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Forord 
 

Jeg har ikke tid.  

Jeg har så travlt på jobbet for tiden. 

 Når jeg får lønforhøjelse, kan jeg tage mig tid til det. 

 I næste uge har jeg mere tid. Når jeg går på barsel, får jeg tid. 

 Der er så meget i familien i øjeblikket, og børnene har lige været syge, men når alle 

er  raske… 

Det er bare et lille udpluk af de undskyldninger, jeg hører, når jeg holder 
foredrag eller underviser mennesker, der drømmer om at skrive en bog. Ofte 
håber de på, at de på magisk vis pludselig får tre måneder forærende til 
projektet. Men det sker ikke. Tidsguderne dumper ikke lige ned fra himlen og 
giver os ekstra tid i kalenderen. Hvis de mod al forventning skulle gøre det hos 
dig, så skynd dig at få deres mobilnummer – du vil kunne glæde mange 
mennesker med det.  

Heldigvis har du ikke brug for tidsguderne for at få skrevet din bog. Tid er noget, 
man kan tage sig. Og alle de forfattere, der tidligere har skrevet bøger, har taget 
sig tid til det. De har prioriteret det i deres liv. 

Det kan du også gøre, hvis du ved, hvordan du skal gøre. I denne e-bog har jeg 
samlet mine egne erfaringer fra arbejdet med 10 bøger samt andre forfatteres 
gode råd til at få tid til at skrive – også i en travl hverdag. Jeg har også hentet 
inspiration og konkrete værktøjer hos to eksperter på feltet: Dorthe Rindbo, der 
er rådgiver og underviser i personlig planlægning, og Pernille Melsted, der har 
hjulpet tusindvis af mennesker med at finde og udleve deres passion.  

Sammen med de to skønne damer håber jeg at gøre din vej til en udgivet bog 
nemmere og forhåbentlig også sjovere, når frustrationen over ikke at have tid 
forsvinder.  

 

Pernille Nørregaard 

København, 2011 
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Trin 1: Find tid 
 

Vi kommer ikke udenom, at det tager tid at skrive en bog. Tid, som du 
sandsynligvis føler, at du ikke har, fordi dit liv og din hverdag er fuld af andre 
ting. Vi kan ligeså godt starte med den grumme sandhed: At finde tid til at skrive 
en bog kræver prioritering. Det kan betyde, at du i en periode må give afkald på 
noget andet.  

Dorthe Rindbo er rådgiver og underviser i personlig planlægning. Hun er også 
forfatter  til  bogen  ”Travle  kvinders  guide  til  mere  tid”.  Jeg  bad  om  hendes  bedste  
råd til at finde tid i en travl hverdag til at skrive en bog. Som nyslået forfatter har 
Dorthe selv haft problematikken inde på livet for ganske nylig.  

”Et  bogprojekt  bliver  hurtigt  et  ”når  jeg  får  tid”-projekt, et sideprojekt. Derfor 

bliver mange ikke færdige. Du er nødt til at prioritere dit bogprojekt højt, for at det 

kan  lykkes,” siger Dorthe Rindbo. 

Den gode nyhed er, at man godt kan prioritere det – også i en travl hverdag. Den 
dårlige nyhed er, at der ikke er andre til at prioritere det end dig. Din familie, 
chef eller kolleger kommer ikke og spørger dig, om du ikke har lyst til at tage at 
par uger væk fra det hele – alene – og arbejde på den der bog, du så gerne vil 
skrive. Du skal beslutte, at du VIL.  

Det første, du skal finde ud af, er, hvor meget du vil skrive den bog. På en skala 
fra 1-10?  

Faktum er nemlig ifølge Dorthe Rindbo, at vi godt kan finde tid, når vi virkelig 
gerne vil.  

”Ofte  handler  det  om  at  ændre  på  nogle  af  vores  daglige  rutiner.  Kan  du  gøre  noget  
mere enkelt eller uddelegere? Indkøb, madlavning, børnehentning? Vi danskere 

bruger for eksempel i gennemsnit 23 minutter på indkøb hver dag. Du kan vinde tid 

på at lave en madplan og kun købe ind en gang om ugen. Eller ved at lave mad til 

flere  dage  ad  gangen,  og  kun  vaske  tøj  en  gang  om  ugen,”  siger  Dorthe Rindbo. 

 En anden mulighed, som hun anbefaler, er at uddelegere.  

”Måske  vil  nabopigen  tjene  nogle  ekstra  penge  på  børnepasning.  Eller  du  kan  få  
kæresten til at tage over på den praktiske front i en periode. Måske kan 

bedsteforældrene hjælpe til og tage ungerne en dag om ugen. Det handler om at 

bede  om  hjælp,”  siger  Dorthe  Rindbo.     
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Du kan ikke ændre på, hvor mange timer der er i døgnet. Du kan dog forholde dig 
til, hvad du vil bruge dem på. For du får aldrig to måneder fri til at skrive din bog 
– medmindre du selv TAGER den tid.  

”Tid  er  et  simpelt  matematisk  regnestykke.  Der  er  24  timer  på  et  døgn.  Vi  bruger  
ca. 8 timer på søvn og 8 timer på arbejde. Hvordan vi bruger den øvrige tid, er op til 

os,”  siger  Dorthe  Rindbo.   

For at få et ordentligt overblik over, hvad du egentlig bruger tiden på, foreslår 
hun, at du i en uge noterer, hvad du bruger din tid på. Du vil blive overrasket 
over, hvor dine tidsrøvere er. Vidste du for eksempel, at vi danskere 
gennemsnitligt ser tv i 3 timer og 9 minutter om dagen?  

