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Från manuskript till färdig bok 

När boken är färdigbehandlad i Word är det dags att sprida 
den till fler genom att trycka den. Det kan vara lämpligt 
att fundera över detta innan man slutför arbetet i Word. 

Tre alternativ för tryckning
Tryck själv med laserskrivare
Detta är det billigaste alternativet och kan fungera väl med en 
upplaga mindre än 10 exemplar. Gör inlagan själv i A4-format 
och be om hjälp med inbindningen. DIS Syd har införskaffat 
en maskin för inbindning av släktböcker. En kopieringsfirma 
kan också erbjuda hjälp.

Det kan vara trevligt att ge släktboken ett separat omslag med 
tjockare papper och i annan färg. Sök upp en passande bild 
och gör omslaget i Word. En kombination av omslag och bind-
ning är att använda ett omslag med lim i ryggen som värms 
och binder boken. Då kan man få en genomskinlig framsida.

Anlita kopieringsfirma
Är upplagan i storleksordningen 10 - 300 exemplar är det för-
månligast att vända sig till en kopieringsfirma. Räkna med att 
priset blir omkring 30 - 50 kr för en bok med 100 sidor. Priset 
per exemplar sjunker inte mycket vid större upplaga. Detta 
alternativ kräver oftast att du kan lämna ett helt färdigt tryck-
original som pdf-fil. Hör med firman innan du sätter igång!

Vänd dig till ett tryckeri
Det traditionella tryckeriet kan bli förmånligt vid större upp-
lagor. Startkostnaderna är stora men sedan ökar inte priset 
så mycket vid större upplaga. Ofta kan ett tryckeri ge betyd-
ligt mer hjälp med utformning av manus och inläggning av 
bilder. De har också ett större utbud av former för bindning.
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inte ser felen, gör läsaren troligen det och blir irriterad och 
undrar över hur tillförlitlig du är.

Försäljning
Var glad om dina släktingar är så intresserade att de 
läser! Räkna inte med att släktbokningen blir en större 
försäljningsframgång. 

Lämna till tryck
Ta kontakt med tryckaren i god tid
Som jag redan påpekat är det viktigt att ta kontakt med den 
som ska trycka boken redan på planeringsstadiet. Tryckeriet 
kan komma med uppgifter som får dig att tänka i nya banor.

Begär offert på tryckjobbet
En tryckare kan begära fyra gånger så mycket som en annan 
för att trycka samma bok så det är viktigt att begära offert 
från flera olika företag. 

Vid offertförfrågan bör du lämna på följande uppgifter:

Uppgifter för offertförfrågan
1. Titel:

2. Författare:

3. Förlag:

4. Format: (bredd x höjd) i mm

5. Omfång: i sidor

6. Upplaga: antal exemplar inklusive pliktexemplar

7. Tryck inlaga: Svart/Färg

9. Pappersvikt i inlaga 

10. Tryck på omslag: Svart/Färg

10. Pappersvikt i omslag? Färg?

12. Bindning Mjuk band, Pärm bok, Häfte
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Färg
Räkna med att färgtryck blir 2 - 4 gånger så dyrt som svart/
vitt. För att hålla nere kostnaderna kan man fundera på att 
bara använda färg till omslaget och några få uppslag.

Kontrollera med tryckaren! 

Copyright
Om du vill använda andra bilder eller texter än dem du 
själv producerat måste du ha upphovsmannens tillstånd 
och kanske också ersätta honom. Ge också upphovsmannen 
erkänsla genom att ange varifrån du har hämtat materialet. 
Äras den som äras bör!

Pliktexemplar
Enligt lag är alla tryckerier i Sverige skyldiga att lämna 7 
pliktexemplar till universitetsbiblioteken. Trycker du din 
bok i färre exemplar än 30 skall två av dessa skickas som 
pliktexemplar.

Mer information om pliktexemplar finns att läsa på:  
www.kb.se/forlag-tryckeri/pliktexemplar.

Ge din bok ett ISBN-nummer
Varje bok som ges ut bör ha ett ISBN-nummer (International 
Standard Book Number) för att entydigt identifiera boken 
över hela världen. Detta behövs dock inte om boken ges ut i en 
liten upplaga eller inte skall säljas offentligt. Ett ISBN-nummer 
kan kostnadsfritt rekvireras från Kungliga Biblioteket http://
www.kb.se. ISBN-nummer identifierar en bok entydigt, från 
2007 består det av 13 siffror. De första fem siffrorna är 978-91, 
vilket visar att det är en bok tryckt i Sverige nästa siffergrupp 
visar vem som gett ut boken och sista gruppen är ett löpnum-
mer, slutsiffran är en kontrollsiffra.

Korrekturläsning
Det är nästan hopplöst att själv korrekturläsa, man blir blind 
för sina egna fel. Ett tips är att lämna manuset till tre vänner 
– de kommer nog inte att hitta samma fel. Kommentarer 
och feedback får bokens text att mogna. Även om man själv 
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13. Häftmetod: Limhäftning; Trådhäftning; Klamring; 
Spiralbindning

14. Leveransvillkor, kostnad, leveransdatum och 
leveransadress

Begär provtryck
Innan din upplaga trycks bör du begära ett provtryck på 
bokens inlaga, för att få se hur den kommer att se ut, med 
möjligheten att göra ändringar i sista minuten. På det viset 
blir du inte överraskad när hela upplagan levereras.

Läs mer
I Diskulogen nr 83 sidan 14 finns en trevlig artikel om hur 
man gör en släktbok med adresser till många tryckerier och 
kopieringsfirmor där DIS-medlemmar får rabatter.

Göran Lindgrens bok: Gör en bok! – råd och övningar för 
författare eller Hur man enkelt formaterar böcker med Word 
eller andra ordbehandlingsprogram i A5-format från sina 
manus och opublicerade romaner, Uppsala 2007. Han har 
många praktiska anvisningar och råd värda att ta vara på.

På pdfCity www.pdfcity.com erbjuder man två värdefulla 
tjänster gratis. Dels kan du kontrollera om din pdf-fil håller 
måttet, dels kan du förvandla din pdf-fil så att du själv kan 
skriva ut en dubbelsidig inlaga som kan vikas på mitten, 
häftas och få en liten bok i A5-format.


