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7 STEG TIL MÅLET DITT

Du drømmer om å skrive og tjene penger på det. Sannsynligvis har du drømt om 
det i lengre tid. Fra og med i dag er det ikke lenger bare en drøm, men et mål som er 
 innenfor rekkevidde. 

For å nå det målet, trenger du å ta syv steg. 

Aller først trenger du klarhet i hva som er drømmen din og hvorfor den er viktig for 
deg. Du trenger også klarhet i hvilket prosjekt du ønsker å prioritere.

Du trenger å vite noe om publikummet ditt. Hvem skal lese, høre eller se det du 
skriver? Og hvorfor er det så viktig at du er klar på dette? Det skal vi straks komme 
tilbake til. 

Kanskje er du vant til å skrive i vei uten å planlegge. Det er helt ok. Men du kan spare 
måneder og kanskje til og med år hvis du planlegger litt. Her får du tips om hvordan 
du kan strukturere en fagbok og en roman.  

Å skrive bok kan ta mange år. Men det kan også bare ta noen uker hvis du er effektiv. 
Vi skal se nærmere på hvordan du kan produsere tusenvis av ord ukentlig, hvis du 
ønsker det. 

Å redigere er en kunst. Noe skal du gjøre selv, og noe trenger du hjelp til av 
 profesjonelle folk. Jeg viser deg hvordan og hvorfor. 

I tillegg vil du få vite mer om hvordan du kan bli antatt hos et forlag og hvordan du 
selv kan publisere boka di på en enkel måte. 

Sist, men ikke minst, kommer vi innom markedsføring og salg. Mange som skriver 
hater å markedsføre – særlig seg selv og tekstene sine – men hvis du skal leve av å 
skrive, trenger du å selge tekstene/bøkene dine. Og det trenger ikke å være så ille 
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som noen tror. Du kan faktisk være en gavmild og inspirerende markedsfører. 
Kanskje du synes noe av dette virker overveldende, men husk at du bare skal ta ett 
steg om gangen. Selv en reise på tusen mil starter med ett skritt. Og du er i ferd med 
å legge ut på en av de mest spennende reisene i ditt liv. Snart er det deg som står der 
med en ny bok i hendene! 

Håper du er klar for å realisere drømmen din og bli forfatter. 
Jeg er med deg hele veien!
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KORT OM MEG

Før du leser videre, trenger du å vite mer om hvem som gir deg råd.  Mitt fulle navn 
er Siw Cathrine Christiansen, men jeg blir bare kalt for Siw eller SiwSkriv.  Jeg er 
 forfatter, skriveveileder og podkaster.

Undertegnede har rukket å bli en godt voksen dame. Jeg har skrevet hele livet – alt 
fra dikt, sanger, korte fortellinger, lange fortellinger, scenetekster og bøker om å 
skrive. 

Det første store prosjektet mitt har jeg begynt å kalle for «Marerittprosjektet», som er 
en roman jeg har brukt snart 15 år på å skrive. 

Grunnen til at det har tatt så lang tid er at jeg brukte altfor lang tid før jeg begynte å 
planlegge og strukturere historien min. Ikke minst har jeg brukt altfor lang tid på å 
skrive og omskrive på egenhånd – uten noen redaktør. Og jeg har ikke hatt en skrive-
coach til å hjelpe meg, slik som du har nå gjennom denne boka. 

I 2009–2011 tok jeg forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur ved Norsk 
Barnebokinstitutt, og etter det har jeg skrevet og jobbet med å undervise i kreativ 
skriving i en årrekke. 

Målet mitt er først og fremst å inspirere, tenne håp og dele kunnskap. Det forsøker 
jeg å ta med meg i alt jeg gjør – også skrivingen. Derfor har jeg laget denne boka til 
deg. Jeg ønsker at du skal lykkes med din drøm. 
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1 KLARHET                                                                    

For at du skal få oppfylt forfatterdrømmen din, trenger du et klart bilde av hva 
den ser ut som. Jo klarere bildet er, jo lettere blir det for deg å nå dit. Klarheten vil 
 motivere deg til å fortsette når du synes det er litt tungt.  Alle forfattere opplever det i 
løpet av et prosjekt – ikke bare med den første boka. 

Kanskje befinner du deg på et sted hvor du er usikker på veien videre. Når man ikke 
vet hvor man skal gå, kan det være skremmende å ta det neste steget. 

Tenk om du trår feil og går deg vill? Hva hvis du aldri kommer fram? Disse tankene 
lammer oss og hindrer oss i å gjøre fremskritt. Men jo klarere du tenker, jo lysere vil 
det se ut. Og det blir mye lettere å finne fram. 

I dette kapittelet vil du stake deg ut en retning slik at du lettere finner veien mot den 
destinasjonen du helst vil nå. 

 

Akkurat nå er ikke alle stegene klare. Men jo mer du leser og jobber med oppgavene i 
denne boka, jo tydeligere vil veien være videre.

1.1  KLARHET I HVOR DU VIL VÆRE

Har du et tydelig bilde av hvordan livet ditt skal være som forfatter? 
Skal du jobbe med noe annet ved siden av eller skal du leve av bare skrivingen? 

Velg det du ønsker deg aller mest – uten å være realistisk. Drøm om hvordan du vil 
ha det. Du trenger ikke vite hvordan du skal få det til. Mye ordner seg når du er klar, 
på måter du ikke kan se akkurat nå. Men først må du være helt klar på hva du vil og 
drømmer om innerst inne. 
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Din viktigste oppgave 

Sett deg ned på et sted hvor du har ro og fred til å tenke. Kjenn at du puster skikkelig 
ut. Sørg for at pusten har god plass når den er på vei inn. Slipp magen og skuldrene. 
Slapp av i hele kroppen. 

Lukk øynene og se for deg den beste dagen du kan ha i ditt liv hvis du får bestemme 
absolutt alt. Drøm deg bort og kjenn hvor fantastisk den dagen er. Jo tydeligere du ser 
det for deg, jo bedre er det. 

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg med å komme i gang: 

Hvordan våkner du? 
Hvor våkner du? 
Hva er det du ser?
Hva er det du gjør? 

Hvor spiser du frokost? 
Hva spiser du?
Hva drikker du? 
Har du et morgenritual som du gjør før eller etter frokost?

Hvordan ser arbeidsdagen din ut? 
Jobber du hjemme – i så fall hvor i huset? 
Jobber du borte? Hvor? 
Hva skriver du på? 
Hvem skriver du til? 
Treffer du noen i løpet av arbeidsdagen? Hvem? 

Hva gjør du når du er ferdig?
Hva spiser du til middag?
Hva drikker du? 
Hvem er du sammen med? 
Hva gjør du når du har fri? 

Hvordan føler du deg når du legger deg om kvelden? 
Hvem er du sammen med? 
Hvordan sovner du? 

Skriv ned svaret som en sammenhengende tekst og ta godt vare på den. Denne 
 øvelsen kan være livsendrende – se på neste side ETTER at du har gjort oppgaven. 
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Da jeg gjorde en lignende oppgave for en del år siden, så jeg for meg et hus med 
 sjøutsikt. Og jeg oppdaget at dette huset med sjøutsikt var en ubevisst unnskyldning 
jeg hadde for ikke å leve drømmelivet. Det var et sånt lyspæreøyeblikk. 

Denne tanken var så viktig for meg at jeg gjorde teksten om til et dikt og senere en 
sangtekst. Dyktige Harriet Müller-Tyl komponerte en nydelig melodi til teksten. Vi 
sang den inn på en singel som ble spilt på radio. Du kan høre den her på YouTube!

Her er en smakebit av teksten som var inspirert av oppgaven du også nettopp gjorde. 