3 TIMER!  

OM DAGEN! 

Det er en ottendedel af vores tid. Tænk på, hvad vi ikke ville kunne nå, hvis vi 
brugte den tid på noget andet. Hvis du effektivt brugte tre timer om dagen på at 
skrive din bog, gik der ikke mange måneder, før du var færdig.  

 

Hvad er dine daglige tidsrøvere? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvor meget tid ville du kunne spare, hvis du droppede bare et par stykker af dem 
i en periode? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Hvad vil du her og nu forpligte dig til at droppe den næste måned? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Nogle gang kan det ikke lade sig gøre lige nu, og så må projektet vente. Som 
Dorthe Rindbo siger:  

”Tid  er  ofte  en  svær  og  uhåndgribelig  størrelse,  men  prøv  at  forestille  dig,  at  tid  er  
som en beholder. Der kan kun være så meget i den. Når beholderen er fyldt, må du 

fjerne noget, for at få plads til noget andet. Det samme glæder for din dag – og for 

at du kan få plads til dit bogprojekt, må du ofte omstrukturere. Tid er ikke noget, 

du  får.  Det  er  noget,  du  må  tage.” 
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Trin 2: Brug din nyvundne tid optimalt 
 

Nu skulle du allerede gerne have et bedre billede af, hvor du kan finde tid til at 
skrive din bog. Men det er vigtigt, at du bruger den tid, du har fundet optimalt. 
Vær derfor opmærksom på alle chancer for at skrive. Hav altid en notesblok med 
dig, så du kan notere ideer, tanker, sætninger, spørgsmål, og hvad der ellers 
falder dig ind. Benyt enhver mulighed: i tandlægens venteværelse, i toget om 
morgenen, eller når du står i kø.  

Hvis du har børn, kan du bytte dig til fritid ved at bytte børnepasning. Pas en 
vens børn, mens han eller hun dyrker sin passion, og få dine egne børn passet, så 
du kan skrive. Du kan også vælge at se bort fra advarslerne om, at for meget tv er 
skadeligt, og se en dvd sammen med ungerne. Når de er opslugt af filmen, kan du 
finde blokken frem og skrive. Husk dog at komme med udbrud på de rigtige 
tidspunkter, men det er næppe svært, da du sikkert har set filmen før. 

Det er også en god ide at vise din partner, hvor meget projektet betyder for dig. 
Når din partner spørger, hvad du ønsker dig til din fødselsdag, kan du for 
eksempel bede om en dag alene. Find en dag, hvor han eller hun tager børnene 
med på tur, så du får skrivero derhjemme. 

Du kan også indføre den grundregel i familien, at det er lige så vigtigt at skrive 
som at spille golf eller gå til keramik. Lær også børnene dette, og husk, at børn 
har godt af at kede sig. Det udvikler deres fantasi.  

Hvis  du  stadig  tænker:  ”Jeg  kan  ikke  bruge  nogle  af  de  tip  til  at  finde  tid  til  at  
skrive”,  så  fortvivl  ikke.  Hvis  alt  andet  fejler,  så  husk,  at  du  kan  slukke  tv’et.  Bare  
en enkelt aften eller to. 

Vær dog opmærksom på, at når du begynder at arbejde på din bog, kan der nemt 
dukke en række helt nye tidsrøvere op. Ifølge Dorthe Rindbo er dette de tre mest 
almindelige tidsrøvere, når man skriver en bog:  

1. Perfektionisme 
Bogen skal være god, en bestseller. Men de høje krav gør det svært at få 
skrevet noget. Drop i stedet perfektionismen og start med bare at lave et 
udkast. Perfektionisme får dig til at nusse med noget, der ikke gør nogen 
forskel. I første omgang handler det bare om at komme i gang. 
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2. Overspringshandlinger 
En kæmpe tidsrøver! Man laver alt mulig andet end det, man ved, at man 
burde – nemlig at skrive. Vi er ofte bevidste om, at vi laver 
overspringshandlinger, men vi kan ikke stoppe, fordi der er en 
underliggende årsag. Det kan være frygt, manglende kompetencer eller 
viden. Det kan også være træthed – især sidst på eftermiddagen. Og 
årsagen kan ændre sig alt efter, hvad man er ved at skrive – noget er 
nemmere end andet.  
 

3. Multitasking 
Vi har en tendens til at have mange bolde i luften på en gang. Det er meget 
ineffektivt at springe frem og tilbage i stedet for at arbejde fokuseret på et 
afsnit eller kapitel ad gangen. Dyrk i stedet monotasking.  
 

 

En af mine værste tidsrøvere har været konstant tjek af e-mail og Facebook – og 
fra mine forfatterkollegers mange statusopdateringer at dømme er jeg ikke 
alene. Tænk nu, hvis jeg gik glip af noget spændende! Hvilket jeg selvfølgelig 
aldrig gjorde. Men jeg sad fast i tanken om, at der jo kunne ligge en vigtig mail fra 
en kunde, som jeg måtte svare på med det samme. Og der er ikke andre end mig 
til at svare: Jeg er selvstændig uden ansatte.  

Så  læste  jeg  Timothy  Ferriss’  bog  ”The  4-Hour Work Week – Escape the 9-5, live 
anywhere  and  join  the  new  rich”,  og  den  fejede  alle  mine  undskyldninger  af  

Fra multitasking til monotasking i 7 simple trin 

Er du slem til at multitaske? Bare indrøm det – vi har alle gjort det. Skrevet e-

mails, mens vi taler i telefon med en kollega. Set tv, mens vi spiser. Læst 

avisen, mens vi børster tænder. Dorthe Rindbo har en sikker metode til at 

udrydde al multitasking: 

1.   Vælg den opgave, du vil arbejde på (Spørg dig selv:  
”Hvad  er  det vigtigste,  jeg  kan  bruge  tid  på  lige  nu?”)  

