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Att bli författare är många kvinnors 
drömyrke. Tänk att bli en ny Camilla 
Läckberg eller Kajsa Ingemarsson! 
mama har träffat författarmammorna 
som gjort verklighet av drömmen  
– här är deras bästa tips!
text Nathalie Carlsson  foto Linda Alfvegren  hår och makeup Petra Stenhammar

Sofie Sarenbrant debuterade 2010 med decka-
ren ”Vecka 36”. Då hade hon haft boken på 
gång i fyra år. Sedan debuten har hennes för-
fattarkarriär gått i rusande fart och hon har 
precis kommit med sin fjärde bok.
Hur länge har du drömt om att skriva en bok?

– Jag har alltid älskat deckare. Och efter 
åren som journalist längtade jag efter att få 
berätta en egen, påhittad historia.

Vad fick dig att ta steget att skriva ”Vecka 
36”?

– Jag var så uttråkad när jag var i nionde 
månaden och skulle vara ledig en månad inför 
förlossningen. När man väger tusen kilo, oro-
ar sig för förlossningen och är helt utmattad, 
så är tillvaron inte särskilt upplyftande. Så jag 
bestämde mig för att skapa lite 
spänning själv genom att skriva. 

Vad har du för knep?
– Det är bara hårt slit som gäl-

ler! Se till att ha ett bra förlag som 
vill satsa och räkna med att få 
jobba mycket själv med pr och 
marknadsföring. Konkurrensen 

SOFIE SARENBRANT
Ålder: 35.
Familj: Maken Tommy, 41, och 
 döttrarna Kharma, 8, och Kenza, 6.
Yrke: Författare, journalist, fotograf.
Bor: I Stockholm.

Skriver: Deckare.
Aktuell med: ”Vila i frid” 
(pocket) och fjärde boken 
”Andra andningen”.
Läser just nu: Jag precis läst 
Jonathan Troppers ’Boken om 
Joe’. Alla hans böcker är suve-
räna!

Mamma till 
ett manus?

Så blir du också författare

Författarcoachning 
på nätet
Det finns massor av författar-
coacher på nätet. Det är ett 
bra sätt att bolla idéer, få 
skrivtips och komma ur skriv-
kramp. I sin blogg (allaharen-
bok.blogspot.se) ger författa-
ren Amanda Hellberg 
generösa tips om att slipa sitt 
manus och ta sig fram i förlags-
världen. Mer hjälp av Sofie 
Sarenbrant finns i en skriv-
skola på hennes officiella 
Facebooksida!

”Det är bara hårt slit som gäller”

Sofie Sarenbrant bar på 
sin bokbebis i fyra år 

innan hon debuterade.
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När hon se-
nare i livet 
kände att hon 
inte ville vara 
en av dessa 
som kunde ha 
skrivit en bok 
– utan den 
som faktiskt 
gjorde det 
blev det start-
skottet till ka-
pitelboken 
”Slottet av 
is”, för barn 
mellan nio 
och tolv år.

Hur känns det?
– En blandning av nypa sig 

i armen-lyckligt och väldigt 
läskigt. Men mest är jag stolt 
över att jag har jobbat hårt med 
något jag brinner för.

Hur tänker du när du 
skriver?

– Jag försöker skriva 
den bok jag själv hade 
velat läsa när jag var 
barn. Jag måste försö-
ka tänka mig in i hur 
exempelvis en elvaåring 
tänker och känner, och jag måste 
vara lojal med barnet i berättel-
sen. Det får inte finnas vuxna 
pekpinnar i boken. Men det är 
också det som gör det så kul att 
skriva för barn!

Har dina barn inspirerat dig?
– Ja, jag lever med alla deras 

känslor väldigt tätt inpå mig, allt 
från mörkerrädslor till kamrat- 
relationer och existentiella funde-
ringar. Att vara med barnen 
i vardagen och försöka tänka mig 
in i hur de upplever världen – det 
inspirerar mig i mitt skrivande. 

När tar du dig tid till 
att skriva?

– När jag skrev ”Slottet 
av is” jobbade jag som do-
mare och så här i efterhand 
kan jag inte förstå att jag 
orkade sätta mig vid datorn 
på kvällarna också. Men 

jag hade för vana att ta en power-
nap när jag nattade barnen för att 
orka skriva när de hade somnat. 
Nu har jag haft möjlighet att ta 
tjänstledigt ett par månader för 
att hinna. Det har varit rena lyxen 
att kunna skriva på dagtid. 

Tips till mammor som känner 
att tiden inte räcker till?

– Ta dig tiden! Bry dig inte om 
att dina föräldrar insinuerar att 
du borde vika tvätt eller att din 
sambo vill att du ska se på 
”Downton Abbey”. Det är din 
dröm, klart att du ska satsa! m

är stenhård och det tar ofta några böcker att bygga sig ett 
namn. 

