivande?  
◊ Jämför du dig med andra? 
◊ Har du skrivit ner dina mål?  
◊ Hur tar du hand om dig? 
◊ Vad är viktigt för dig?  

 
w Skriv till bild. Skriv fritt från 

bilden. Använd dina sinnen. 
Sluta efter en halv sida.  

 
w Skriv till musik. Välj ett valfritt 

stycke musik, gärna något du 
lyssnat till förut och något du 
inte lyssnat till förut. Slappna av 
och skriv när du lyssnar. Låt 
bara orden löpa med det som 
du tänker och associerar till när 
du lyssnar.  

  
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. 

 



Rivstarta ditt skrivprojekt – sid 9 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

Reflektion 

Läs 

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? 
 

Lästips 
Denna gång får du tips på böcker för skön läsning och hand–
fasta råd som kan tjäna som inspiration och ge idéer kring skrivprocessen och 
gestaltning. Köp eller låna vilket som passar dig bäst. Läsning föder skrivande! 
 
Himmel - Helvete tur 
och retur  

Bengt Renander Kreativitet  Kreativitetsutveckling, 
2003 

Lusten att skriva Julia Cameron Inspiration Kontrast förlag, 2003 
Polarsommar Anne Swärd  Roman Wahlström & 

Widstrand, 2003 
En stad av ljus Kerstin Ekman  Roman Albert Bonniers förlag, 

2010 
Litterär gestaltning Leif Eriksson, 

Christer Lundfall 
Metodbok Liber AB, 2000 

Tre enkla regler finns 
inte– en romanskola 

Elisabet Norin Metodbok Isaberg förlag, 2011 
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Uppgifter Veckans ”skicka in” 
Uppgifter att skicka in är ett bra sätt för dig att hålla fokus och bolla dina 
frågor kring skrivprocessen. 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 dig och din skrivprocess. Skriv och berätta om dina insikter kring din 
skrivprocess. Vad är du speciellt nöjd med och vad behöver du hjälp 
med? Du får feedback från mig kring dina funderingar och frågor.  
 

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? 

 
 
Varje inspirationsbrev innehåller inspiration, kunskap, tips, skriv- och 
reflektionsuppgifter för att göra din väg rolig och enklare. Alla breven utgår från 
ett tema. Du hittar kursens olika teman i marginalen på första sidan.  
 
Nästa gång närmar vi oss att låta andra läsa våra texter, vad det innebär och 
vad vi behöver tänka på. Vi gör det genom att inspireras av andra och massor 
av skrivande.  
 

Lycka till, vi hörs om  veckor! 
 
Jeanette 