2.   Afsæt et tidsrum – sæt tid på dig selv (fx 10 min. eller 45 min.) 
3.   Ryd dit skrivebord for alle andre opgaver 
4.   Find alt, hvad du skal bruge til at løse den pågældende opgave 
5.   Luk din mail, sluk din mobil, luk døren (også mentalt), sæt evt. et skilt op  
6.   Sæt stopuret i gang og arbejd på opgaven, indtil uret ringer  
7.   Hold en pause – og giv dig selv en belønning 
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bordet. Timothy Ferriss ejer et stort, succesrigt firma i USA. Og han arbejder kun 
4 timer om UGEN – resten er fritid. Det er måske lige i overkanten af, hvad vi er 
ude efter her. Men det, vi kan bruge til noget, er hans effektiviseringsteknikker.  

En af de største udfordringer i de flestes hverdag er mailen. Dels den evige 
tjekken for at se, om der er kommet mails, men også forventningen om et hurtigt 
svar hos andre. Timothy Ferriss løste problemet ved at tage en aktiv beslutning 
om kun at tjekke mails på bestemte tidspunkter. Han satte sit mailprogram til 
kun at hente mail, når han bad om det. Og han satte autosvar på sin mail om, at 
han – for at blive mere effektiv – kun tjekkede mails på specifikke tidspunkter. 
Langsomt justerede han de tidspunkter, efterhånden som folk vænnede sig til 
dem. Nu tjekker han mails hver mandag kl. 10.00. Og kun der. Jeg tjekker nu kun 
mails en gang om dagen, og det har sparet mig for mindst en times tidsspild om 
dagen.  

Timothy Ferriss’ vigtigste værktøj i effektivisering er Parkinsons lov. Den siger, 
at enhver opgave vil udvide sig i vigtighed og kompleksitet, indtil det udfylder al 
den tid, der er til rådighed for dets udførelse. Altså vil enhver opgave vokse, jo 
længere tid du har til den. Derfor er en deadline ikke en straf, men en gave. Hvis 
den vel at mærke er stram nok.  

Hvis du får 24 timer til at fuldføre en opgave, er du tvunget til at fokusere på at få 
den klaret, og du er nødt til at holde dig til det mest nødvendige. Hvis du får en 
uge til at lave den samme opgave, har du seks dage til at gøre en fjer til fem høns. 
Hvis du får to måneder, kan du nå at skabe et mentalt monster, du aldrig får 
overvundet. Og kvaliteten bliver ikke dårlige af den korte deadline. Faktisk viser 
alle tests, at kvaliteten er lige så god eller bedre, end når man har længere tid til 
opgaven. Af den simple grund at ens fokus er større.  

Bare rolig, jeg foreslår ikke, at du skriver hele din bog på 24 timer eller en uge. 
Man skal også sætte en realistisk deadline. Det er dog vigtigt, at man ikke lader 
projektet vokse sig så stort i omfang og tid, at man ikke kan overskue det.  

”At  skrive  en  bog  eller  lave  et  andet  stort  projekt  bliver  hurtigt  uoverskueligt i 

vores tanker, derfor er det nødvendigt at bryde det ned i en masse små opgaver. 

Det kan vi bedre overskue. Det er som at spise en elefant. Det virker uoverskueligt, 

men det kan faktisk godt lade sig gøre, hvis man tager det en bid ad gangen. Så 

bryd  projektet  ned  i  en  masse  små  spiselige  bidder,  der  er  nemme  at  gå  til,”  siger  
Dorthe Rindbo.  

Og sæt deadlines for de enkelte dele. Masser af deadlines. Korte deadlines. 

Lav gerne en arbejdsplan, der viser dig, hvornår du skal have hvilke dele klar. Og 
aflever dem til en eller anden. De behøver ikke at læse det, du skriver, men de 
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holder dig fast på, at du skal aflevere, og de kan rykke dig, hvis du ikke afleverer 
som aftalt. Hæng gerne planen op et sted, hvor du ser den hver dag. På den måde 
bliver du også hele tiden mindet om projektet.  
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Trin 3: Skriv hver dag 
 

Ja, jeg ved det godt. Det lyder tosset, at det skulle give dig mere tid til at skrive at 
gøre det hver dag. Pudsigt nok, så er det meget nemmere at finde tid til noget, vi 
gør hver dag. De færreste er i tvivl om, hvorvidt de har tid til at gå i bad, køre på 
arbejde, putte børnene, spise eller børste tænder – de gør det bare, fordi det er 
en del af den daglige rutine.  

Amerikanske Walter Mosley er forfatter til over 30 krimier og bogen ”This Year 

You  Write  Your  Novel”, hvor han giver sine erfaringer med at skrive bøger videre. 
Første kapitel  hedder:  ”Skriv  hver  dag”.  Ifølge  ham  er  det  det  vigtigste,  fordi  det  
har to fordele: 

1) Du får skrevet din bog 
2) Dit ubevidste arbejder for dig, mens du holder fri 

Det første er nok indlysende, men mange bliver overraskede over, at deres bog 
hele tiden er present og arbejder i det ubevidste, selv når de ikke skriver. Når du 
skriver hver dag, vil du opleve, at du er nået længere, end da du stoppede dagen 
før. Nej, der står ikke flere ord på skærmen – det er jo ikke magi – men din hjerne 
er nået længere i sine tanker.  