Hur fick du tid att skriva?
– Jag skrev mycket under föräldraledigheten, men inte 

hysteriskt. Bara när barnen sov, vilket de sällan gjorde! Det 
blev fem minuter här och där. Sedan använde jag tiden när 
jag egentligen skulle ha sovit till att skriva i stället. Så böck-
erna har delvis kommit till i sängen! Sedan är det guld värt 
att åka bort en helg ibland för att vara ifred och skriva – och 
få längta hem.

Tips till mammor som känner att tiden inte räcker till?
– Sätt inte upp för höga mål, utan skala ner projektet till 

delmål i stället. Skriv då och då och nöj dig med det lilla du 
får ihop, i stället för att fokusera på hur 
mycket som saknas. Det ska vara en bonus, 
inte ett straff att skriva och om du verkligen 
brinner för det så tror jag att du kommer att 
skapa tid automatiskt när du väl har kom-
mit i gång.

Vad är det viktigaste att tänka på?
– Fundera på vad som gör din idé unik. 

Är den annorlunda på rätt sätt kan det vara 
vägen till kontrakt. Och lär känna dina hu-
vudpersoner väl. Gör personkort med all in-
formation om dem och fyll på med fakta 
under skrivandets gång. Tänker du skriva en 
deckare är det bra att fundera igenom intri-
gen ordentligt i förväg. Risken är annars att 
det är svårt att fläta samman alla lösa trå-
dar i slutet. m

”Skriv då och då 
och var nöjd med 

det lilla”

JANINA 
KASTEVIK
Ålder: 33.
Familj: Maken Niklas, 
35, sönerna Sixten, 6, 
och Nils, 4.
Yrke: Jurist.
Bor: Villa i Sollentuna.
Skriver: Barn-/ung-
domsböcker.
Aktuell med: Debut-
boken ”Slottet av is”.
Bästa skrivstället: 
”Jag sitter alltid i vårt 
lilla bibliotek i villan.”

Janina Kastevik, 33, har drömt 
om att skriva en egen bok ända 
sedan hon som liten förstod att 
det faktiskt fanns riktiga tanter 
och farbröder bakom de där un-
derbara berättelserna i böckerna. 

Böcker om att 
skriva böcker
”Min roman – En steg för steg 
guide till att skriva en roman” 
av Nicotext.
”Skriv på! En romanförfatta-
res syn på skönlitteratur och 
författarskap” av Elizabeth 
George.
”Att skriva: en hantverkares 
memoarer” av Stephen King.
”Så gör jag: konsten att 
 skriva” av Bodil Malmsten.

”Barnen inspirerar mig”

”Det ska vara en 
bonus, inte ett 
straff, att skriva.”
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Nina Ulmaja, 45, jobbade 
med faktaboken ”ABC å allt 
om D” under fem år, men 
kunde aldrig ana vilken suc-
cé den skulle bli. Förra året 
fick hennes debutbok 
Augustpriset för Årets bästa 
barn- och ungdomsbok.

Var fick du idén till ”ABC 
å allt om D”?

– Mina söner var i femårs-
åldern. De började ställa 
frågor som: ”Varför är just 
den här figuren S? Vem be-
stämde det? Och vem upp-
fann alfabetet?” Deras själv-
klara frågor fick mig att inse 
att jag liksom många andra 
har en rejäl kunskapslucka.

 Hur blev det till slut en 
bok?

– Min samling fakta hade 
vuxit sig så stor att jag in-
såg att det nog räckte för en 
hel bok. Och jag hade grun-
nat så länge på idén att jag 
började få lätt panik över 
att någon annan skulle 
komma på samma idé.

Vad är viktigast att tänka 
på när man börjar skriva?

– Att tro på sin idé till 100 
procent! Annars är det svårt 
att orka ro 
idén i land.

Hur har 
du gjort för att få tid att 
skriva?

– När jag väl hade bestämt 
mig tog jag tjänstledigt en 
dag i veckan. Därtill gick det 
åt både helger, semestrar och 
nätter för att hinna bli klar.

Tips till mammor med 
författar drömmar?

– En god idé tjänar kanske på att få ta tid. 
Det finns stora författare som har skrivit på 
samma roman i tio år. Och skrivit om och om 
igen. m

För Pernilla Alm var det en upphittad mobiltele-
fon som blev startskottet till att hon började skri-
va boken hon haft inom sig hela sitt liv. 
Mobiltelefonen ledde till ett möte med en okänd 
man, och tankarna om att denne man skulle kun-
na vara någons förlorade ungdomskärlek blev till 
slut relationsromanen ”Alltid du”. I dag skriver hon sin andra bok.