HUS MED SJØUTSIKT

Hvis jeg fikk et hus med sjøutsikt,
da skulle jeg stå opp tidlig hver dag
da skulle jeg spise sunn frokostmat
og startet dagen med en rolig familieprat 
hvis jeg fikk et hus med sjøutsikt

Hvis jeg fikk et hus med sjøutsikt, 
skulle jeg laget fengende musikk
skulle jeg skrevet mer dramatikk
lyrikk, mystikk og erotikk
hvis jeg fikk et hus med sjøutsikt

Hvis jeg bare fikk et hus og en vakker hage
skulle jeg se ut over havet 
være den jeg helst vil være
gjøre det jeg helst vil gjøre, 
hvis jeg bare

Hvis jeg bare fikk et hus og en vakker hage
skulle jeg se ut over havet
drikke vin med gode venner, 
kjenne lidenskap som brenner
hvis jeg bare 
fikk et hus med sjøutsikt

Huset mitt har fremdeles ikke sjøutsikt, men hytta vi har fått – den har det! 

https://www.youtube.com/watch?v=Wd52XSV3X7M
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Vi ble til og med intervjuet av NRK da vi 
slapp singelen vår. Det var ekstra stas 
bli intervjuet av NRK Østfold og Sogn og 
Fjordane og få spilt sangen flere ganger 
på P1. 

Drømmer du om å bli intervjuet av 
media i forbindelse med noe du har 
skrevet? 

1.2  KLARHET I «HVORFOR» DU VIL SKRIVE BOK

Hvorfor ønsker du å utgi bok? Er det fordi du har en historie du vil dele? 
Har du kunnskap som du ønsker at andre skal få glede og nytte av? 
Eller er det å gi ut en bok et mål i seg selv? 
Ønsker du å leve delvis eller helt av det – og hvorfor ønsker du akkurat det? 

Skriv ned hvorfor du ønsker å bli forfatter og hvordan det vil bidra til et enda rikere 
liv for deg.

 

Bildet er lånt av Nattanan Kanchanaprat fra Pixabay.

https://pixabay.com/no/users/nattanan23-6312362/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2696229
https://pixabay.com/no/
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1.3  KLARHET I HVILKET PROSJEKT DU SKAL PRIORITERE OG HVORFOR 

Mange har flere prosjekter som kan bli bok. For å komme i mål med ett, må man 
 velge hvilket som er det aller viktigste her og nå. 

Synes du det er vanskelig å velge, kan spørsmålene under bidra til å gjøre det enda 
klarere for deg hvilket du skal velge og hvorfor. Gå gjennom spørsmålene med ett 
prosjekt i hodet om gangen, og sammenlign svarene for å konkludere hva som er 
viktigst akkurat nå. 

Har du allerede bestemt deg for hva du skal skrive om og prioritere, vil jeg likevel 
 anbefale deg å svare på spørsmålene under. Det vil gi deg enda større klarhet og 
bidra til å styrke motivasjonen din.

Noen av spørsmålene har du delvis svart på i de forrige oppgavene, men gjør 
 oppgaven likevel. Du kan oppdage noe nytt eller forsterke det som er viktig for deg. 

Hva kan boka gjøre for deg personlig? 

Hvor glad vil du være når du fullfører den – på en skala fra 1–10, hvor 10 er 
 overlykkelig.
Hvordan kan den påvirke livet ditt privat og profesjonelt?  
Vil den gjøre deg til en ekspert på et område?
Vil du få en annen status sosialt?  
Andre ting du kommer på som kan bidra til noe for deg som person? 

Hva kan boka gjøre for leseren?

Kan boka inspirere eller underholde? 
Vil boka skape spenning i livet til leseren? Hvordan? 
Kan den trøste noen som trenger gjenkjennelse og håp? 
Kan leseren lære noe av den? Hva da? (Veldig kort.) 
Kan den bidra til at leseren tar et steg videre i livet sitt? 
Andre ting som boka kan gjøre for leseren? 
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Hvordan kan boka bidra til virksomheten din? 

Å være forfatter kan være en egen virksomhet. De fleste har forfatterskapet som en 
del av virksomheten sin. Jeg er skriveveileder og har laget bøkene under.   

De er selvstendige produkter som folk har glede og nytte av når de ønsker å skrive 
bøker. Samtidig er de en uvurderlig hjelp for meg og mine veisøkere når jeg har 
veiledning, kurs og coaching.

Når man skriver en bok, får man strukturert ideer, tanker, tips og fortellinger som 
man ønsker å dele. 

Når man har skrevet en bok, har man godt formulerte tanker lett tilgjengelig hvis 
man ønsker å dele dem med andre. 

Skrivere som kommer til meg for veiledning kan også ha nytte av bøkene som del av 
veiledningen. Da kan de lese noe på egenhånd og vi kan bruke tiden på å snakke om 
det som er spesielt for dem og deres prosjekt. 

Hvis du har en virksomhet fra før av, still deg spørsmålet om boka kan bidra med noe 
til den. Kan boka gi deg flere oppdrag eller kan du bygge et nytt produkt rundt den? 
Skriv ned alt du kommer på. 

Har du ikke en virksomhet som boka passer inn i, kan du eventuelt lage en når du 
blir forfatter. En coach som skriver krimromaner må sannsynligvis ha to virksom-
heter – en som coach og en som skjønnlitterær forfatter. En som ønsker veiledning, 
leser nødvendigvis ikke krimbøker og omvendt. Men det er fullt mulig å være både 
coach og krimforfatter, så lenge du markedsfører rollene hver for seg. 

Hvordan kan forfatterskapet være en del av din nye virksomhet? Skriv ned noen 
 tanker om hvordan du kan leve av å skrive i din fremtidige virksomhet.   

https://www.siwskriv.no/butikk/
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Hvilken endring kan boka di bidra med til verden? 

Boka di kan gjøre en forskjell i verden – for en leser om gangen. 
Når jeg skriver denne, tenker jeg at den kan inspirere deg til å skrive en bok som 
igjen kan gjøre noe godt for andre. Og når leserne opplever noe som er spennende, 
 inspirerende eller tankeløftende, kan de bringe noe av dette videre til sin omgang-
skrets. 

Kan ditt bokprosjekt bidra til at verden blir et hyggeligere eller et mer spennende 
sted å være? (Fri deg fra all beskjedenhet og si et rungende ja!) 
Ønsker du å bidra med kunnskap som kan ha positive ringvirkninger? 
Er det noe annet boka di kan bidra med til verden? 

Hvorfor vil du skrive akkurat denne boka? 
Hvorfor vil du skrive akkurat den boka du har i tankene nå? 
Er det denne ideen eller prosjektet som gir deg mest energi? 
Er denne boka det viktigste for deg nå, profesjonelt/privat. Hvorfor og hvordan? 
Vil den også bidra til den drømmen som du har sett for deg i fremtiden?
Andre tanker du får opp når du tenker på at du vil skrive denne boka? 

Hvorfor vil du skrive den akkurat nå?
Noen ganger klaffer det som foregår inne i deg med det som skjer rundt deg. Da er 
tiden inne for å skrive ferdig boka. 

Et eksempel er min neste fagbok som handler om 
skrivelyst og livsmestring. (Dette coveret er bare 
midlertidig fram til jeg får designet et profesjonelt et.) 

Skrivelyst og hvordan skriving kan påvirke mestrings-
følelsen er noe som har opptatt meg i mange år. 

Denne høsten er det innført en ny læreplan i skolen 
hvor livsmestring er et nytt tema. Jeg skriver ikke boka 
fordi det kommer ny læreplan, men fordi jeg lenge har 
hatt lyst til å gjøre det.

Nå er tiden perfekt for å gi ut akkurat denne boka. 

https://www.siwskriv.no/skrivelyst-livsmestring/
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Hvorfor er akkurat dette tidspunktet det rette for deg og prosjektet ditt? 

Det kan også være noe så enkelt som at det er et prosjekt du har jobbet mye med og 
som er lettest å fullføre først. Følg magefølelsen! 
Under finner du spørsmålene samlet. Ta godt vare på svarene! De kan bidra til at du 
holder deg motivert gjennom hele prosessen. 

