
 

  
 www.evabergengren.com       eva@bergengren.net       073-0319909 

 

  

 

Boktips 
Ord om ord – böcker för skrivande människor som jag själv haft glädje av under 2016. 
Mina exemplar är redan ganska tummade och jag kommer att återvända till dem många gånger.  
 
    
 
Skrivarkokboken  
– att skriva effektivt i jobbet 
av Erik Mattsson (red) med flera 
Ordrum 
ISBN: 978-91-982321-0-3  
 
Under Bokmässan i september råkade jag ramla in i kommunikationsbyrån 
Ordrums monter just när batteriet i min telefon gav upp på riktigt. Förutom att jag 
fick hjälp att ladda telefonen fick jag syn på den här och flera andra bra 
handböcker om kommunikation. Det är sannerligen inte bara journalister och 
kommunikatörer som skriver i jobbet. Nästan alla behöver då och då skriva för 
olika målgrupper. Den här boken visar vägen till många olika sorters texter. Allt 
ifrån mötesprotokollet till personporträttet. Lättöverskådligt, pedagogiskt och 
inspirerande och påfallande okrångligt går boken igenom konsten att skriva så att 
budskapet blir lättåtkomligt för läsaren.  
 
Dina ord, dina berättelser 
Handbok för vana och ovana skribenter 
av Susanne Holmgren 
Kabusa böcker 
ISBN: 978-91-7355-185-4 
 
Det finns böcker som hade behövt varningstext ungefär som Om du bläddrar i den 
här boken kommer du garanterat att förlora dig i något kreativt projekt i stället för 
att fortsätta med det där tråkiga och nyttiga som du egentligen kom hit för. Du 
behöver inga äventyrsresor eller omvälvande händelser för att ha något att berätta. 
Det räcker långt att utgå från vardagen och världen omkring oss precis som den är. 
Fantasin, inlevelseförmågan, din egen erfarenhet och allt du lyssnat på och läst 
tidigare är andra ingredienser till historierna som bara du kan berätta. Den här 
boken ger inspiration och metoder till både nybörjare och erfarna författare.   
 
Story engineering 
Mastering the 6 core competencies of successful writing 
av Larry Brooks 
Writers Digest Books 
ISBN: 978-1-58297-998-4 
 
Skriver du med sikte på utgivning, kan läsa facktext på engelska och har ett visst 
överseende med det amerikanskt tvärsäkra Jag är bäst och min metod är den enda 
som funkar på riktigt-tilltalet? Då får du nog ut en hel del av den här författarguiden.  

Jag kom i kontakt med den under min utbildning till lektör och den innehåller 
många bra infallsvinklar för skrivande människor. För mig innebar den några riktiga 
aha-upplevelser och att mycket av det jag var bekant med sedan tidigare föll på lite 
mer bestämd plats i skribent-verktygslådan.  

Det är inte alla som uppskattar att litteratur jämförs med ingenjörskonst. Men jag 
gillar synen på skribentens jobb som ett hantverk. Magin i att läsa och skriva hotas 
inte av att skribenten behärskar sina uttrycksmedel. Men, som sagt: ta tvärsäkerheten 
kring skrivprocessen med en nypa salt.  


