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 Rivstarta ditt skrivprojekt! 

Inspirationsbrev – Om text och rutiner 
 
Nu har du jobbat med grunderna för ditt skrivande – dig 
själv och ditt projekt. Du har bestämt vad det är du ska 
göra under den här kursens gång och har satt ett SMART 
mål för det. Bra jobbat! 
 
Nu är det dags att titta närmare på dina rutiner. Det är 
lätt att det händer saker som gör att vi kommer av oss i 
skrivandet. Som med de där träningskorten man ambitiöst 
köper för att några månader senare upptäcka att man inte 
varit på gymmet under flera veckor. Det ska vi förebygga. 
Nu när du är igång ska vi se till att du kan hantera 
vardagslivets krokben.  
 
Egentligen finns det bara en sak du behöver göra för att 
genomföra ett skrivprojekt. Skriva. Skriv, skriv och skriv så 
blir du klar. Den här gången kickstartar du i gång din text 
med utgångspunkt i det du redan gjort.       
 
Har du valt berättarperspektiv? Annars, ta hjälp av förra 
lektionen för det. I veckans teoriavsnitt ser vi närmare på 
tempus och deras förtjänster och användningsområden. 
 
Du får nya tips och skrivövningar att inspireras av. Det är 
ofta mycket passande att koppla direkt till ditt 
skrivprojekt. Är du osäker på ditt tempusval så kan det 
vara klokt att göra en tempusövning, från ”Hjälp på 
traven”, på din text för att se den i nytt ljus.  
 
Jag ser fram emot att följa din utveckling och se din text 
ta form. Hör gärna av dig med feedback om kursen eller 
berätta vad just du behöver för att lyckas.  
 
Nästa gång får du fundera över läsning och vilken 
betydelse det har för skrivandet. Ett mycket spännande 
avsnitt tycker jag, hoppas du också ska tycka det.  
 
Nu är det dags att köra igång. Ha en kreativ och rolig 
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 Backspegel 
 

! Vad lärde du dig under förra veckan? 
! Vad skulle du vilja göra annorlunda den här veckan? 

Om dig och din rutin 
Precis som i förra brevet får du vara huvudpersonen i den här 
berättelsen. Det är bara du som kan se till att det händer. Ofta händer det 
saker runt oss som gör att vi tappar tråden – koncentration och fokus får 
konkurrens av annat. Telefonsamtal, mejl, surf, barn osv. I värsta fall kommer 
vi inte igång igen. Känner du igen det? Du har arbetat en hel del med hur du 
känner inför skrivandet och vill ha det. Det ska du använda nu och skapa dig en 
rutin för ditt skrivande. Saker du ska göra regelbundet för att genomföra ditt 
skrivprojekt och uppfylla ditt mål. 

Rutin 
Du behöver formulera dig kring vad, var, 
när, hur och varför. Så konkret som 
möjligt. Det gör det lättare för dig att 
göra det du ska.  

Vad.  
Vad behöver du göra för att uppnå ditt 
mål? Ta fram ditt mål och läs igenom 
det. Några konkreta exempel på Vad här 
nedan, du skriver det som passar ditt mål. 

! Ett blogginlägg i veckan. 
! En sida per dag. 
! Uppvärmning med t ex flödesskrivande. 

Var.  
Var ska du skriva någonstans? Du har nu erfarenhet av att skriva på olika 
ställen, när fungerar det bäst för dig? 

När. 
När ska du skriva? Hur ofta? Vilken tidpunkt? Hur har det fungerat för dig att 
skriva vid olika tidpunkter? När passar det dig bäst? När är risken att du blir 
störd minst? Behöver du ta bort någon aktivitet för att skapa tid? 

Hur. 
Kan låta självklart men tänk igenom vad ditt projekt behöver. Research, 
anteckningar, manusskrivande, penna, dator osv. Kan vissa delar göras på 
andra ställen t ex på vägen till jobbet eller på en promenad? Var sparar du det 
du skriver eller kommer på?  
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Skriv      

Varför.  
Den här är viktig, ta dig tid att svara på riktigt. Vad är anledningen till att du 
vill genomföra det här skrivprojektet? Beskriv med känsla, det är det här som 
kommer att avgöra om du lyckas. Det är de äkta motiven som är drivkraften 
bakom alla framgångar!  
 