1. Hva kan denne boka gjøre for deg personlig? 

2. Hva kan boka gjøre for leseren? 

3. Hvordan kan boka bidra til virksomheten din? 

4. Hvilken endring kan boka di bidra med til verden? 

5. Hvorfor vil du skrive akkurat denne boka? 

6. Hvorfor vil du skrive den akkurat nå?

 

Nå begynner stjernestien din å bli tydeligere. Jo mer du leser, reflekterer og lærer her, 
jo tydeligere blir den. 
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2 PUBLIKUM                                                  
 

Når du har fått klarhet i hva det er du ønsker deg, er det tid for å tenke etter hvilket 
publikum du skal skrive for. 

Hvem er det som skal lese ditt prosjekt? Jo mer du vet om publikummet ditt, jo bedre 
kan du tilpasse teksten til målgruppen. 

Skriver du spennende fortellinger, er det kanskje krimelskere du henvender deg til. 
Men er det krimelskere som helst leser Karin Fossum eller Unni Lindell? Eller er det 
lesere som elsker fantasy? 

Skriver du barnebok, er det enda mer viktig at du er klar på aldersgruppa og hva slags 
bøker de er interessert i. Skal de bli lest for eller lese selv? De aller yngste har for ek-
sempel ikke tålmodighet og fokus nok til å lytte til for mye tekst. 

Skriver du en sakprosabok, trenger du å vite om leserne er helt ferske for temaet eller 
om de er viderekommende. Det kan være nyttig å vite noe om kjønn eller yrkesbak-
grunn, men det er ikke alltid det er viktig. 

Uansett hva du skriver, tenk nøye gjennom hvem du skriver for. Test gjerne teksten 
din på målgruppen, for å få ærlige tilbakemeldinger. 

Hvis du skal leve av å skrive, må det du skriver være salgbart. Har du et godt bilde av 
hvem du skriver for, har du i mange tilfeller et godt bilde av hvem du skal markeds-
føre bøkene dine mot. Unntak er bøker for barn og ungdom, for de kjøper sjelden 
bøkene sine selv – men de voksne har en viss idé om hva de vil gi bort. 

Noen forfattere skriver med en bestemt person i tankene – det kan være lurt, hvis det 
da ikke er din kritiske mor eller søster. 

Finn et bilde på nettet av en person som du tenker at du skriver for. Da blir det enda 
lettere å huske målgruppa di og kanskje skrive enda bedre fordi du formidler til en 
konkret person fremfor et usynlig og udefinerbart publikum. 
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3 PLANLEGGE                                               

Noen forfattere planlegger teksten sin til den minste detalj før de skriver. Andre 
skriver i vei og ser hva som skjer. 

Jeg pleide å skrive i vei før, men etter å ha slettet hundrevis av sider, har jeg blitt mye 
flinkere til å planlegge. Selv en tekst på bare 2000 ord liker jeg å grovdisponere først. 
Det gir meg en oversikt over det jeg vil ha med og gjør skriveprosessen mye lettere. 

Noen ganger må jeg skrive i vei uten å planlegge. Da gjør jeg det for å bli bevisst på 
hva jeg har på hjertet, og bruker det som en slags research til manus. Noe av teksten 
kan jeg kanskje bruke i det som blir manuset, men det aller meste forblir research. 

Finn ut hva som fungerer for deg. Prøv ulike metoder før du bestemmer deg, selv om 
det koster litt krefter å prøve noe nytt. Å lære noe nytt krever litt krefter, men vil 
spare deg for tid og energi senere. Her er noen metoder som jeg håper du kan ha nytte 
av. 

3.1  PLANLEGGE EN SAKPROSABOK ELLER EN FAGBOK

Brainstorme og disponere innholdet 

En av de enkleste måtene å planlegge en sakprosabok på, er å skrive ned alle de store 
spørsmålene som boka di skal besvare. Det er nyttig og inspirerende. Du får ideene 
dine ned, samtidig som du får lyst til å svare på spørsmålene. 

Her er spørsmål jeg ønsket å besvare da jeg startet på boka Skrivelyst & livsmestring i 
alle fag: 

Hva er livsmestring?
Hva er skrivelyst?
Hvorfor er det viktig å fokusere på skrivelyst og skrivemestring i skolen? 
Hva er skrivevegring?
Hvordan kan skrivelyst føre til økt livsmestring? 
Hvordan kan skolen unngå å redusere livsmestring? 
Hvilke metoder kan man bruke for å skape skrivelyst? 
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Hvordan kan skolen sørge for å skape skrivelyst i hverdagen? 
Hvilke prinsipper bør læreren kjenne til? 
Hvordan kan man modellere skriving i ulike faser? 

Når du har skrevet ned alle spørsmålene du kommer på, kan du sortere dem i den 
rekkefølgen du mener er best. 

Spørsmål som hører sammen, kan du sortere i et hovedspørsmål og underspørsmål: 

Hva er skrivevegring?
Hvordan gir skrivevegring seg utslag?
Hva fører til skrivevegring?
Hvem står i fare for å utvikle skrivevegring?
Hvordan kan vi unngå skrivevegring? 

Dette kan bli et eget kapittel i boka eller det kan bli en del av et kapittel. Når jeg har 
sortert spørsmålene mine i den rekkefølgen jeg mener er best, har jeg også disponert 
innholdet før jeg begynner å skrive teksten. 

Det hender at jeg skriver noe uten å disponere først. Da må jeg lese gjennom og 
 sortere poengene i etterkant – noe jeg synes er mer tungvint og kjedelig enn å 
 planlegge i forkant. Men det kan hende at du synes noe annet, så prøv begge deler. 

Er du allerede i gang med skrivingen, kan det være lurt å analysere innholdet ditt 
og se om du kan disponere det enda bedre gjennom spørsmåls-metoden – i hvert fall 
hvis du står fast eller du synes teksten er dårlig strukturert. 

Er du godt i gang og fremdeles motivert, fortsetter du bare på din måte. Det som 
 fungerer for deg, er det du må gjøre. 

3.2  PLANLEGGE EN FORTELLING  

Plottere og oppdagelsesskrivere

Det er mange som ikke ønsker å planlegge fortellingen sin før de begynner å skrive. 
De skriver for å finne ut av hva historien deres handler om. På engelsk blir de kalt for 
pantsere. Her har jeg kalt det oppdagelsesskrivere. 

I motsatt ende har du plotterne, som elsker å planlegge. Jeg tror mange misforstår 
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hva det vil si å plotte. Noen tror det betyr å planlegge alt til minste detalj før de 
begynner å skrive. Men å plotte en fortelling kan man gjøre på tusenvis av måter. 

Jeg elsker å plotte og ser på det som en del av skrivingen hvor jeg oppdager 
 spennende ting underveis. For meg er den mest kreative fasen. 

Om du ønsker å lage en velkomponert fortelling – og i tillegg bruke minimalt med 
tid og krefter, er det lurt å plotte fortellingen din. Du må bruke energi og mange 
timer uansett, men dette kan spare deg for måneder og år med arbeid. Det har jeg 
smertelig erfart fra mine 15 år med hard jobbing for å få til den første boka i drømme-
serien. 

Den aller enkleste måten å planlegge en fortelling på, er å finne kjernen i den og 
beskrive den med én setning. Her er tre eksempler: 

Ei jente ødelegger en magisk drømmefanger og risikerer livet og kjærligheten for å 
stoppe halvhodinger som invaderer en øy.

En detektiv må oppklare mordet på en upopulær rektor som pleide å være læreren 
hennes.

Ei jente med sceneskrekk vil redde tanten sin, som er alvorlig syk. Den eneste måten 
å redde livet til tanten på, er å synge en sang foran et stort publikum. 

Ser du hvor mye informasjon du kan få ut av bare en setning? Man forstår  hvilken 
sjanger det dreier seg om (i hvert fall i de to første setningene), hva fortellingen 
 handler om og hvem den kan passe for. 

Selv om det er en enkel metode, er den ikke bare lett å gjennomføre. Det ligger mye 
tankevirksomhet og mange valg bak hver setning. 

Hvis du synes det er utfordrende å gjøre dette med din fortelling, er det normalt. Men 
trøst deg med at det skjer masse nyttig i underbevisstheten din mens du strever med 
å formulere deg kort. 

