Hur får du ditt bokmanus till att också bli till en bok?
Stig Ottosson vid Stimulera.se berättar om problematiken att framgångsrikt gå från manus till en färdig bok.
Många sitter och skriver böcker,
men få får se dem i bokhandeln eller i
digitala bokshoppar. Varför?

få färska kunskaper från forskningen, brukar
jag först trycka upp små serier till mina
böcker och samtidigt ha förhandlingar med
större internationella förlag, väl medveten
om att det kan ta år innan böckerna kommer ut hos dem. Med mina förserier av
böcker ser förlagen att det finns en marknad
för böckerna och inser att böckerna är mera
kompletta med den förarbetningen.

J

a, det är så många som sitter och
skriver hemma, går kurser i författarskap
eller deltar i skrivarstugor. Att färdigställa
ett manus är så klart ett stort arbete och fantastiskt, men att nå ut kan vara väldigt svårt
eftersom det är en mängd saker som behöver
att ordnas innan boken är klar att ges ut.
– På Stimulera.se kan vi hjälpa författaren,
föreningen eller organisationen att gå hela
vägen från manus till ett färdigtryckt verk,
berättar Stig Ottosson, ägare av ABC-Tryck
AB och dess förlag Stimulera.se.

• Har ni någon speciell inriktning?

– Stimulera.se har flera böcker på väg att
ges ut, varav många är fokuserade på populärvetenskapliga ämnen. Vi kan ta Guillou som
exempel där historiska fakta vävs samman
med fiktion. Kombination blir väldigt bra när
det är välskrivet och det är lite av den typen
av verk som vi vill ge ut.
– Just nu tittar vi bland annat på manuset
till en bok som handlar om hur buggar i
olika datorsystem och program kan byggas in
för att skapa problem för användarna. Den
utgår bland annat från ett rättsfall i USA där
programmeraren medvetet lade in en ”tidsinställd bomb” i ett program för att tillförsäkra
sig jobb att ta bort buggen i programmet.
Boken kommer också att ta upp en del
grundläggande saker om programmering.
– Det här verket, om det håller hela vägen,
är ett exempel på ett manus som vi intresserar
oss för, men vi välkomnar alla andra genrer,
som helst både är bildande och spännande
att läsa.

– Ju mera färdigt ett verk är desto större
chans att ett etablerat förlag tar beslut om att
ge ut boken, om man inte själv vill ge ut den
på eget förlag eller använda sig av mellanformen att stå för produktionen och låta ett
förlag marknadsföra boken. Vi kan ge råd om
alla formerna.
• Vilka svårigheter möter författaren att få
sitt bokmanus utgivet?

– Jag har själv skrivit och gett ut böcker
och läromedel eftersom jag är professor till
professionen. Jag har därför upplevt hur
krånglig processen kan vara hos de stora
förlagen att få dem att ta beslut om utgivning
och hur lång tid och hur byråkratiskt det kan
vara innan boken blir publicerad av dem.
– Sedan tar de ofta väldigt höga priser på

fackböcker, vetenskapliga böcker och läromedel, vilket minskar spridningen av böckerna.
Genom vår verksamhet kan man komma un-

dan lite billigare och får en smidigare process,
säger Stig.
– För att mina studenter till exempel skall

– Har du tankar på att ge ut det där manuset som har legat så länge i datorn så är det
bara att höra av sig till oss så hjälper vi till,
avslutar Stig.
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