Förverkliga Dina Författardrömmar!
Förlagshuset Siljans Måsar vill inspirera till själfullt & inlevelserikt
skrivande, och delar här med sig av skrivartips till debuterande författare.
Ta del av råden och påbörja eller redigera din bok redan idag!
•

Fråga dig själv varför du vill skriva. Svaret ger dig motivationen.

•

Låt bli att tänka och styra skrivandet, låt det komma av sig självt – ur din inre,
omedvetna källa.

•

Var disciplinerad, avsätt skrivartid och meddela omgivningen, så att du inte
blir avbruten.

•

Träna på att skriva; att skriva är ett hantverk och som i alla hantverk måste
man träna för att bli bättre. Värm upp genom att skriva av dig om din dag, ca
10 minuter. Träna på att skriva flera typer av texter; dialoger, beskrivningar,
situationer, rörelser, känslor mm.

•

Försök att skriva i olika omgivningar, så att du inte fastnar i ett schack, utan
kan skriva utanför den. Ett miljöombyte kan vara kreativt!

•

Skriv regelbundet, lek med orden, måla med orden, beskriv med orden –
berätta inte!

•

Det är viktigt att låta orden flöda utan att fundera över meningsbyggnad eller
innehåll i första utkastet. Slutjusteringen hjälper förlaget dig med.

•

Finn din stil, ditt uttryck och behåll den genom hela boken.

•

Skaffa en synonymordbok, så att du inte upprepar ord, utan förnyar ditt språk.
Investera även i en bok om svenska skrivregler.

•

Skissa upp en överskådlig plan på händelser, karaktärer, situationer och
platser. Gör brainstorming och skriv ner allt du kommer på, för att sedan
länka samman de idéer som passar ihop. Kom ihåg spänningen & dramatiken!

•

Gör research och ta reda på hur saker och ting egentligen går till inom
områden, som du inte är bekant med.

•

Använd dina egna kunskaper i boken till något användbart för andra. Vi
behöver våga dela med oss.

•

Avsluta varje kapitel med spännande frågeställningar eller oavslutade draman,
för att behålla läsaren fängslad genom hela din bok.

•

Använd verb för att få rörelse i ditt manus. Undvik allt för många adjektiv.
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•

Som författare behöver du kunna sälja in din bok till ett förlag. Det underlättar
försäljningsprocessen inför lanseringen för att nå läsarna? Tänk på det när du
börjar skriva på din bok. Som författare måste du ha klart för dig, vad som är
unikt med just din bok.

•

Vill du bli en riktig succéförfattare så ska du skriva inom en genre som inte
ligger i tiden. Både JK Rowling och Dan Brown skrev böcker inom en genre,
som alla trodde var utdöda. Leta upp en genre som tycks vara uråldrig och inte
på modet och gör något nytt och modernt av den; något eget. På det sättet blir
du unik på en marknad, där det finns väldigt många författare.

•

Har du idétorka? Fortsätt att jobba med något som har med boken att göra,
kolla upp bakgrundsfakta eller läs en bok. En idétorka kanske inte alltid
handlar om inspiration, utan att du har valt en väg i ditt skrivande där du inte
kommer någonstans. Försök att hitta nya öppningar och skriv om; ändra
stämning, riktning eller dialog och så hittar du rätt igen. Förvåna dig själv!

•

Läs många, många böcker och läs dem med dina författarögon: Titta på
språket, den röda tråden och flödet i texten och lär dig av det.

•

Använd din livserfarenhet och egna kunskaper till något användbart, förevigat
och glädjefyllt för andra. Genom din bok ger du av dig själv till världen!

Förlaget arbetar för att du som författare skall vara delaktig i processen och hos oss
äger du ditt verk. Efter att du har skickat in ditt manus till oss och vi sett att manuset
är välskrivet och anpassat till vår genre, tar vi hand om hela din boklansering. Vi
sköter allt från korrekturläsning, ISBN, layout, omslag, tryckning, pressrelease/
nyhetsbrev, distribution marknadsföring mm. Under tiden boken trycks, förbereder
vi lanseringen och bokförsäljningen genom att informera bokbranschen i Sverige
samt Finland om din bok.
Vi har ett brett och väl upparbetat kontaktnät som bidrar till att visa upp våra böcker
i media samt hos övriga samarbetspartners. Utöver detta arrangerar vi föreläsningar,
kurser/utbildningar och deltar på mässor och event för att marknadsföra våra
författare och deras verk.
Besök gärna våra hemsidor för mer information:
www.siljansmasar.com
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___________________________________________________________________________
Förlagshuset Siljans Måsar
www.siljansmasar.com
Ystad, Göteborg, Stockholm
info@siljansmasar.com
Mobil: 0708-31 81 79