Hvis du ikke formulerer den viktigste handlingen helt kort, er det lett å miste 
 fokus underveis i prosessen. Et vanlig problem hos ferske forfattere (også meg) er at 
 historien handler om altfor mange ting på en gang. Setningen skal fungere som en 
 ledestjerne og vil hjelpe deg til å holde fokus gjennom skrivingen.

Hvis den hemmer deg eller er uinspirerende, trenger du kanskje en bedre setning 



19

som gir deg skrivelyst. Det kan også være 2–5 setninger hvis du synes det er lettere. 
Det viktigste er at du har med deg det aller viktigste i handlingen i fortellingen. 

Hvordan finne kjernen i fortellingen

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg med å finne kjernen i fortellingen din og 
skjelettet som vil danne den viktigste grunnstrukturen: 

1. Hvem er hovedpersonen?
2. Hva slags svakhet har hen? En svakhet som er relevant for fortellingen.  
3. Hva ønsker hovedpersonen seg?
4. Hva hindrer hen i å oppnå det hen ønsker seg (indre og ytre hindringer) 
5. Hvordan ender det?  

Fra setning til synopsis 

Den aller enkleste måten er å svare på spørsmålene over og gjerne skrive det som en 
setning eller et kort avsnitt. Her er et eksempel på hvordan jeg har gjort det når jeg 
nå planlegger bok nummer to i drømmeserien. 

Jeg har formulert denne setningen for å huske hva som er hovedfokus i fortellingen. 
Det skjer mye mer, men dette er det aller viktigste: 

Ei jente med sceneskrekk vil redde tanten sin, som er alvorlig syk. Den eneste måten 
å redde livet til tanten på, er å synge en sang på scenen foran et stort  publikum. 

Her har jeg svart på alle de viktigste spørsmålene i lista over. Dette gir meg en enkel 
struktur for fortellingen. Denne må jeg igjen bygge ut litt for å vite enda mer om hva 
jeg skal skrive. Derfor utvider jeg beskrivelsen fra to setninger til tre avsnitt: 

Anna elsker å spille gitar, men tør ikke opptre offentlig med bandet sitt. En kveld får 
hun en telefon fra kjæresten til tanten som har blitt alvorlig syk. Han ber Anna om 
å reise til et sted i drømmeland hvor tanten blir holdt fanget.  

Anna oppdager at tanten og andre drømmere har blitt hjernevasket av en sang. 
Den eneste måten å slippe dem fri på, er å synge sangen for dem.   

Anna tør først ikke å gjøre det. Hun må samle alt hun har av mot og i tillegg kjempe 
mot de som ønsker at hun skal mislykkes.
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Nå har jeg fått et kort synopsis av fortellingen min. Jeg kan fortsette å utvide fra en 
halv side til en hel, til fem sider, ti eller hundre.

Jeg prøver faktisk det denne gangen, å bare skrive handlingen ut først. Det blir 
 kanskje over hundre sider. Seinere vil jeg gå tilbake og putte inn beskrivelser og 
dialoger. Jeg greier ikke skrive helt nøkternt, så det har blitt noen dialoger her og der 
allerede, og det er helt greit. Synopsis skal være til hjelp og inspirasjon. Det skal ikke 
være en tvangstrøye. 

Ønsker du flere tips til hvordan du kan planlegge og skrive fortellinger, finner du det 
i Skriv den fortellingen.

 

3.3  FINN ARBEIDSTITLER 

Når du vet hva boka i hovedsak skal handle om, er det enklere å få på plass en arbeid-
stittel. Det kan også bidra til at du finner fokus i skriveprosessen og holder det. 

Arbeidstittelen er foreløpig bare en rettesnor for skrivingen din, og kan endres sei-
nere. Tving deg selv til å lage en hvis du ikke har noen. Den skal bare brukes av deg 
selv foreløpig. 

Du finner forslag til hvordan du kan lage titler til sakprosabøker/fagbøker i Skriv den 
boka. 

 

https://www.siwskriv.no/produkt/skriv-den-fortellingen-pocket/
https://www.siwskriv.no/produkt/skriv-den-boka-papirformat/
https://www.siwskriv.no/produkt/skriv-den-boka-papirformat/
https://www.siwskriv.no/produkt/skriv-den-fortellingen-pocket/
https://www.siwskriv.no/produkt/skriv-den-boka-papirformat/
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3.4  SKRIV BAKSIDETEKSTEN 

Mange synes det er rart å skulle lage baksidetekst før de har skrevet hovedinnholdet 
til boka. Men det er en viktig del av arbeidet ditt. Det tvinger deg til å gjøre noen valg 
om hva boka skal handle om, og er en fin oppsummering for  potensielle lesere og 
forlag. Hvis du vil gi den ut selv, trenger du den også til markedsføringen din.  

Poenget med baksideteksten er å lokke de rette leserne til boka di og frastøte de 
som ikke vil ha glede av å lese den. Det er fristende å tenke at ALLE vil ha glede av 
boka, men sånn er det ikke. Det er bedre at du «kvitter» deg med de som kommer til 
å bli misfornøyde med boka di før de rekker å kjøpe den. Da slipper du unødvendig 
 negativ kritikk og misfornøyde lesere. 

Baksidens oppgave er å vekke nysgjerrighet og interesse, akkurat som forsiden. 
Vi har bare noen sekunder på å overbevise de rette menneskene om at de bør lese 
boka. Budskapet må være kort, klart og fengende. Hvis du ikke er vant til å skrive 
 salgstekster, kan du tenke på det som en kontaktannonse. Noen trenger boka di, og 
du skal sørge for at de kommer på en date med den. 

Baksideteksten må også gi leserne et løfte om hva de kan oppnå ved å lese boka, 
et løfte du selvfølgelig skal innfri. Når du skriver denne teksten først, har du en 
 rettesnor når du seinere bygger boka di og skal skrive den. 

Baksideteksten vil også fungere som en sjekkliste når du leser gjennom manuset 
ditt. Hvis det er en disharmoni mellom det som skal stå bak og det som skal stå inne i 
boka, må du justere enten baksideteksten eller innholdet. 

Baksideteksten skal være kortere enn du tror, så vær forberedt på å jobbe noen timer 
med denne. Du kan lage et utkast nå, og det trenger ikke være perfekt. Du vil justere 
den flere ganger fram til boka skal gis ut. Og da er det viktig at den sitter som den 
skal. 

Baksidetekst for fagbøker 

I en baksidetekst for fagbøker trenger leseren å få vite hva boka handler om og hva de 
kan få ut av å lese den – altså hva de kan oppleve, lære og ta med seg videre. 

Du kan gjerne adressere lesernes største utfordringer her – som boka skal løse. 
Lag en liste eller skriv løsningene boka kommer med, i korte avsnitt. 
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Du finner enda flere eksempler og en oppskrift på hvordan du kan gjøre det i Skriv 
den boka. 

Hvis du vil drodle litt for hånd, kan du også ha glede av å bruke papirutgaven av 
 arbeidsboka. 

 

Du kan bestille den som pdf eller få den tilsendt i papirformat her. 

Baksidetekst for fortellinger 

Hvis du har laget et kort sammendrag av hovedinnholdet, som jeg viste deg i  kapittel 
3.2, har du et godt utgangspunkt for baksideteksten til boka di. Du skal jo ikke 
avsløre alt, men gjøre de rette leserne nysgjerrige nok til å ville lese boka. 

Baksideteksten skal gi klare signaler om hvem boka handler om, hva slags sjanger 
det er og hvem som kan ha størst glede av å lese den. 

Bare det å skrive teksten er veldig god trening og får deg til å virkelig lete etter 
 kjernen og fokuset i fortellingen din, noe som er bra for historien og for prosessen 
din. 