Hur länge har du drömt om att skriva?
– Det har nog legat och grott större delen av livet. Jag kastade mig 

alltid över alla skrivuppgifter under skoltiden.
Vad gjorde att du gick från dröm till verklighet?
– Jag var mammaledig när jag påbörjade ”Alltid du”. Jag var på en 

inspelning till programmet ”Läckberg & Rudberg”, där Denise 
Rudberg berättade om hur hon kom i gång att skriva och jag blev så 
inspirerad att jag direkt anmälde mig till en skrivarkurs. Att komma 
i väg på den varannan måndagskväll var rena lyxen i vällingträsket.

Viktigast att tänka på?
– Att ta sitt skrivande på allvar. Det skadar inte att gå en skrivar-

kurs först. En del säger att skrivarkurser dödar det 
unika hos varje skribent, men det håller jag inte 
alls med om. Och ta dig tid till skrivandet. 
Vardagen är full av tidstjuvar. Men vill du verkli-
gen skriva en bok så måste du välja bort något an-
nat. Det är den krassa sanningen.

När du hade idén klar, vad hände då?
– Först skrev jag cirka femtio sidor. Sedan körde 

jag fast. Då sms:ade jag Denise Rudberg som rådde 
mig att skriva slutet av boken. Jag trodde att man 
var tvungen att skriva allt i rätt ordning och det 
var väldigt befriande att höra att man inte behövde 
det. Så jag testade och skrev slutet och det hjälpte.

Behöll du slutet?
– Slutet är detsamma! Petade lite, men i stora 

drag är det slutet som jag skrev då. m

åSkydda ditt manus genom 
att signera och datera varje sida.

åHa inte för mycket text på 
varje sida, minst 1,5 radavstånd. 

åVälj ett förlag som ger ut den 
typ av böcker som du har skrivit. 

åFölj förlagets anvisningar om 

hur de önskar ta emot manus.

åLåt manuset tala för sig 
självt och undvik inledande text 
om varför manuset är så bra.

åSkicka en kopia och inte ett 
original till förlagen, eftersom 
manus ofta kastas. 
 
åSkicka med ett följebrev  

till förläggaren där du ger en  
kort beskrivning av dig själv och 
varför du skrivit ditt manus.

åSkriv i följebrevet att erbju-
dandet förfaller om inte förlaget 
svarat inom en viss tid. Efter fris-
tens utgång kan du erbjuda ditt 
manus till andra förlag. 

åTala om i följebrevvet om du 

skickar ditt manus till flera förlag.

åSkicka en kopia av manuset 
i rekommenderad försändelse  
till dig själv, behåll den oöppnad. 
Vid en eventuell tvist om vem 
som är upphovsman har du  
möjlighet att visa att din text  
existerade vid en viss tidpunkt 
med hjälp av datumet på det  
rekommenderade brevet.

PERNILLA ALM
Ålder: 37.
Familj: Jens, 37, Elvira, 9, och 
Emilia, 6. 
Yrke: Lärare och författare.
Bor: I Tyresö söder om Stockholm.
Skriver: Relationsromaner.
Aktuell med: Boken ”Alltid du” som 
kommer ut i pocket.
Skrivkrampsterapi: ”Jag äter. Jag 
kan gå många vändor till kyl och 
skafferi när jag har kört fast. Tyvärr 
snackar vi inte morotsstavar då.”

NINA ULMAJA
Ålder: 45.
Familj: Per, 45, tvillingarna Malvin 
och Biko, 10, samt Herta, 5.
Yrke: Designansvarig och form-
givare på Albert Bonniers förlag. 
Bor: I Stockholm.
Skriver: Barnböcker.
Aktuell med: Boken ”ABC å allt 
om D”. 
Favoritbokstav: ”Jag måste välja 
onödiga vackra Z för dess roliga 
historia. Och kanske har Z en 
inneboende kraft? Vi har super-
hjältar som Zorro, Kapten Zoom 
och för att inte tala om Zlatan. 
Medge att ’Slatan’ ser rent av 
mesigt ut i jämförelse med 
Zlatan.”

Att publicera  
sig själv
Om du inte blir antagen av nå-
got förlag, eller inte känner dig 
hemma på något av de befint-
liga, kan du ge ut din bok på 
egen hand, exempelvis på vul-
kan.se. Skillnaden är att du 
inte får hjälp med textredige-
ring, marknadsföring, omslag 
eller pr, men ett bra alternativ 
om du är sugen på att testa 
dina författarvingar.

” Tro på din idé till 
100 procent”

” Denise Rudberg 
fick mig att börja”

När ditt manus är klart       