Din rutin.  
Ta nu fram din anteckningsbok och skriv ner din rutin enligt det du kommit 
fram till. Det kan se ut så här t ex ”Varje morgon klockan nio går jag till 
biblioteket med min dator för att skriva. På vägen till biblioteket lyssnar jag på 
radioprogrammet ”Insekternas värld” för det får mig i rätt stämning. Jag 
värmer upp inför dagens skrivpass med flödesskrivning på tre minuter. Jag 
skriver ett blogginlägg i veckan (målet är 10 stycken). Jag skriver för att jag blir 
glad av att skriva och jag tycker det är viktigt att folk får läsa om vilken 
betydelse myror har för mänskligt liv”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Om din text 
Hur långt har du kommit? Du har en projektidé och har börjat 
skissa på vad den ska innehålla. Kanske har du börjat skriva någonstans i 
berättelsen. Kanske har du börjat med en karaktär eller skrivit en 
innehållsförteckning. Vi kommer gå igenom struktur och karaktär i de två 
kommande inspirationsbreven. Nu ska du starta igång ditt skrivande i 
projektet. Eftersom du kan göra det på olika sätt så får du ett flertal uppslag 
som du väljer från. Känn dig fri att välja alla om du vill! Likaså om du behöver 
ändra på detaljer för att få det att fungera. Börja med att ta fram dina 
anteckningar om din projektidé och skumma igenom den text du redan skrivit. 
   
Berättelsen 
 

! Vilken är din huvudkonflikt? Alla berättelser har en konflikt, det kan vara 
ett specifikt ämne du kan mycket om, vill fördjupa dig i och belysa. Det 
kan också vara en fnurra på tråden som en skilsmässa i ett drama, ett 
mord i polisstoryn eller varför inte tvärtom. Poängen med konflikten är 
att den ska locka läsaren till att vilja läsa vidare för att veta hur det går. 
Den är därför också ofta med i berättelsens början för att mot slutet 
komma till svaret. Läsaren vill veta om det är värt mödan att vända blad.   
 

” Anyone who says he wants to be a writer 
and isn’t writing, doesn’t” 

Ernest Hemingway 
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Teori
  

! Beskriv din berättelse genom tre delar – en början, mitt och ett slut. Gör 
en punktlista med fem punkter. Vid första punkten skriv berättelsens 
början, den konflikt som berättelsen ska handla om. Vid sista punkten 
skriv slutet dvs lösningen på konflikten. Mittenpunkten är något som gör 
att berättelsen tar en ny vändning, något som händer på vägen. När 
grunden är på plats kan du sätta in något som ska hända mellan de 
andra punkterna. Se där, nu har du en första skiss på din berättelse.  
 
Ett exempel: 

o En man blir satt i fängelse, han säger att han är oskyldig. 
o   
o Ett nytt vittne träder fram. 
o   
o Mannen blir frisläppt. Möter den skyldige i trappan till rättssalen. 

 
Karaktär 
 

! Beskriv din huvudkaraktär i en, för karaktären, typisk situation. En 
brandman vid en uttryckning, en nyförlöst mor i en amning osv.   
 

! Låt en annan karaktär beskriva din huvudkaraktär utifrån sitt perspektiv. 
Det kan t ex vara en poliskollega, en äkta hälft eller kompis från 
sandlådan. 

 
Miljö 
 

! Beskriv den miljö som din berättelse utspelar sig i. Den miljö texten 
kommer vara centrerad runt. Det kan t ex vara en polisbil för en polis 
eller en kyrka för en präst. Det kan också vara den miljö som din läsare 
befinner sig om du t ex skriver en fackbok som riktar sig till förskole-
personal. Den texten kan du kanske inte använda direkt men du kommer 
att lära dig mer om miljön dina läsare befinner sig i och det hjälper dig 
att hitta tonen i texten.    
 