Finn bøker i den sjangeren du skriver i og se hvordan de har løst det. Hvilke 
 baksidetekster gir deg ekstra lyst til å lese boka og hvorfor? 

https://skrivdenboka.no/produkt/sdb-arbeidsbok/
https://skrivdenboka.no/produkt/sdb-arbeidsbok/
https://www.siwskriv.no/produkt/arbeidsbok-skriv-den-boka-pdf/
https://www.siwskriv.no/produkt/arbeidsbok-skriv-den-boka/
https://www.siwskriv.no/produkt/arbeidsbok-skriv-den-boka/


23

4 PRODUSERE

Når du har en viss idé om hva du skal skrive, er det bare å sette i gang. For de fleste 
går det lett en periode, men så blir det tyngre og for noen stopper det helt opp. Trøst 
deg med at dette er normalt. 

Her er noen tips til hvordan du kan holde produksjonen oppe eller komme i gang 
igjen etter en pause. 

4.1 SLIK HOLDER DU PRODUKSJONEN OPPE 

Mitt viktigste tips i denne fasen er at du først og fremst jobber med å lage det 
 viktigste innholdet til boka di uten å redigere eller være for kritisk. Prøver du å gjøre 
teksten perfekt med en gang, kan du lett få skrivesperre eller miste motet. 

Du må tørre å skrive dårlig for å komme i mål! Selv profesjonelle forfattere gjør det. 
En billedkunstner som skal male et stort bilde, skisser opp det meste av motivet sitt 
først. Hen starter ikke med å male en perfekt linje så vakkert hen kan og fargelegger 
en liten bit – uten å vite hva som skal være på resten av bildet. 

Sett gjerne av tid daglig i en lengre periode. Finn ut når du skriver best. Er det om 
morgenen når hodet er tomt for andre ting og du drikker din første kaffe? Eller er det 
om ettermiddagen eller kvelden når du er skikkelig i gang? Finn ut når du har best 
energi og tid, og lag en rutine ut av det. 

Et lite skritt om dagen er faktisk et skritt videre. Og hvis du får skrevet jevnlig, er det 
lett å holde tråden til du kommer i mål. Har du lange pauser må du «kaldstarte», og 
da kan det være tungt å komme i gang igjen. 

Et tips er å aldri forlate skrivearbeidet når du ikke vet helt hva du skal skrive. Da er 
det ekstra tungt å sette i gang igjen. Gi deg mens du har litt igjen. Slutt gjerne midt 
i en setning slik at du kan glede deg til du kan fullføre den neste gang du setter deg 
ned. 

Det er mulig å skrive raskt og effektivt hvis du ønsker det. Ønsker du å få vite 
hvordan du kan skrive 2500 ord i timen, kan du sjekke ut en artikkel jeg har skrevet 
her. 

https://skrivdenboka.no/skriv-fortere/
https://skrivdenboka.no/skriv-fortere/
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4.2  NÅR DU STOPPER OPP OG OPPLEVER SKRIVESPERRE 

I løpet av et stort prosjekt er det naturlig å oppleve at produksjonen daler eller 
 stopper helt opp. Det er ingen grunn til å få panikk og tenke at du har fått en 
 ugjennomtrengelig skrivesperre. 

Alle opplever hindringer underveis i et større prosjekt, og det er flere ting du kan 
gjøre for å komme i gang igjen. Aller først er det viktig å finne ut av hvorfor det har 
stoppet opp. Er det fordi du ... 

• fokuserer på for mange ting om gangen i livet ditt? 
• ikke har nok tid eller energi? 
• er usikker på prosjektet ditt – om du er på rett vei eller om det er verdt all jobben?
• frykter hva som vil skje når du er ferdig? 

Kanskje kan du svare ja på flere av disse spørsmålene og det stresser deg. Stresset blir 
igjen en knute av negative følelser som får deg til å unngå skrivingen. Finn ut av hva 
som plager deg mest og tenk gjennom hva du kan gjøre for å komme deg videre. 

Synes du det er vanskelig, nesten umulig å komme videre, kan du skaffe skrivehjelp. 
Det kan være en skriveveileder, coach, konsulent eller redaktør. 
Jeg elsker å veilede skrivere som står fast i prosjektet sitt. En god samtale kan bidra 
til at de kommer seg videre. Ønsker du å vite mer om hvordan jeg kan bidra til at du 
kommer i mål med prosjektet ditt, kan du lese mer om det her. 

https://www.siwskriv.no/skrivecoach/
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5 REDIGERE

Når du har skrevet et førsteutkast, er du klar for å redigere teksten din. Jeg gruer meg 
ofte til å lese gjennom førsteutkastene mine. Innimellom føler jeg at jeg bare har 
hamret ned noe vås. Men heldigvis blir jeg ofte positivt overrasket. Førsteutkastet er 
langt ifra perfekt, men det skal jo redigeres. 

Å redigere er å trekke fra og legge til akkurat det teksten trenger for å bli 
 leservennlig. Her kan du også spare mye tid og energi ved å gjøre ting i en bestemt 
rekkefølge. 

Vi kan dele redigeringen inn i makroredigering og mikroredigering. Aller først ser 
vi på redigering i begge sjangere, og siden vil jeg trekke fram det som er spesielt for 
redigering av fagbok og fortelling. 

5.1  REDIGERING PÅ MAKRONIVÅ (UANSETT SJANGER) 

La teksten din ligge i minst et par døgn før du leser gjennom den på nytt. Det beste 
er om du kan la den ligge minimum et par-tre uker. Jo lenger du venter, desto mer 
 objektiv kan du være. Når du har latt teksten ligge, oppdager du at det som virket 
klart da du skrev det, plutselig kan virke uklart eller tvetydig.  

Glem språk og rettskriving foreløpig. I løpet av makroredigeringen skal du sjekke 
om du har med deg det du ønsker i boka di, og om det er noen kapitler eller avsnitt du 
kan «slanke». 

På makronivå trenger du å sjekke om du har med alt det tittelen og baksideteksten 
din har lovet leseren. Kanskje har manuset huller eller svake kapitler/avsnitt her og 
der. 

Sjekk om du gjentar innhold noen steder og bestem deg for hvor denne 
 informasjonen skal stå. 

Har du sporet av og skrevet noe som ikke passer helt inn? Klipp det ut og lim det inn 
i et annet dokument som du tar godt vare på. Det du har klippet ut, kan du eventuelt 
sette inn igjen hvis du angrer deg. 
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Det er sjelden jeg putter tilbake noe jeg har klippet ut. Men det hender at noe av det 
blir en del av en ny tekst eller bok som jeg vil skrive. Du trenger altså ikke å slette noe 
av det du har skrevet for godt. Du trenger bare å fjerne det fra akkurat det manuset 
du jobber med nå, hvis det ikke er viktig å ha det med. 

På makronivå kan du også se om språket ditt generelt er tilpasset målgruppa. Bruk 
det språket som virker naturlig for deg, men tenk samtidig at du snakker til en 
 konkret leser. Har du funnet et bilde av drømmeleseren din, som jeg oppfordret deg 
til å gjøre i kapittel 3? Se på det når du vil teste ut om ord eller uttrykk passer. Treffer 
du leserne dine, blir det en fryd for dem å lese teksten din.  

Er språket tilpasset alder eller det nivået kjerneleserne dine er på? Er du i tvil kan du 
sjekke med noen i målgruppa di. 

Når du har innholdet på plass, kan du dobbeltsjekke om du har passe lange avsnitt. Et 
avsnitt i en papirbok blir en del lenger enn det er i et Word-dokument med standard-
marger. Lager du e-bok for Kindle eller andre lesebrett, blir avsnittene enda lenger.  

Hvis du skriver i Word, kan du legge inn ekstra brede marger for å få et bilde av hvor 
lange avsnittene dine blir. Er det over 1/3 av siden, kan det virke for langt for en 
 moderne leser. 

Se gjennom makronivå under her for den sjangeren du skriver i før du går videre til 
mikroredigeringen.

Makronivå – sakprosa

På makronivå gjelder mye av det vi allerede har sett på for begge sjangrene. Vær 
spesielt oppmerksom på at du innfrir det tittelen og baksideteksten lover leserne. 

