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ATT GÖRA EN
FOTOBOK

från ax ti l l l impa
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Hur allt började
• Ett stort antal bi lder, anteckningar och broschyrer från mina
pilgrimsvandringar fick tankarna att börja ta form.

• En bok eller två böcker?

• Kan jag få goda råd och hjälp av någon

• Författaren Sven som skrivit böcker.

• Vilka verktyg
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Verktyg
• Mitt val blev Scribus, dtp-program som är fritt med en öppen källkod.

• Idag finns andra mer avancerade verktyg som t.ex. Adobe Indesign som är
ett mer stabilt program men som också kostar ca 600 per månad.

• Fotoredigering med Photoshop Elements 2011

• Vilket sidformat? Kvadratiskt? Eller l ika som fotografen Daido Moriyama
använt sig av

• Mer om Scribus som engagerade mig och som blev nyckeln ti l l boken.
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Scribus huvudmenyer ser ut så här
• Nytt dokument öppnas med flyttbara menyer. Man
konfigurerar en mall , sparas som: scribus-fi l .sla

• Färghanteringen är ett eget kapitel. Det som kommer
ti l lbaka från tryckpressen ska se lika dant ut som det
vi såg på skärmen.

• Besök
https://www.youtube.com/watch?v=3sEoYZGABQM
och artiklar av Staffan Melin om scribus
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• Stäl l in layout-typ, storlek, marginal l injer och bleeds

• Stäl l in: redigera/sti lmallar, två typer: teckenformat och styckeformat.

• Skapa mallsidor för höger och vänster sida

• Glöm inte sidnumreringen

• Nu kan vi börja med en "dummy" och kolla att det hela fungerar!
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• Se ti l l så att sidnumreringen fungerar. Dokumentinstäl lningar / Avsnitt.

• Lägg ti l l ett par sidor. Välj : Sida / Infoga och se ti l l att höger resp. vänster
mall kommer på udda resp. jämna sidor.

• Infoga en textram. Klicka i menyraden rutan med ett A och rita in textrutan.

• Öppna texthanteraren, symbolen med en gul penna.

• Kopiera in el ler skriv in din text. Kl icka ok på det gröna v-et högst upp.

• Infoga bild på samma sätt med symbolen under textramen.
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• Justera text- el ler bi ldrutans positioner med: Fönster /
Egenskaper

• På första sidan ser du snart att den är ful l av text. En röd ruta
med ett x i markerar att sidan är ful l . Länka ti l l nästa sida.

• Instäl lning för utskrift ti l l pdf i cmyk. Fil / Dokumentinstäl l-
ningar / Färghantering markera: Aktivera färghantering

• Instäl lning för PDF export väl j kompatibi l itet: PDF/X-1 a

• Exportera ti l l PDF. I övre menyraden Fil / Exportera / Spara
som PDF.
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Ett manus börjar ta form sommaren 201 6.
• Sven och jag korrekturläser många gånger, vi justerar bilder och text på
omslag och inlaga.

• Bokomslaget . . . ja, innehållet ska vara en intresseväckare.

• Första versionen är klar. Är det så här lätt att göra en bok! Ska boken
säljas el ler ska den vara ett eget dokument?

• Det är klart att den ska marknadsföras, hur svårt kan det vara? Naivt
kanske. . . , men det var rätt kul!
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Utgivningsstrategi, hur ska jag välja
• Förlag betalar ofta för att få ge ut, men ger sen låg royalty, kanske 1 0-20
kr per sålt ex. Hos de stora är risken stor att man försvinner i mängden.

• Hybridförlag. Författaren gör den finansiel la investeringen i boken men tar
hjälp av förlaget när det gäl ler både inlaga och omslag

• Egen regi. Man tar hela processen själv. Ta hjälp av organisationen
Egenutgivarna, som jobbar för att höja profi len för egenutgivning.
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Jakten på förlag
• Att ha ett förlag i ryggen skickar tydl iga signaler ti l l branschen att boken
håller en kvalitetsnivå som de är vana vid

• Besök på Bokmässan i Göteborg var självklart. Hos de större förlagen var
intresset nästan noll . Tiden gick och nästan inget hände.

• Tog nya kontakter: Votum & Gullers, Bazar, Vulkan och många fler.

• Här i Västerås kommer jag i kontakt med Faun Förlag.
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Faun Förlag
• Litet företag med tre anstäl lda inkl. förläggaren. Första mötet slutar i god
atmosfär och med positiva omdömen.

• Offerter från olika tryckerier diskuteras.

• Avtal tecknas i december 201 6, provupplaga 700 exemplar. Ett års fri
lagerhållning.

• Trådbunden inlaga, 1 76 sidor, 1 30 g silk-bestruket.

• Text om copyright och upphovsrätt, ISBN, streckkod, och förlagets logga

• Hårt omslag, matt seglaminat.
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Tryckning
• Färdigt manus skickas ti l l tryckeriet för soft proof, en digital provbok.

• Massor av fel upptäcks i provboken trots noggrann genomläsning.

• "Pressarna måste stoppas"

• Vad har hänt? Kan någon ha förväxlat manus!

• Frågan förbl ir obesvarad!

• Leverans i februari 201 7 från CO-Print Baltic.

• Pl iktexemplar skickas ti l l KB och sex andra bibl iotek
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Marknadsföring genom:
• BTJ (f.d. Bibl iotekstjänst), 2 ex skickas för recension.

• Förlagssystem AB tar hand om order / kundservice

• Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandeln.

• Adlibris, Bokus och andra nätbokhandlare.

• Relevanta kulturredaktioner. Presentation av bok och författare.
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Egen försäl jning
• Fauns Förlags hemsida och web-shop
http: //www.faunforlag.se/?page_id=6769

• Författarens egna hemsidor http: //www.buencamino.se
och http: //www.buencamino.nu

• Föredrag om mina Pilgrimsvandringar. Med avslutande bokförsäl jning
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från ax ti l l l impa
Tack för uppmärksamheten!