! Låt din huvudkaraktär träda in i sin miljö och ringa ett samtal till en 
betydelsefull bikaraktär.  

 
! Låt en annan karaktär, en utomstående som inte förstår miljön, betrakta 

och beskriva din huvudkaraktär som ringer i sin specifika miljö.  

Tempus – tidsform kan det spela roll? 
Ja, det gör det! Stor roll. En text kan få helt olika uttryck 
beroende på vilket tempus du väljer att använda. Utspelar sig din berättelse i 
nutid eller dåtid? Hur skulle den passa bäst att berättas? Är man osäker är det 
bra att prova skifta tempus på ett avsnitt och läsa högt för sig själv. En stor 
skillnad är den distans eller närhet du skapar genom de olika tempusformerna. 
Du hittar några övningar under avsnittet Tips, övningar & idéer.  
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Öva 

 
Vi kan ta hjälpa av ordklassen verb som effektivt berättar vad som händer och 
när någonting händer. Tempus styr verbformerna, det här lärde vi oss i skolan 
för länge sedan. Vi friskar upp minnet för att göra det tydligt hur viktigt 
tempusvalet är.  
”Jag skriver ett kapitel.” Vi förstår att det är just nu jaget skriver sitt kapitel. 
”Jag skrev ett kapitel.” Det här har redan hänt, det är tydligt, och det är verbet 
skrev som berättar det för oss. Kapitlet är redan skrivet.  
 
Det är också viktigt att fundera över om du ska använda återblickar i texten 
eller skriva helt kronologiskt. Lite mer om det under respektive tempusformer, 
de två vanligaste presens och imperfekt. 

Presens - Nutid 
Presens händer i detta nu. Det skapar en känsla av att man som läsare 
befinner sig på plats i nuet. Det bidrar med närhet till texten. När du berättar i 
nutid så har karaktärerna bara tillgång till det som händer nu. Det går inte att 
röra sig fram och tillbaka i historien. Då får du ta hjälp av återblickar genom 
t ex minnen. Dessa skrivs i imperfekt. 
 

Imperfekt - dåtid 
Imperfekt är ett vanligt och klassiskt berättartempus. Läsaren vet att det som 
berättas har hänt och vet att problemet på något sätt har löst sig i nutid. Det 
skapar en viss läsartrygghet. Det du vinner i trygghet förlorar du i närhet, 
imperfekt skapar istället en viss distans. Läsaren befinner sig inte på plats i 
samma utsträckning som i presens där karaktären befinner sig i nuet. Vissa 
berättelser tjänar på att berättas med distans, andra inte.  
 
 
 
 
 

 

Hjälp på traven 
Vet du precis vad du ska göra? Härligt i så fall, om inte så 
kommer här några funderingar som kan hjälpa dig. Det tar tid att skapa, 
genomföra och avsluta ett skrivprojekt.  
 

! Det går långsamt. Går det långsamt eller är det en känsla du har utifrån 
dina egna förväntningar? Gör det tydligare för dig själv genom att svara 
på frågorna. 
◊ När började du?  
◊ Hur lång tid har gått?  

”Barnet växer i presens medan man själv 
åldras i imperfekt.” 

Torbjörn Flygt 
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Inspiration 

◊ Vad har du gjort? Skriv en lista.  
◊ Varför har du gjort sakerna på listan? 
◊ Vad är det du anser att du ”borde” ha gjort? Skriv en lista.  
◊ Vad är det som hindrat dig från att göra sakerna på listan? 
◊ Vad vill och kan du göra åt det?   
◊ Jämför listorna. Vad vill du göra?  

 
! Huvudkaraktär. Hittar du inte någon huvudkaraktär? Leta efter förebilder 

och intressanta personligheter i din omgivning eller i den miljö du ska 
skriva om. Din karaktär ska inte bara vara intressant för dina läsare, du 
måste också gilla att umgås med den. Inte nödvändigtvis tycka om den 
men gilla den för att den har sina förtjänster, så du står ut med den eller 
för att det är spännande att vara med.  
 