Bruker du fagspråk, tenk gjennom hvilke forhåndskunnskaper leserne dine er i 
besittelse av. Har du lesere som skal lære om et nytt tema eller fag, er det viktig at du 
definerer begreper som kan være ukjente for dem. Er du i tvil om de fleste forstår et 
konkret begrep, kan du bake inn forklaringen i setningen. Da vil alle forstå hva det 
betyr, samtidig som ingen får en følelse av at du tror de er dumme eller uvitende.

Er du i tvil om noe er for enkelt eller for komplisert, kan du gjerne sjekke med 
 aktuelle testlesere. 

Sjekk om alle avsnitt handler om én ting. Handler de om flere ting, kan det være lurt 
å dele opp i flere avsnitt og kanskje sortere innholdet litt. 
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Makronivå – fortelling  

Hvis du har planlagt fortellingen din godt, og har fulgt planen din, vet du at du har 
en velkomponert fortelling. De fleste har verken planlagt nøye eller fulgt noen plan 
til punkt og prikke, så på makronivå er det som regel litt arbeid. 

Har du en hovedperson som folk bryr seg om?  Har du fått fram svakheten som hin-
drer hen i å få et bedre liv (oppnå det hen ønsker seg)? Husk at svakheten også gjør 
personen menneskelig og kan vekke større sympati hos leserne. 

Har du et konkret mål som hovedpersonen din jobber eller strever mot gjennom hele 
fortellingen? Og har du gitt hen sterk motstand underveis slik at du har skapt nok 
spenning? 

Begynner fortellingen din på det rette stedet eller burde du hoppe lenger fram/til-
bake i handlingen. Ender fortellingen din på det rette stedet? Hva som er riktig her, 
kan være en smakssak. Følg magefølelsen din i første omgang og rådfør deg med 
redaktøren din om du er i tvil. 

Er alle karakterene dine troverdige og fullverdige personer som leserne vil bry seg 
om, eller trenger du å gjøre noe mer med dem slik at de kommer mer til liv? 

Har hver eneste scene noe med plottet ditt å gjøre? Hvis ikke kan du ta bort scenen 
uten at noe viktig blir borte (og da snakker jeg ikke om noe som er viktig for deg, 
men viktig for leseren). Husk at hver eneste scene og kapittel skal drive fortellingen 
fremover. Gjør den ikke det, kan du klippe den ut og spare den til noe annet. 

Er noen av scenene eller kapitlene for stillestående eller kjedelige? Sørg for at det er 
enda mer på spill for hovedpersonen i den scenen. Og gjør det vanskeligere for hen å 
komme seg videre. 

Hvis du har skrevet i en bestemt sjanger – har du innfridd de viktigste sjanger-
kravene? En som setter seg ned for å se en actionfilm vil bli rimelig frustrert hvis det 
først og fremst er et kjærlighetsdrama som utspiller seg i fortellingen. 

Har du laget en slutt som også leserne dine vil bli fornøyd med? Ønsker du å oppar-
beide deg blodfans må du innfri forventningene som du har skapt gjennom tittel, 
baksidetekst og begynnelsen av fortellingen. 
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5.2  MIKROREDIGERING I BEGGE SJANGRE 

Når du er sikker på at du har med alt det innholdet du trenger og har fjernet det du 
ikke trenger i det aktuelle prosjektet, er du klar for mikroredigeringen. 

Noe av dette gjør du selv, og noe skal du overlate til en språkvasker og en 
 korrekturleser. Dette kommer vi tilbake til under publisering. Aller først skal vi se på 
det som kan være felles for begge sjangrene.  

Les teksten høyt for deg selv for å se om språket har god flyt. Da vil du fort merke om 
det stopper opp, eller om setningene er for lange. Du vil også oppdage om du gjentar 
ord ofte, noe som kan være irriterende for leseren. Finn ut hvilke «uvaneord» du har. 
Søk etter dem, slett eller erstatt. 

Unngå å ha for mange adjektiver selv om norsklæreren din snakket varmt om dem. 
Maks to i en setning. Helst ikke mer enn ett. Kanskje trenger du ingen, hvis du 
 skriver om setningen og lager en sammenligning i stedet? 

Sørg for at setningene ikke blir for lange. Hva som er en lang setning må sees i 
 forhold til hvor erfarne og utholdende leserne dine er. Må du stoppe opp for å puste 
mer enn en gang når du leser setningen høyt, er den sannsynligvis for lang. 

Pass også på at du skriver aktivt i stedet for passivt. Eksempel: I stedet for å starte 
 setninger med «Det ble foretatt en undersøkelse …» eller «En undersøkelse ble 
 foretatt …», kan du for eksempel skrive: «Forskerne gjorde en undersøkelse ...»

Du trenger også å variere setningene slik at du ikke begynner med subjektet hver 
gang. Leser du teksten høyt, vil du merke det ekstra godt hvis du har for like 
 setninger. Da lyder det monotont. 

Under ser du rådene oppsummert i en sjekkliste.

Har du:  
• fått til en god flyt i språket ditt?
• sørget for at setningene ikke er for lange? 
• unngått å bruke et ord flere ganger i en setning (med unntak av enkelte småord)
• unngått for mange gjentagelser av ord – som «så» og «hadde»? 
• tatt bort overflødige eller unødvendige ord som jo, helt, nesten, akkurat, sånn, 

 plutselig, men, kanskje, egentlig, faktisk, bare, litt?  
• vært sparsommelig med adjektivene?  
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• holdt deg til ett tema/en handling om gangen?
• variert setningene dine? 
• skrevet aktivt i stedet for passivt?  
• maks 20 ord i setningen (spesielt viktig for fagtekster og på nett)

Først når du har gått gjennom alle disse punktene, kan du sjekke rettskriving, 
 komma og andre tegn. 

Mikronivå - sakprosabok 

Det meste du trenger å vite om mikroredigering, står over her. Sørg for at en dyktig språk- 
og korrekturleser går grundig gjennom teksten din etter at du har gjort det du kan. 

Mikronivå - roman  

Vi har gått gjennom det viktigste av mikroredigeringen for roman under begge 
sjangrene, men jeg vil presisere det med bruk av for mange adjektiver og adverb i 
fortellinger. Det finnes ingen faste regler for dette, men vær varsom med bruken. 
Noen ganger virker de forstyrrende eller irriterende for leseren når de hoper seg opp. 

I tillegg er det lurt å sjekke om de ulike karakterene har forskjellige personligheter 
også i dialogene. Det er en fare for at de høres for like ut når de snakker. Kan 
du skille dem enda mer i måten de snakker på gjennom ordvalg eller lengde på 
 setninger? 

Sjekk om replikkene er for lange i dialogen din. Les dem gjerne høyt. Hvor mye kan 
du kutte uten at betydningen blir borte? Husk at en dialog i en roman ikke er det 
samme som en dialog i det virkelige livet. 

I en fortelling har vi bare med de viktigste replikkene som viser hva karakterene 
 ønsker seg ut av situasjonen og som driver fortellingen videre. De bør ha ulike 
 motiver for samtalen. Hvis de er enige om alt, trenger du strengt tatt ikke ha med 
dialogen, fordi da skjer det ikke noe nytt. 

Når dialogen er ferdig, burde hovedpersonen din være et skritt nærmere eller et 
skritt lenger unna målet sitt når dialogen er avsluttet. 

Vi er ikke helt ferdige med dialogene ennå. Her er det mer å hente hvis du vil skrive 
så godt som mulig. Du trenger ikke skrive «sa han», «sa hun», «repliserte Jonas», 
«skrek Erna», «ropte Hadia», «hvisket Jan Tore». Forsøk om du kan variere  dialogen 
med å vise hvem som snakker på andre måter. 
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Velg en bit av fortellingen din og still deg følgende spørsmål: 

Har du fått med deg hvordan det ser ut der personene er? 
Har du fått med deg lyder? 
Har du fått med deg smak eller lukter? 
Har du fått med deg hvordan noe føles rent fysisk? 
Og har du handling som driver fortellingen videre? 

Hvis du mangler noen sanser, kan du vurdere om du skal putte inn litt mer. Du 
trenger ikke bruke alle sansene i hver eneste scene. 

