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Egenutgivning

Författardrömmar?

Sa gör du din
egen bok

Drömmer du om att bli
författare? Du kan själv
trycka upp manuset du
har hemma i byrålådan

- även om alla bokförlag
säger nej. Vi visar hur du
gör och vad du behöver

tänka på.
JAN SANDBLAD»

Du behöver:
Dator med internetuppkoppling.
Ett bokmanus.

Pandemin och den ofrivilliga
isolering som den har inneburit
har fått oss att skriva som aldrig
förr. Bokförlagen rapporterar en

ökning av inkomna obeställda manus med
omkring 30 procent.

Men chansen att få sitt manus antaget
och publicerat som bok är tyvärr snudd på
minimal. Varje förlag ger, i bästa fall, bara
en eller två debutanter chansen varje år och
konkurrensen är stor.

Så vad göra om du refuseras gång på
gång, men verkligen tror på din bokidé? En
lösning kan vara att ta saken i egna händer
och göra din egen, fysiska pappersbok. Det
finns ett flertal tjänster på nätet som låter
dig göra detta, vare sig det handlar om några
enstaka exemplar eller en större upplaga.

Vi går igenom vad du ska tänka på, vilka
tjänster som finns och visar sedan med ett
steg för steg-exempel hur du går tillväga.

Kolla formatet
På de flesta tjänster som låter dig trycka din
egen bok kan du välja om den ska innehålla
enbart text, både bilder och text eller bara
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bilder. Om det är en bok med enbart foton
(och bildtexter till fotona) och du bara vill
ha några enstaka exemplar kan det vara värt
att titta på tjänster som erbjuder tryck av
fotoböcker, då kvaliteten oftast blir högre
med dessa. I nummer 17/2020 testade vi
sådana tjänster.

Du behöver också bestämma vilket
format din bok ska vara i. Ska den vara
inbunden eller häftad? Vilken kvalitet ska
det vara på pappret? Hur tjockt ska pappret
vara? Vilken storlek ska boken ha? Vilken
typ av omslag ska det vara?

Valmöjligheterna här kan vara smått för-
virrande och skapa beslutsångest, då dessa
val inte minst påverkar priset för din bok.
Ett tips är att titta på befintliga böcker du
gillar i din bokhylla och utgå ifrån dessa för
att sedan bestämma vilken utformning som
passar just ditt bokprojekt.

Här kan det också vara värt att påminna
om e-boksformatet. Är det inte nödvändigt
för dig med en fysisk bok är detta ett prisvärt
alternativ, vare sig du bara vill sprida boken
till nära och kära eller om du vill kunna sälja
den och tjäna pengar på den.

Bestäm upplaga
Vill du bara ha några enstaka exemplar av
din bok för att dela ut bland släkt, vänner
och bekanta? Eller hoppas du kunna sälja

-> En av
de första
sakerna du
behöver
bestämma är
vilket format
boken ska ha.

tusentals böcker och bli rik
på ditt författande? Din ambi-
tionsnivå här påverkar både priset och
vilken typ av tjänst du ska använda dig av.

En större upplaga ger en lägre kostnad
per bok, men samtidigt förstås en högre
totalkostnad. Det kan vara värt att räkna
baklänges och utgå ifrån hur mycket du
är beredd att investera totalt och sedan se
hur många exemplar av din bok (och andra
tjänster) du kan få för de pengarna.

Om du tänker sälja din bok måste den
bland annat få ett så kallat ISBN-nummer
och registreras hos Bibliotekstjänst - även
om du har tänkt sköta försäljningen själv.
De flesta tjänsterna kan hjälpa till med
detta, och de har oftast ett bra paketpris för
det du behöver.

Hjälp med korrektur
Hur mycket hjälp behöver du utifrån?
Återigen är det din ambitionsnivå som sätter
ribban här. Vill du bara dela ut en bok med
dina samlade dikter till några vänner gör
det kanske inte så mycket om det smyger
sig in ett stavfel eller två i texten. Och har
du snälla vänner kanske de kan tänka sig
att läsa igenom ditt deckarmanus eller din
självbiografi en gång eller två i jakt på stavfel
och andra missar innan du skickar iväg det
till tryck.

Men har du försäljningsambitioner med
ditt bokprojekt ökar kraven på att texten är
både korrekt och intressant. Det kan då vara
värt att låta en professionell lektor/redaktör
titta på den. Lektors- och redaktörstjänster
kan köpas fristående innan du skickar ditt
bokmanus till tryck, men erbjuds ofta också
av boktryckartjänsterna.

Dessa erbjuder oftast också att hjälpa
till med både marknadsföring och försälj-
ning av din bok (förstås mot en större eller
mindre kostnad). Som egenutgivare med
ambitioner att tjäna pengar på din bok får
du dock räkna med att ordna det mesta av
marknadsföringen själv. Konkurrensen är
stor och det är lätt att drunkna i floden av
böcker som ges ut, både från etablerade
förlag eller egenutgivna. •

I

Sajter och
böcker som
hjälper dig
I den här guiden visar vi hur
du gör för att trycka en bok
för eget bruk, utan hjälp med
redigering, marknadsföring
eller försäljning. Har du större
planer för ditt bokprojekt
finns många bra hemsidor
med information och tips.