Du har sikkert prøvet at vende tilbage til et projekt, som du ikke har arbejdet på i 
nogle dage eller uger. Det er langt væk, og det tager lige lidt tid at komme ind i 
det igen. Når du arbejder på det hver dag, slipper du for at bruge tid på at sætte 
dig ind det igen, og din dyrebare arbejdstid er altså mere effektiv. Så derfor: 
Skriv hver dag! 

Dorthe Rindbo anbefaler også, at man arbejder på sin bog hver dag, fordi det 
skaber følelsen af fremdrift, som er meget motiverende.  

”De  fleste  er  fulde  af  energi  og  motivation,  når  de  går  i  gang  med  et  nyt  projekt.  
Hvis der går for lang tid mellem, du arbejder på det, taber du ofte energien på det. 

Kig på det flere gange om ugen – helst hver dag. Hav det present, så bogen er 

levende i dine tanker og din sjæl. Du behøver ikke altid at skrive, men kan også 

researche eller ideudvikle.  

Husk, at det ikke er et weekendprojekt, men et fast projekt. Sørg for at booke tid til 

det i kalenderen. Gerne et fast tidspunkt hver dag, men sæt også gerne hele dage af, 



 

11 
 

hvor du kan tage væk på skriveretreat. Lav en detaljeret arbejdsplan – helt ned på 

afsnit,”  opfordrer hun. 

Men hvordan sørger du så for, at du får skrevet hver dag? 

Det kræver, at du sætter en fast ramme op for dit arbejde. Og der er to 
muligheder: 

1) Skriv et fast antal ord om dagen – fx 500  
2) Skriv i et fast tidsrum om dagen – fx halvanden time 

Og så handler det altså om at være effektiv, indtil målet er nået – uanset om det 
er et antal ord eller et tidsrum. Så brug Dorthe Rindbos monotasking metode: 
sluk for internettet, luk mobilen, ingen svinkeærinder – bagdelen forlader ikke 
stolen, før tiden er gået, eller de 500 ord er skrevet.  

Og husk: Det handler om at skrive løs!  

Hvis du i stedet for at skrive bruger din tid på at redigere og tjekke fakta, vil du 
ikke producere særlig meget. Og så får du ikke den gode, motiverende følelse af, 
at det rykker. Hvis du er for kritisk, når du skriver, sænker du tempoet. Det 
handler om kvantitet, ikke kvalitet i starten – kvaliteten kan du arbejde med i 
redigeringsprocessen. Glem derfor de røde streger, de præcise fakta og skriv løs! 

Lad dig ikke stoppe af, at der er noget, du ikke ved, og som du skal slå op. Sæt to 
store krydser, XX, og skriv videre – du kan altid vende tilbage (XX er nemt at søge 
på) og  skrive  det  rigtige  årstal  eller  navn  senere…  eller  rette  det,  hvis  det  er  
forkert.  Hvis  du  virkelig  ikke  kan  abstrahere  fra  de  røde  streger  og  mange  XX’ere  
på skærmen, så er her et par trick:  

1) Skriv i hånden. Når man skriver i hånden, læser man sjældent med i 
teksten på samme måde, som man gør på skærmen. Man bliver derfor 
ikke lige så fokuseret på fejlene. Ulempen er dog, at de færreste skriver 
ligeså hurtigt i hånden, som de gør på computer.  

2) Tænker du, at det er håbløst gammeldags at skrive i hånden, kan du – hvis 
du arbejder på en stationær computer – slukke for din computerskærm. 
På den måde kan du ikke se, hvad du skriver, og dermed heller ikke alle de 
røde streger.  

Bliv ikke frustreret, hvis det tager lidt tid at indarbejde den nye skrivevane. Vær 
tålmodig med dig selv og prøv dig frem med, hvad der fungerer bedst for dig. Det 
er fx vigtigt, at du finder et optimalt – og realistisk – tidspunkt at arbejde på, så 
du er sikker på, at du får skrevet hver dag.  
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Trin 4: Skriv på dit favorittidspunkt  
 

Jeg er ikke specielt morgenmenneske, men fungerer bedst, hvis jeg får lov til at 
vågne af mig selv. Hvis jeg får lov til det, så er formiddagen der, hvor jeg er mest 
kreativ og produktiv. Har jeg en rigtig god dag, så er sidst på eftermiddagen også 
et godt tidspunkt.  

På de tidspunkter værner jeg om min arbejdstid. Radioen, mailprogrammet og 
Facebook er slukket, og telefonen sat på lydløs. Ofte lukker jeg også døren til mit 
kontor, så jeg ikke bliver forstyrret af andres snak og trafikken ud til køkkenet.  

Hvorfor er det så vigtigt? 

Det handler om at nå så meget som muligt i den tid, du har fundet i din travle 
hverdag.  

Faktum er, at vi har lommer af tid i løbet af dagen, hvor vi er mest effektive. Og 
det er i de lommer, vi får mest ud af det arbejde, vi laver. Derfor giver det mening 
at prioritere dem til det, vi brænder allermest for. Så får det arbejde nemlig vores 
fulde opmærksomhed, og vi kan hver dag glædes over, at vi nærmer os vores 
mål.  

”Vi  har  en  personlig  energikurve,  og  det  er  forskelligt,  hvor  vi peaker, og hvor vi er 

nede. Prioriter bogprojektet på de tidspunkter, hvor du har masser af energi. Så 

undgår  du  nemmere  overspringshandlinger,”  lyder  Dorthe  Rindbos  råd. 