Når du har lagt til flere beskrivelser eller mer handling, kan du sjekke ut om du har 
gått i fella og brukt sensoriske verb som så, hørte, luktet, smakte, kjente. 
Det er på ingen måte forbudt, men du kan heve teksten din ved å kutte dem ut. 
Her er et eksempel før og etter: 

Før redigering: 
Da Anna kom ut av spinneriet, så hun at nabohuset hadde et skilt hengende ut fra 
veggen med bilde av en kringle på. Anna kjente duften av nybakte kanelboller som 
strømmet ut gjennom den åpne døra.

Etter redigering: 
Anna passerte nabohuset hvor et skilt med en kringle på stakk ut fra veggen. Duft-
en av nybakte kanelboller strømmet ut gjennom den åpne døra.

Teksten er ennå ikke perfekt, men den viser hvordan man kan kutte ut de sensoriske 
verbene uten å miste beskrivelsene. 

5.3  RESPONS FRA TESTLESERE OG SAMARBEID MED EN REDAKTØR 

Når manuset ditt er presentabelt, er det på tide å få respons. Dette vil løfte manuset 
ditt til et høyere nivå. Responsen kan du få fra en manuskonsulent, en redaktør, 
fra betalesere (testlesere) og eventuelle eksperter på området du skriver om. De kan 
fortelle deg hvor du treffer, og hvor du har bommet. I tillegg vil du merke om folk blir 
engasjerte av det du skriver. 

Hvis du ikke er vant til å få respons, kan du føle deg sårbar. Det er helt normalt, men 
husk at responsen skal bidra til at manuset ditt blir bedre. 

Uansett om du samarbeider med et forlag eller ikke, er det lurt å få flere til å lese 
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 gjennom manuset ditt. Finn folk som er i stand til å gi deg en konstruktiv tilbake-
melding og som kan si hva som fungerer, ikke fungerer og hvorfor. 

En manuskonsulent kan si noe om de store linjene, men du vil også trenge en som 
går enda grundigere gjennom manus sammen med deg og sørger for at hvert avsnitt 
og hvert kapittel er optimalt. 

Hvis manuset blir antatt hos et forlag, får du en redaktør du kan samarbeide med. 
Ønsker du å gi ut boka selv, trenger du også en. 

Jeg ventet altfor lenge med å skaffe meg redaktør til mitt drømmemanus. Selv om jeg 
var i dialog med to av de aller største forlagene i Norge, fikk jeg aldri jobbet skikkelig 
med dem. 

I stedet for å vente på å bli antatt av et etablert forlag, har jeg tatt saken i egne hender 
og betalt for egen redaktør – noe jeg skulle ønske at jeg hadde gjort for lenge siden. 
Men da har jeg lært det til neste prosjekt.
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6 PUBLISERE

Når du har et ferdig manus, er det opp til deg om du vil forsøke å få det utgitt av et 
forlag eller du ønsker å gi ut bok selv. 

En rekke forfattere velger å gi ut bøker selv. og ikke nødvendigvis fordi de har blitt 
refusert. Skriv den boka og Skriv den fortellingen har aldri vært til vurdering hos et 
annet forlag. Jeg tok et bevisst valg om å publisere disse bøkene selv, fordi jeg ønsket 
å lære meg prosessen. Og fordi jeg ønsket å veilede andre som ønsker å gjøre det 
samme. 

Når du publiserer bøkene selv, eier du alle rettighetene til bøkene, og kan tjene mer 
penger i det lange løpet. Hvis boka selger godt nok. Det krever litt av deg, men det er 
absolutt mulig hvis du har gjort en god jobb med manuset ditt. 

På den andre siden, må du investere penger i forkant av utgivelsen og gjøre en del av 
jobben som et eksternt forlag ellers ville gjort for deg. 

Hva du bør gjøre, er opp til deg. La oss først se på det å bruke et forlag til å gi ut boka di. 

6.1  UTGI PÅ ET ETABLERT FORLAG

Hvis du ikke vil gi ut boka selv, kan du sende manuset ditt til et forlag. Har du skrevet 
en roman, trenger du å sende et ferdig manus. Jobber du med en sak prosabok, kan 
det hende at det holder med en prosjektbeskrivelse og et par velskrevne og gjen-
nomredigerte kapitler. 

Du bør presentere en arbeidstittel, gjerne en undertittel, en baksidetekst og noe 
kort og informativt om deg som forfatter. En god tittel og en baksidetekst med en 
 treffende forfatterbeskrivelse kan gjøre ideen din enda mer attraktiv for forlaget. Da 
blir det lettere for dem å se hvem du er, og hva slags prosjekt det er snakk om. 

I løpet av de 15 årene som jeg har skrevet seriøst, har jeg sendt flere manus til rundt 
20 forlag. Bare noen få tar seg bryet med å sende en begrunnet tilbakemelding når 
de ikke ønsker et samarbeid. De fleste sender kun et standardsvar tilbake, uten noen 
ledetråder til hva de har tenkt og ment. 

Å bli refusert kan gjøre vondt, men ønsker du å bli gitt ut på et forlag må du være 



33

 forberedt på å bli refusert. Et avslag betyr bare at redaktøren/forlaget ikke vil ha 
 teksten eller ideen din. Det trenger ikke være kvaliteten det er noe i veien med, det 
kan hende at prosjektet ditt ikke passer inn i forlagets profil. 

Det er ikke forlagene som definerer om du skal være forfatter eller ikke. Det er det 
du som gjør. Husk at en refusjon er et bevis på at du faktisk har prøvd. At du får en 
nedtur hvis du blir refusert, er helt naturlig. Første gangen var jeg deppa en hel uke. 
Etterhvert ble nedturene kortere. Til slutt varer de bare et kort skuldertrekk. 

Du kan også risikere å bli antatt – hurra! Da bør du juble høyt, for det er færre og 
færre debutanter som blir utgitt. Husk at du ikke er i mål før du har en skriftlig 
kontrakt med forlaget. Og les kontrakten nøye. Hør med utgitte forfattere om deres 
erfaringer. Sjekk hva du bør si ja til og når det er lurt å tenke seg om før du signerer. 

6.2  UTGI PÅ EGET FORLAG 

Å gi ut bok selv, betyr ikke at du skal gjøre hele jobben alene. Tvert imot. Du trenger 
et lag med profesjonelle rundt deg – i hvert fall hvis du har tenkt å leve av skrivingen 
din. 

For at bøkene mine om skulle bli best mulig, leide jeg redaktører, en designer, 
 korrekturlesere og ombrekkere. Jeg har også fått hjelp til å finne trykkeri. 

En ombrekker sørger for at teksten tilpasses et papirbokformat eller e-bokformat    
– eller begge deler. Jeg vil ikke anbefale at du gjør ombrekkingen din selv, hvis det da 
ikke allerede er et av dine fagområder. Betal heller for at en proff gjør jobben for deg, 
og bruk kreftene dine på å fortelle verden om boka di slik at den blir solgt.
Å gi ut selv koster en del penger. Hvor mye varierer i forhold til hva slags type bok, 
om det er farger, illustrasjoner eller bilder i boka. Og hvor lang den er.

Det finnes forfatterportaler hvor du kan kjøpe alle tjenestene du trenger, men det 
koster da litt mer enn hvis du finner og leier de rette menneskene selv.  Noen steder 
kan du også kjøpe enkelttjenester – som gjør manuset ditt klart for trykking eller 
 publisering av e-bok.  

Vurderer du å publisere boka selv, er det lurt å se nærmere på hvilke ulemper og 
 fordeler det kan ha for deg. Ulempene og fordelene avhenger også av om du vil 
 publisere en e-bok, en trykket bok – eller begge deler. 

En e-bok har lavere kostnader når det gjelder produksjon. Den er enklere å oppbevare 
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og å sende ut. Men du trenger like fullt en redaktør, en korrekturleser, en ombrekker 
og en designer. 

En trykket bok har større kostnader til trykking, oppbevaring og distribusjon. 
 Samtidig har en trykket bok noe mer seriøst over seg. Mange kan gi ut noe digitalt, 
men ikke så mange investerer i å få trykket boka si. Det teller for at du bør vurdere 
om du skal ha en trykket variant, i tillegg til en e-bok. 