O En bra sida är facebook.com/
egenutgivare. På Facebook

finns även gruppen Egenutgivare på
Facebook där du kan få hjälp och
svar på dina frågor.

O Sajten Boktugg {.www.
boktugg.se) har bland mycket

annat nyttiga och informativa
artiklar om egenutgivning.

O Det finns också flera bra
böcker om ämnet, till

exempel Egenutgivarnas egna
berättelser från Hoi förlag och Ge ut
din bok: Från manus till mål av
Johanna Wiman. Du kan hitta
butiker som säljer dem via pris-
jämförelsetjänsten Bokfynd.nu
twww.bokfynd.nu).

O Oavsett om det handlar om
skrivande eller bokutgivning

är tidningen Skriva Ivmw.tidningen-
skriva.se) en oumbärlig källa för
inspiration, information och tips.
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Egenutgivning

Steg för steg:

10 steg till en egen bok
i.
Registrera
Börja med att bestämma dig för vilken tjänst
du ska använda. I vårt exempel använder vi en
tjänst som heter BOD (www.bod.se).

Registrera dig på tjänsten, vilket i vårt
exempel är kostnadsfritt. Det enda som behövs
i det här läget är din e-postadress och ett
lösenord, välj också om du vill ta emot nyhets-
brev från tjänsten eller inte. Du får då ett mejl
med en bekräftelselänk som du behöver klicka
på, så loggas du in på tjänsten.

2.
Produktval
Gå tillbaka till första sidan, bläddra ned till våra
produkter och välj BoD Fun. Klicka sedan på
Starta här och välj Nytt bokprojekt en bit ned

Här finns också en bra hjälpguide i pdf-
format att ladda ned under Hjälpguiden.

^ I vårt exempel använder vi tjänsten
BoD Fun för att skapa och trycka en bok
för eget bruk.

3.
Boken
Det är nu dags att fylla i information om bok-
projektet. Du får välja språk, ange bokens titel,
författare och välja sådant som antal sidor,
bokformat, inbindningstyp, omslag och papper.
Intill varje val finns ett litet frågetecken som du
kan klicka på för att få upp en beskrivning av
vad de olika valen innebär.

Som vi skrev tidigare kan det här vara bra
att ha en bok du gillar till hands för att jämföra
med och se vad de olika alternativen ger för
faktiskt slutresultat.

4.
Kostnad
Längre ned på sidan ser du hur dina val påver-
kar kostnaden. Efter varje ändrat val uppdate-
ras kostnaden i realtid. Priserna är per bok vid
olika kvantiteter.

Ju fler böcker du beställer, desto lägre
blir styckpriset. För att få fram totalsumman
multiplicerar du bara styckpriset med antalet
böcker du vill beställa. Observera dock att det
tillkommer en leveranskostnad senare.

Våra produkter

BoD Fun
So*

BoD E-bok
£•60*

Skapa och tryck din bok för Ge ut din e-bok med ISBN i
eget bruk. nätbokhandeln.

h9*n avtalstid

flin 17.40 kr

Ingen avtalstid

Gratis

BoD Classic
Bok och e-bok

Ge ut din bok och e-bok
rmd ISBN i bokhandeln och
niltatliaixJeln.

1 ärsavtaisM

799 kr

BoD Comfort
Bok och e-bok

Innehåller BoD Classic plus
visningsexemplar,
startupplaga och stöd av
projektpartner.

lårs avtalstid

2 499 kr

t Här ser du hur dina olika val påverkar priset per
bok, som även blir lägre ju fler du beställer.

När du har fyllt i alla uppgifter och fått fram

en kostnad du är nöjd med klickar du på Nästa

längst ned på sidan.

5.
Uppladdning
Nu har det blivit dags att ladda upp själva
innehållet. Både texten (inlagan) och omslaget
ska laddas upp som pdf-filer. Har du exempelvis
skrivit ditt bokmanus i Word måste det sparas
om till pdf-format. Detta är det knepigaste
momentet och det gäller att få allting rätt för
att slutresultatet ska bli så bra som önskat.
Som tur är finns det bra hjälpmedel till hands!

För inlagan finns det flera Word-formatmallar
att ladda ned för både skönlitterära verk och
fackböcker. Dessa hjälper dig att planera inne-
hållet på ett snyggt och strukturerat sätt. Det
går också att köpa till tjänsten inlagedesign.

För omslaget går det att använda nätverk-
tyget Easycover. Klicka bara på knappen Starta
Easycover långt ned till höger, så kan du snabbt
och enkelt få hjälp att designa ett enkelt
omslag, spara det som pdf-fil och ladda upp
det till ditt bokprojekt.

6.
Korrigering
Skulle något gå snett med uppladdningen får

du ett felmeddelande med information om vad
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