Ved du, hvornår dit optimale arbejdstidspunkt er? Hvis ikke, så prøv at analysere 
din arbejdsdag:  

 

Hvornår er du mest effektiv? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Hvornår er du mest kreativ? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvornår er du mest frisk? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvornår nyder du dit arbejde mest? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvis du er morgenmenneske… 

Overvej at stå en eller to timer tidligere op end resten af familien, og udnyt 
arbejdsroen. Det fungerer selvfølgelig bedst, hvis du er A-menneske. 

Når du har skrevet dine 500 ord eller halvanden time, kan du gå i gang med 
resten af dagen vel vidende, at du har prioriteret det vigtigste. Jeg har selv brugt 
dette trick i perioder med fuldtidsarbejde og meget travlt.  

Gør det hele klar aftenen før, så du ikke bruger din dyrebare skrivetid på at finde 
noter, computer, etc. frem. Så kan du, når vækkeuret ringer, gå direkte ind til 
computeren og skrive – i nattøj om nødvendigt. Når det bliver den tid, hvor du 
normalt står op, kan du gå i gang med din sædvanlige morgenrutine.  

Det gjorde jeg. Og mens jeg stod under bruseren, spiste morgenmad og børstede 
tænder, glædede mig over, at jeg allerede havde prioriteret noget, der var rigtig 
vigtigt for mig. Tricket er at få gjort det til en vane, så du automatisk står op og 
går direkte til computeren, inden din hjerne kan nå at komme med alle 
undskyldningerne  om,  at  du  er  for  træt,  for  travl,  for…  hvad  det  nu  er. 
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Hvis  du  er  aftenmenneske… 

Overvej at gå senere i seng, og skriv, mens resten af familien sover. Det er perfekt 
til B-mennesker og andre natteravne, der er skarpest og arbejder bedst om 
natten. 

Det er en fantastisk arbejdsro efter kl. 22, når resten af verden er gået til ro, og 
de fleste opfatter det som uopdragent at forstyrre andre mennesker – måske 
med undtagelse af din partner og eventuelle børn. Der kan en aftale, om hvem 
der har ansvaret for at hente vand til halvvågne unger mellem 22 og midnat, 
være en god forebyggende foranstaltning.  

 

Hvis  du  er  bedst  midt  på  dagen… 

Så må du være lidt kreativ – især hvis du er fastansat og ikke selv kan disponere 
over din tid. Måske kan du skrive i din frokostpause. Eller lave en aftale med din 
chef  og  dine  kolleger  om,  at  du  har  en  ’fritime’  midt  på  dagen  og  så  bliver  
længere eller møder tidligere. Det kan være, at du kan nøjes med at skrive lidt på 
hverdage og så give den lidt mere i weekenden.  

Det vigtigste er, at du ikke bare giver op, men prøver at finde en løsning, som 
både du og dine omgivelser kan leve med. 
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Trin 5: Elsk din frygt 
 

”Det  er  nemmere  at  gøre  ligegyldige  ting,  der  haster,  end  vigtige  ting,  der  ikke  
haster. Det er også nemmere at lave små ting, som vi ved, at vi kan klare, end at 

begynde  på  store  ting,  som  vi  ikke  er  sikre  på,  om  vi  kan  klare.”   

John Cleese 

Når vi udskyder ting og laver overspringshandlinger, handler det ofte om frygt. 
Passionscoach Pernille Melsted har hjulpet tusindvis af mennesker med at finde 
og udleve deres passion. Hun ved, hvor meget frygt kan spænde ben og ødelægge 
vores drømme for os.  Så  meget,  at  hun  holder  en  workshop,  der  hedder  ”Elsk  din  
frygt”.   

”Når  vi  ikke  får  gjort  noget  ved  vores  drøm,  er  det  ikke,  fordi  vi  er  bange  for  selve  
handlingen, altså at gøre det. Vi er bange for, at vi ikke kan håndtere det, der sker, 

når vi handler, altså konsekvenserne. Og det er lige meget, om vi får succes med det 

eller  ej.  Nogle  er  faktisk  mere  bange  for  succes  end  for  et  nederlag,”  siger  Pernille  
Melsted. 

Ifølge hende handler det om at turde se på frygten. Når du ser på den og 
accepterer den, kan du finde ud af præcis, hvad det er, du frygter. Hvad er du 
bange for, der ville ske, hvis du gik i gang med at skrive din bog? Hvad kunne 
konsekvenserne være?  

 At du lider nederlag og ikke bliver færdig?  
 At du opdager, at du ikke ved nok til at skrive en bog?  
 At du ikke skriver godt nok?  
 At der ikke er nogen, der vil udgive den?  
 At der ikke er nogen, der gider læse den?  
 At du kommer til at bruge en masse tid og energi på et flop?  
 At din familie ikke vil kunne forstå, hvorfor du hellere vil skrive end være 

sammen med dem?  
 At din partner forlader dig?  
 At du bliver til grin blandt dine kolleger?  
 At du bliver en succes, og dit liv aldrig bliver det sammen igen? 
 At… 
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Spørg dig selv:  

Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg skriver den bog, jeg drømmer om?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvis du har svært ved at komme på noget konkret, så luk øjnene et øjeblik. Tag 
nogle dybe vejrtrækninger, og mærk frygten. Husk, at det er en følelse, som 
forsvinder igen. Noter alt, hvad der dukker op. 

Du skal også se på alt det positive, der kan komme ud af at skrive en bog. Hvad 
ville det give dig, som du ikke har nu? 