Redaktør- og korrekturjobben er den samme om boka skal trykkes eller gis ut 
 digitalt.  

Selv har jeg valgt å gjøre begge deler. Mange foretrekker fremdeles å kunne holde i 
en papirbok og bla i den. 

Du kan gi ut både e-bok og papirbok gjennom et forlag. Du kan faktisk også velge å 
gi ut e-bok selv, og papirbok på et forlag. Men, med en slik variant må du sørge for 
at dette kommer med i forlagskontrakten. Ellers risikerer du at forlaget sitter på 
 rettighetene til alle versjoner av boka (Over-Rein 2016). 

Gir du ut selv, kan du også vurdere om du vil lage en lydbokversjon. Lydbøker blir 
mer og mer populære, så det er noe du kan vurdere. Undersøk hva dine lesere fore-
trekker. 

La oss se på noen fordeler og ulemper ved å gi ut på et etablert forlag.  

Fordeler ved å gi ut på et etablert forlag: 

• Du kan få utbetalt et forskudd på boka di – uansett hvor mye eller lite den selger.
• Du får en redaktør som hjelper deg med innhold.
• Du får en språkvasker som sikrer at språket er godt nok.
• Du får en korrekturleser.
• Forlaget sørger for å designe omslaget.
• Du slipper å tenke på ombrekking og trykking.
• Du får noe hjelp til markedsføring
• Forlaget sørger for distribusjon.

Ulemper ved å gi ut på et etablert forlag: 

• Du er avhengig av at et forlag sier ja, for å få utgitt boka.
• Du kan risikere å «tape» penger hvis boka selger bra. Da er det nemlig forlaget og 
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bokhandelen som sitter igjen med størsteparten av inntekten.
• Du har ikke kontroll på omslaget og valg av papir og layout.
• Du tror at markedsføringen blir godt ivaretatt av forlaget, men må gjøre mye selv.
• Du har ikke alle rettighetene til boka før kontrakten har utløpt eller den blir sagt 

opp av en av partene. 

Fordeler ved å gi ut på eget forlag: 

• Du bestemmer selv at boka blir utgitt.
• Du bestemmer når den skal bli utgitt.
• Du kan gi ut et par kapitler underveis, for å teste ut ideen din og bokas salgbarhet, 

før du investerer mer tid og penger i prosjektet ditt.
• Du kan tjene en god del penger når boka selger over et visst antall eksemplarer 

(avhengig av hvor høye utgifter du hadde til produksjon).  
• Du har full kontroll på hvordan boka skal se ut og kjennes ut – papirvalg, layout, 

skrifttyper, omslag.
• Du er markedssjef og forlagssjef og har full kontroll over produktet og markeds-

føringen.
• Du kan justere innhold underveis uten å be om tillatelse fra andre.
• Du har alle rettighetene til boka fra første stund. 

Ulemper ved å gi ut på eget forlag:

• Du trenger penger til redaktør, designer, språkvasker, ombrekker og trykkeri.
• Du trenger penger til å spille inn boka eller må gjøre jobben selv.
• Du må selv sørge for distribusjon av boka. 
• Du må selv sørge for markedsføringen. 
• Det er en risiko for at du taper penger.
• Du bestemmer hva som er riktig for deg. Hør gjerne med andre forfattere som har 

gjort begge deler.  
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7 MARKEDSFØRE

Uansett om du skal gi ut bok selv eller få den gitt ut av et forlag, kan det være lurt å 
starte med markedsføringen før den kommer ut. 

Start dialogen med drømmeleserne dine

Når du har en viss idé om hva du skal skrive om, kan du begynne å kommunisere 
med dine potensielle drømmelesere. 

Kanskje ønsker du å være forsiktig fordi du er redd for at noen skal stjele bokideen 
din, og det er forståelig. Men du trenger ikke å røpe alt, du trenger bare å teste ut 
noen biter og se hva folk er interessert i, og hva de setter mest pris på. 

Har du en egen mailing-liste, kan du fortelle om at du skriver bok og be om innspill 
på noe av det du skriver om. 

Gjennom å skrive og snakke om boka di, vil du tiltrekke deg stadig nye  interessenter 
som potensielt kan bli dine drømmelesere. Du trenger altså ikke vente med 
 markedsføringen til du står med boka i hånda. 

MARKEDSFØRINGSTIPS 

1. Lag en dedikert mailing-liste for boka.
2. Finn ut noe du kan gi bort av verdi – en såkalt lesermagnet.
3. Sett opp en «opt-in box» på din nettside, slik at folk kan registrere seg gjennom å 

legge igjen mailadressen sin, i bytte mot magneten. 
4. Hvis du allerede har en mailing-liste: Fortell også dem om magneten. 
5. Lag annonse/innlegg på sosiale medier som leder til magneten, i bytte mot 

mailadresse. 
6. Send ut magneten til alle som registrerer seg med mailadresse – finn et  system 

som gjør det automatisk, for eksempel Mailerlite, Aweber, Mailchimp eller 
lignende. 

7. Sørg for at du har oppfølgingsmailer som gjør at de som har registrert seg, blir 
enda mer interessert og husker deg igjen når boka kommer. 
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8. Lag en liste med forhåndsbestillinger. 
9. Lag et blogginnlegg eller en video om noe som er beslektet med temaet i boka.
10. Del innlegget med lista di og på sosiale medier 
11. Bestem deg for hvordan du skal slippe boka di – fest, foredrag eller boksignering 

i bokhandelen. Kanskje du har lyst og anledning til å gjøre alt sammen? I dis-
se koronatider kan du tenke digitalt slipp – da kan du invitere gjester fra hele 
verden! Uansett er det veldig gøy å dele bokslipp med flere! Se video nedenfor fra 
 slippfesten til Skriv den fortellingen! 

12. Skriv en pressemelding, og send den ut i god tid før du slipper boka. 
13. Finn kolleger eller andre du kan besøke, for å snakke eller skrive om noe som er 

relatert til boka di – på blogg, i podkaster, på radio eller tv.
14. Lag en annonse for boka di i sosiale medier (sørg for at du har oversikt over 

 målgruppa di – da treffer annonsen enda bedre). 
15. Gi bort biter av boka di på nettside og sosiale medier, slik at dine drømmelesere 

finner deg og du finner dem – vis hvor de kan få tak i boka di og kjøpe den. 

Du finner de fleste oppgavene samlet i en liste på skrivdenboka.no/listeslipp 
Det er herlig skummelt å samle mange mennesker til bokslipp. Selv jeg som er scene-
vant, blir nervøs, men det er jo bare folk som vil deg vel som kommer! 

Det var utrolig hyggelig – du kan se videoen her for å se om du vil gjøre noe lignende 
på din slippfest. 

Hvis du er en av dem som synes at markedsføring og salg er vanskelig, da kan du 
starte med å tenke på at drømmeleserne faktisk trenger boka di – og at det er jobben 
din å formidle kontakten. 

Du skal ikke først og fremst selge en bok – du skal gjøre verden bedre for noen – gjen-
nom å inspirere, underholde, vekke spenning og glede og dele kunnskap. 

 

http://skrivdenboka.no/listeslipp
https://skrivdenboka.no/bokslipp-skriv-den-fortellingen/
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GRATULERER! 

Nå har du vært gjennom alle stegene i stjernestien. Det er disse du trenger for å nå 
forfatterdrømmen din. Noen steg er lette og andre så tunge at du kan få lyst til å gi 
opp, men husk at det er helt normalt! 

Trenger du forfatterveiledning, coaching eller kurs for å komme deg gjennom 
 prosessen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få profesjonelle råd. 

En skrivecoach kan bidra til at du kommer raskere i mål med det neste prosjektet 
ditt. Jeg elsker å bidra til at forfattere som deg får det til. 

Ta gjerne kontakt på post@stjerneforlaget.no 

Lykke til med forfatterdrømmen din! 
Jeg heier på deg  

Siw C. Christiansen 
Forfatter og skrivecoach 
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