! Miljö. Ibland vet man precis vad man vill skriva om men hittar inte 
miljön, platsen där berättelsen ska få liv. Utforska dina möjligheter. Vilka 
är de vanliga miljöerna för det du vill berätta? Finns det anledning att 
hitta något helt annat, ett helt nytt sammanhang? 

 
! Tempus. Presens eller imperfekt? Ibland uppenbart och ibland inte lika 

tydligt. Du får prova dig fram, du hittar några övningar under Tips, 
övningar & idéer. ”Barnet växer i presens medan man själv åldras i 
imperfekt.” visar på ett sätt att se på tempus. Det visar också på 
möjligheterna att skifta tempus i texten. Man kan återblicka sin barndom 
i imperfekt ”Det var den gången mor och far parkerade bilen utanför 
Konsum och gick in på baren” och man kan låta barnet återge 
situationen. ”Hej säger Hasse Tellemar när bildörren slår igen. Lillan 
säger hej från baksätet. Hon drar upp benen och lägger hakan på knäna. 
Vet att hon kommer att få vänta innan pappa kommer tillbaka.”  
 

Tips, övningar & idéer 
Idag fokuserar vi på dig, din rutin och användbara tidsformer. 
Använd övningar och tips som uppvärmning, inspiration eller direkt i ditt 
arbete med projektet.  
 

! 10-minutersregeln. Vi måste skriva för att få det skrivet men ibland är det 
svårt att komma igång med skrivpasset. Det är mycket annat som lockar 
och känns viktigare. Då kan man behöva övertyga hjärnan om vad man 
ska göra just nu, här är ett tips på hur du kan göra det. Säg till dig själv 
”Just nu vill du inte skriva men om vi testar. Bara i tio minuter, vill du 
fortfarande inte skriva så gör vi något annat”. När de tio minuterna har 
gått har hjärnan vant sig vid uppgiften och är uppvärmd. Lusten börjar 
komma. Prova om det fungerar för dig! 
 

! Flödesskrivning. Att flödesskriva, bara låta pennan gå och tömma hjärnan 
på tankar är ett bra sätt att låta kropp och knopp vänja sig vid att skriva 
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i början av ett skrivpass. En sorts uppvärmning för skrivare! Det finns 
olika sätt.  

 
◊ Skriva morgonsidor. Julia Cameron förespråkar det här både för 

att få in vardagligt skrivande och för att värma upp och väcka 
lusten. Avsätt tid varje morgon för att skriva 1-3 sidor om det du 
har i tankarna.  

◊ Uppvärmingspass. Innan du tar fram ditt projekt skriver du av dig 
dina tankar, utan att stanna eller redigera. Tillåt dig att skriva som 
du tänker. Sätt en timer på 5-10 minuter, det som passar dig eller 
fyll en sida. När du rensat tankarna, kan du fokusera på det du 
ska skriva i ditt projekt. 

◊ Projektkicken. Gör som i uppvärmningspasset men ta något 
aktuellt från projektet. En scen eller karaktär som du vill arbeta 
med. Skriv ner dina tankar om det. Vad händer, vad sägs, vad är 
viktigt osv. Det här gör att du skriver in dig i projektet samtidigt 
som du värmer upp.  Du klargör dina tankar om projektet och det 
är inte ovanligt att texterna kan användas delvis i det fortsatta 
arbetet. 

 
! Skriv utifrån en text. Se på bilden intill. Skriv 

sedan en text. Börja med orden ”Om jag vore 
rik…” Hitta på om du vill. Skriv 10 minuter.   

 
! Be om feedback. Kör du fast i funderingar 

kring tempus, miljö, karaktärer eller 
liknande. Bolla med en vän, någon du litar på 
och som är intresserad av att du skriver. Att 
bolla sina tankar och problem, med någon 
intresserad, ger ofta fina uppslag och 
lösningar. Behåll gärna din text för dig själv 
ett tag till så du hinner skriva in dig och ta 
reda på vad det är du gör för något. Det är din skatt.  

