
Boklotsen
För dig som drömmer om att ge ut en bok

Vägar till utgivning

Du går i boktankar - så kul!
För inte alls så länge sedan gick jag i samma tankar som du. Jag höll på 
att lägga sista handen vid manuset till min roman Mata inte skuggorna 
och drömde om att få hålla den färdiga boken i min hand. En dröm som 
jag närt ända sedan jag var barn!
 
Nu återstod att knäcka frågan hur detta skulle gå till. Jag sökte, jag 
famlade, jag vägde för och emot men hade svårt att få överblick och 
ännu svårare att begripa vad som skiljde den ena vägen från den andra. 
Till slut valde jag att starta eget förlag, TR Förlag, och lära mig allt från 
grunden.
 
När jag knagglat mig igenom hela processen tänkte jag att jag kanske 
kunde göra vägen lite enklare, och framförallt tydligare, för någon annan. 
Jag tänkte att jag kanske kunde hjälpa dig genom att först och frömst 
visa dig vilka möjligheter du har. 
 
Därför skapade jag Boklotsen och denna Vägvalslots som är min gåva 
tilll dig. Jag hoppas den ska ge dig en överblick.
 



Boklotsen
För dig som drömmer om att ge ut en bok

Vägar till utgivning

4 valmöjligheter
Som jag ser det har du fyra olika vägar att välja på. Du kan:
 
Vända dig till ett traditionellt förlag och försöka få din bok antagen.
 
 
 
 
 
Vända dig till ett hybridförlag och hoppas på att de vill ge ut din bok.
 
 
 
 
 
Ge ut din bok på eget förlag, så kallat microförlag, så som jag gjorde.
 
 
 
 
 
Ge ut din bok själv men via ett egenutgivningsföretag
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Traditionellt förlag
 
Att vända sig till de traditionella förlagen är en säker och trygg väg att 
gå, men nålsögat du ska ta dig igenom är litet. Det ställer stora krav på 
ditt manus och din förmåga att nå fram.
 
Hybridförlag
 
Att vända sig till de så kallade hybridförlagen ökar dina chanser att bli 
antagen men du behöver själv bidra med pengar för produktionen och 
utgivningen.
 
Microförlag / eget förlag
 
Att starta eget förlag ger dig alla möjligheter men också allt ansvar. 
Såväl arbetet som den ekonomska investeringen ligger helt och hållet på 
ditt bord. Det underlättar om du har kännedom om företagande sedan 
tidigare.
 
Egenutgivning
 
Att producera och ge ut sin bok själv genom något av de 
egenutgivningsföretag som finns idag möjliggör för många att få se sitt 
manus i tryck. Du väljer själv upplaga och din ekonomiska investering,  
beroende på din förmåga och hur du ser på din framtid som författare.
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4 vägar - 4 valmöjligheter
Jag vill att du ska veta att det ALLTID finns en väg för dig att ge ut din 
bok. Sannolikt måste du kompromissa med det ena eller andra, MEN din 
bokdröm går att genomföra, det vet jag med säkerhet.
 
 
 
 
 
 
 
Vilken väg är din väg?
Så, vilken av dessa 4 vägar är Din väg? Jag hoppas att du fått en liten 
överblick över de olika vägmöjligheterna i denna sammanställning. Du 
kanske redan nu har bilden klar för dig vilken väg som är din. Men om 
du vill dyka lite djupare ner i dina egna förutsättningar och få en mer 
omfattande inblick i vad de olika vägarna innebär, innan du börjar 
vandra, har jag satt samman en kurs för just detta. 
 
Den heter "Välj din väg till utgivning" och syftar till att förvissa dig om att 
den väg du väljer verkligen är den rätta. En länk med mer information 
om denna kurs skickas till dig via mejl på den mejladress du registrerade 
för att få tillgång till den här gratis vägvalssammanställningen.
 
På återseende!
 
Varma hälsningar
Therese Renåker
 
 