Hvad er det bedste, der kan ske, hvis jeg skriver den bog, jeg drømmer om? Skyd 
løs. Drop Janteloven et øjeblik, og giv drømmen frit spil.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

”Når  du  ser  på  din  frygt  og  de  mulige  negative  konsekvenser,  vil  du  ofte  opdage,  at  
det  slet  ikke  er  så  slemt,  som  du  gik  og  frygtede,”  siger  Pernille  Melsted. 

I mange år holdt min frygt mig tilbage. Min drøm har, siden jeg lærte at læse, 
været at blive forfatter. Jeg var fascineret af bøger og tænkte, at det største, man 
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nogensinde kunne opnå i livet, var at se sit navn på omslaget af en bog nede i 
boghandlen. Alligevel var jeg over 30, inden jeg skrev min første bog. Hvorfor?  

Jeg var dødsens bange for at fejle, at blive et flop. Jeg forestillede mig, hvordan 
redaktørerne ville grine højt, når de læste mit manuskript og på en nedladende, 
men  overbærende  måde  ville  sige:  ”Ved  du  hvad? Det kan vi altså ikke udgive. 
Det  er  der  ingen,  der  gider  at  læse.”  Og  hvad  skulle  jeg  så  stille  op  med  resten  af  
mit liv, når min ene store drøm var knust for altid? 

For det første skal man blive ved og ikke tro på den første redaktør, man møder 
på sin vej. Den anden redaktør, jeg kontaktede, købte faktisk min første bogide. 
Og J. K. Rowling, en af de mest succesrige forfattere i verden, fik afslag fra 12 
forlag, inden nogen viste den mindste interesse for Harry Potter-bøgerne.  

Det havde altid været J. K. Rowlings drøm at skrive bøger, men hun havde brugt 
sit liv på alt mulig andet. Syv år efter hun blev færdig på universitetet, opfattede 
hun sig som en kæmpe fiasko. Efter en skilsmisse var hun enlig mor og havde 
ikke noget arbejde, men alligevel beskriver hun sin fiasko som en befrielse: 

“Fiaskoen  fjernede  alt  det  uvæsentlige.  Jeg  holdt  op  med  at  bilde mig selv ind, at jeg 

var noget andet, end det jeg var. I stedet fokuserede jeg al min energi på at afslutte 

det eneste arbejde, der betød noget for mig. Havde jeg haft succes med noget andet, 

havde jeg måske aldrig fundet beslutsomheden til at få succes på dét felt, hvor jeg 

virkelig hørte hjemme. Jeg blev sat fri, fordi min største frygt var blevet til 

virkelighed, og jeg var stadig i live. Jeg havde stadig en datter, som jeg elskede, og 

jeg havde en gammel skrivemaskine og en stor ide. Så lavpunktet i mit liv blev et 

solidt  fundament,  som  jeg  byggede  et  nyt  liv  op  på,”  sagde  hun  i  2008,  da  hun  holdt  
translokationstale på Harvard University.  
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Trin 6: Tag en beslutning 
 

”Det  er  vigtigt  at  huske,  at  det  kun  er  en  del  af  dig,  der  er  bange.  Der  er  også  en del 

af dig, der brænder inderligt for at skrive den bog og tror på projektet. Tricket er at 

lytte til den bange del og acceptere den, men vælge at gøre det alligevel. Det er 

gennem  handling,  at  vi  overvinder  frygten,”  siger  Pernille  Melsted. 

Det handler om, hvad vi vælger at tro på. Vores frygt eller vores tro på os selv. 

”Uanset  om  du  er  klar  over  det  eller  ej,  så  har  du  styrkende  overbevisninger,  der  
skubber dig fremad, og begrænsende overbevisninger, der hæmmer dig, spænder 

ben for dig og holder dig fast i gamle mønstre. Ofte er det de begrænsende 

overbevisninger,  der  holder  dig  tilbage  og  forhindrer  dig  i  at  nå  dine  mål,”  siger  
Pernille Melsted. 

Nogle af de begrænsende overbevisninger, hun ofte hører på sine workshops og 
kurser, er: 

 Jeg er ikke god nok 
 Jeg får aldrig succes 
 Det lykkes ikke 
 Det er alt for svært 
 Det nytter alligevel ikke 
 Verden er uretfærdig 
 Jeg er ikke dygtig/klog/talentfuld/succesrig/(indsæt selv ord) nok 

Hvis du vil ændre dine overbevisninger, er det vigtigt, at du finder ud af, hvad det 
er, du fortæller dig selv. Kun ved at kende overbevisningerne kan du genkende 
dem, når de dukker op, og vælge ikke at lytte til dem. Begrænsende 
overbevisninger  er  typisk  de  sætninger,  der  kommer  efter  ordet  ’fordi’.  Et  par  
eksempler: 

 Jeg vil gerne skrive  en  bog,  men  det  kan  jeg  ikke,  fordi…  jeg  ikke  ved  alt  
om mit fag 

 Jeg  vil  gerne  skrive  en  bog,  men  det  kan  jeg  ikke,  fordi…  det  tager  tid,  og  
jeg skal jo også tjene nogle penge 

 Jeg  vil  gerne  skrive  en  bog,  men  det  kan  jeg  ikke,  fordi…  jeg  aldrig  har  
skrevet noget, der er længere end et blogindlæg 
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Hvilke overbevisninger holder dig tilbage fra at få skrevet din bog? Skriv dem 
alle sammen ned. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

”Det  skønne  ved  at  arbejde  med  overbevisninger  er,  at  vi  kan  ændre  dem. Vi kan 

bevidst gå ind og arbejde med dem og lave nye, mere konstruktive 

overbevisninger,”  siger  Pernille  Melsted.   