 
! Tempus – ny text. Osäker på vilket tempus texten ska skrivas? Prova dig 

fram. Den här övningen ger dig en känsla för skillnaden i att skriva i olika 
tempus.  
◊ Skriv en text i imperfekt. Hitta på helt själv eller börja med ”Göran 

rodde träekan ut från stranden…”. Skriv en sida. 
◊ Skriv nu om texten i presens. ”Göran ror träekan ut från 

stranden…” 
◊ Läs texten högt.  
◊ Skriv ner tre saker du tycker skiljer de två texterna åt.  

 
! Tempus – ditt projekt. Gör på samma sätt som ovan men ta en sida ur ditt 

projekt. Har du skrivit i imperfekt så skriver du om den i presens. Skriver 
du på dator så kom ihåg att det är okej att använda kopierafunktionen. 
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Reflektion 

Läs 

! Tempus – publicerad text. Gå till din bokhylla, ta ut en bok som du har läst 
och gillar. Gör på samma sätt som i övningen Tempus – ny text. 

 
! Kom i håg. Ta fram din anteckningsbok och läs anledningen till varför du 

ska skriva enligt din rutin. Skriv ner den på en lapp och sätt upp den vid 
din arbetsplats. Eller skriv det så att du ser det på skrivbordet på datorn. 
Hemingway lär ha haft en lapp på sin skrivmaskin med texten ”Kom 
ihåg: du har alltid kunnat skriva förut.” 

 

Din viktigaste stund 
Anteckna dina viktigaste framgångar. De är ovärderliga den dag du hamnar i 
ett läge där du inte skriver trots att du vill. Att då kunna läsa om vad du gjorde 
när det fungerade kan vara helt avgörande för att du kommer igång igen. 
 

! Vad har du gjort på ditt projekt denna period? 
 

! Vilket var ditt mål? 
 

! Vad gick lättast? 
 

! Vad funderar du på nu? 
 

! Vad är du mest stolt över? 
 

! Vad vill du göra annorlunda? 
 

! Vad är din nästa utmaning? 
 

! Vad behöver du för att lyckas? 
 

! Vad var viktigast i ditt projekt under den här skrivperioden? 
 
 

Lästips 
Denna gång får du tips på böcker för skön läsning och 
handfasta råd som kan tjäna som inspiration och ge idéer kring tempus och 
rutin. Köp eller låna vilket som passar dig bäst. Läsning föder skrivande! 
 
Stil, stilistik och 
stilanalys  

Peter Cassirer Metodbok  Natur & Kultur, 2003 

Skrivarbok, om 
konsten att skriva 
prosa, poesi och 
journalistik 

Siewert 
Carlsson 

Metodbok ur 
skrivande perspektiv 

Faun förlag, 2006, 
2008 

Lusten att skriva  Julia Cameron  Skrivglädje/Inspiration Kontrast, 2004 
Himmel-Helvete tur 
och retur. En bok om 
kreativitetens känslor. 

Bengt Renander Kreativitet/Inspiration Kreativitetsutveckling, 
2003 
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Uppgifter 

Kioskvridning 140 
grader 

Peter Törnqvist Roman Norstedts, 2009 

Himmel Torbjörn Flygt Roman Norstedts, 2008 
Komma rätt, komma 
fel, och komma till 
punkt 

Truss & 
Haldinger 

Metodbok Wahlström & 
Widstrand, 2005  

  

Veckans ”skicka in” 
Uppgifter att skicka in är frivilliga men ett bra sätt för dig att hålla fokus och 
bolla dina frågor kring skrivprocessen. Du väljer själv en, alla eller ingen. 
Skicka dina svar till skrivkurs@kreationslotsen.se.  
 

! Om dig och din rutin. Skicka in din beskrivning av din rutin och berätta 
kort varför den kan hjälpa dig att lyckas med ditt skrivande.  
 

! Fråga. Skicka in en fråga angående ditt projekt.  
 

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

 
! 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 brev utgår från 
ett tema. Du hittar kursens olika teman i marginalen på första sidan.  
 
Nästa gång fokuserar vi på läsning och varför det är viktigt för skrivandet. Du 
får fundera över hur din läsning påverkar ditt skrivande och det blir mycket 
skrivande förstås!  
 

Lycka till, vi hörs om  veckor! 
 
Jeanette 