Det gør vi ved at finde ud, hvad det er, vi har brug for at tro på, for at projektet 
skal lykkes for os. Det kan være, at du skal tro på, at du ikke behøver at vide alt 
for at skrive  en  bog.  At  du  er  god  nok.  At  alting  lykkes  for  dig.  Eller… 

 

Hvad har du brug for at tro på for at få skrevet din bog? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Det er vigtigt, at du minder dig selv om din nye overbevisning hver dag – gerne 
flere gange om dagen. Du kan for eksempel skrive den på en seddel og sætte den 
på dit spejl, så du ser den hver morgen, eller over skrivebordet, så du ser den, 
mens du arbejder. Find det sted, der giver bedst mening for dig.  
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Læg en strategi 

Den nemmeste måde at komme i gang er ifølge Pernille Melsted at lægge en 
strategi. Hvad ville dit første logiske skridt være? Nogle gange er det at lægge en 
plan. Andre gange kan det være, at du skal undersøge noget af det, du ikke ved 
nok om, så du føler dig mere tryg ved projektet og ved, hvad det indebærer.  

Pernille har tre helt konkrete bud på, hvordan du holder dig selv fast på dit 
projekt: 

1. Ofte hjælper det at forpligte dig overfor andre – ved at lave en 
skrivegruppe med andre, der gerne vil skrive en bog, eller ved at følge et 
kursus, hvor du får deadlines undervejs. Du kan også finde en makker, 
der har sit eget projekt. Ring sammen hver søndag og fortæl, hvad du vil 
gøre i denne uge. Det virker mere forpligtende, når du siger det til nogen. 

2. Forpligtelse virker endnu bedre, hvis du betaler for det, fordi du så tager 
det mere alvorligt. Få dig en coach, der kan holde dig op på det – gerne på 
telefonen, så du sparer tid på transport. 

3. Lav et system med belønning og/eller straf, som får dig til at tage 
projektet mere alvorligt. Du ved sandsynligvis, om du reagerer bedst på 
det ene eller det andet. Og gør det til noget, der virkelig tæller. En ting 
eller oplevelse, du længe har drømt om, som du giver dig selv, når du har 
skrevet det første kapitel. Og en straf, som du virkelig gerne vil undgå, 
hvis du ikke overholder planen. For eksempel at give økonomisk støtte til 
det politiske parti, du hader mest, eller at lægge et billede af dig selv i 
badetøj ud på Facebook.  

Som  Pernille  siger:  ”Do  whatever  works  for  you!” 
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Trin 7: Hold fast 
 

”Godt  begyndt  er  halvt  fuldendt”  er  der  et  ordsprog,  der  siger.  Det  er  rigtigt,  men  
hvis din bog ikke skal blive ved med at være halvt færdig, så må du holde fokus 
på projektet. Du har allerede fået nogle ideer til hvordan: lav en arbejdsplan, 
skriv hver dag, forpligt dig over for andre og lad ikke din frygt stå i vejen. Det er 
vigtigt, at du hele tiden føler, at du er i gang med at skrive en bog og føler 
fremdrift. 

Når du skal i mål med et projekt, er det desuden vigtigt, at du kender din 
motivation. Hvorfor vil du skrive den bog? Hvad skal den føre til? Måske er der et 
større mål end bare at få skrevet bogen. Måske skal den fremme din karriere, 
vække din kreativitet eller noget helt tredje.  

 

Hvorfor vil du gerne skrive din bog? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvad skal det give dig? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Når du kender din motivation, kan du bruge den aktivt i arbejdet med bogen. Når 
du er ved at løbe sur i projektet, så mind dig selv om, hvorfor du har givet dig i 
kast med det.  
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En af de ting, der er virkelig hæmmende for hele processen med at skrive en bog, 
er dine egne forventninger. Både til dig selv og til det færdige produkt. Dorthe 
Rindbo var inde på det tidligere: Perfektionisme kan lamme dig. For det bliver 
aldrig perfekt. Du kan altid liiige skrive et afsnit om og gøre et kapitel lidt bedre. 
Jeg kender det fra mig selv. Man kan ikke give slip og tro på, at det er godt nok, 
når  man  lige  kunne… 

En af mine undervisere på Journalisthøjskolen sagde på et tidspunkt, hvor jeg 
nørklede  og  finpudsede  en  tekst:  ”Det  skal  ikke  være  perfekt,  det  skal  være  
færdigt.”  Og  det  er  nyhedsjournalistens  mantra.  Deadline  truer,  og  siderne  i  
avisen og minutterne i nyhederne skal fyldes. Jeg har brugt mantraet lige siden – 
også selv om jeg aldrig har lavet nyhedsjournalistik. For det er rigtigt. De sidste 
ændringer gør ikke den store forskel. Nogle gange skal det bare være godt nok, 
for det skal være færdigt. Det samme gælder for din bog. 

Og et sidste råd: Pas på præstationsangsten. Den kan være mindst lige så 
hæmmende som perfektionismen. Lad være med at tænke på, hvad folk vil synes 
om bogen, når den engang udkommer. Tænk i stedet på, at du bidrager med 
noget, og at folk kan bruge det, du skriver. 

Det er din pligt at bidrage til verden med dine talenter. Og hvis det skal være i 
form af en bog, skal det være en færdig bog.  

Sådan holder du fast i projektet: 

 Få en makker eller en coach, der holder dig fast, og som du 
skal aflevere til.  

 Lav en personlig arbejdsplan, så du ved, hvad du skal 
hvornår – OG book det ind i kalenderen, så du ikke fylder 
den med andre ting. 

 Få deadline og forlag. 
 Hold øje med dine overspringshandlinger. Spørg eventuelt 

dig selv: Hvad holder mig tilbage fra bare at få skrevet? 
 Sid ikke og vent på guddommelig inspiration. Slå røven i 

sædet og skriv.  
 Lad ikke frygten løbe af med dig. Vælg, hvilken 

overbevisning der skal styre dit liv. 
 Kend din motivation, og brug den aktivt. 
 Mind dig selv om, at dit bidrag til verden hjælper andre.  
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Brug for et quickfix? 
Her har du Dorthe Rindbos otte bud på, hvordan du overkommer din trang til at udsætte og 
kommer i gang. Lige nu.  

 
1. Se det for dig 
Forestil dig, hvordan det vil være at have gjort afsnittet/kapitlet/bogen færdig. Hvordan vil 
det føles? Skab et indre mentalt billede af, hvordan det vil være og føles, når du er nået i mål - 
og fremkald dette billede for dig selv flere gange om dagen.  
 
2. Forpligt dig over for andre 
Fortæl andre om dit bogprojekt, og sæt en klar deadline. Når du forpligtiger dig over for 
andre, lægger du et pres på dig selv for at få tingene gjort. Men husk at lave realistiske 
forpligtigelser.  
 
3. Beløn dig selv 
Giv dig selv en gulerod for at blive færdig. Tænk på, hvordan du vil belønne dig selv, når du 
er nået i mål. Din belønning kan - alt efter din indsats - være alt fra en god kop kaffe på din 
yndlingscafé til en luksusferie.   
 
4. Straf dig selv 

Der er nogen, der er mere motiveret af straf end belønning, og gælder det dig, så tænk på en 
straf i forhold til dig selv, hvis du ikke bliver færdig med bogen eller dagens skriveopgave. 
Det kan for eksempel være at donere et beløb til en organisation eller et politisk parti, som 
du på ingen måde har lyst til at støtte. Det kan også bare være at påtage dig arbejdet med at 
male entreen - alene. 
 
5. Start med en lille del af opgaven 

Så er du i gang. Forpligt dig eventuelt til at arbejde på din opgave i 15 minutter hver dag. 
Måske bruger du kun de 15 minutter, måske får du lyst til at blive ved i længere tid. Skriv dit 
daglige arbejdskvarter i din kalender. 
 
6. Sæt tid på dig selv (Dorthes favorit!) 

Beslut dig for, hvor lang tid du vil bruge på opgaven, inden du går i gang. Hvis du beslutter 
dig for, at du vil bruge en time på en opgave, så brug eventuelt et stopur, så du kan se, hvor 
lang tid du har tilbage. Sluk for din mail og mobil, mens du arbejder. Du må ikke lave andet 
end at arbejde på den ene opgave.  
 
7. Brug en rollemodel 

Hvad ville dit største idol gøre, hvis han eller hun stod i din situation. Hvad ville Obama for 
eksempel sige til dig? Hvad ville Madonna gøre? Hvilket godt råd ville Oprah give dig? Følg 
deres eksempel.  
 
8. Få det overstået 
Hvis du har en opgave på din to do-liste, som du virkelig gruer for, så start dagen med at få 
den ud af verdenen. Gå i gang med opgaven, som det første fra morgenstunden. Også før du 
tjekker mails.  
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Næste  skridt… 
 

Du får kun skrevet din bog, hvis DU prioriterer projektet. Det er op til dig. Så nu 
er det tid til at handle. Book tid i kalenderen, meld dig til et kursus, hyr en 
skrivecoach, start en skrivegruppe, find en makker, sæt deadlines for dig selv, 
book et skriveophold på et refugium eller i et sommerhus. Whatever it takes, for 
at du kommer i gang. Læg en plan og forpligt dig over for et andet menneske.  

På min hjemmeside, www.bogskriveriet.dk, kan du finde hjælp til at komme i mål 
med dit bogprojekt, uanset om du har brug for et kursus i at skrive en bog, 
individuel rådgivning eller en skriveklub med andre kommende forfattere og 
inspiration  fra  en  erfaren  forfatter.  Der  kan  du  også  læse  mere  om  min  bog  ”Få  
din  bog  ud!”  og  tilmelde  dig  mit  gratis  nyhedsbrev,  hvor  du  hver  anden  uge  får  
tips og værktøjer til dit bogprojekt.  

Kæmper du stadig med frygten og de negative overbevisninger, så vil jeg 
anbefale dig at klikke ind forbi www.pernillemelsted.com og tjekke en af 
Pernilles workshops i at udleve sin passion eller elske sin frygt ud. Der kan du 
også  læse  mere  om  hendes  to  bøger  ”Find  din  passion  på  fire  uger”  og  ”Udlev  din  
passion  på  fire  uger”.   

Skal du have mere hjælp med at få styr på tiden og dine prioriteter, så kig forbi 
www.dortherindbo.dk. Der finder du Dorthes workshops og kan læse mere om 
hendes  personlige  rådgivning  og  hendes  bog  ”Travle  kvinders  guide  til  mere  tid”.  
Tilmeld dig også Dorthes nyhedsbrev og få opskriften på, hvordan du laver en 
effektiv to do-liste. 

Vil du helt eliminere dit arbejde, så du kan skrive på fuldtid, vil jeg anbefale dig 
Timothy  Ferriss’  bog  ”The  4-Hour Work Week – Escape the 9-5, live anywhere 
and  join  the  new  rich”.  Det  lyder næsten for godt til at være sandt ikke?  

Glæder mig til at se dit navn på omslaget af en bog. 

 

 

http://www.bogskriveriet.dk/
http://www.pernillemelsted.com/
http://www.dortherindbo.dk/
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