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PM rörande ’adopterade’ titlar. 
 
Bokförlaget Axplock: 
Är ett bokförlag med allmän utgivning. Sedan 1982 har vi givit ut stort och 
brett sortiment med varierande titlar. Under de senaste åren har förlagets 
utgivning ökat och vår kapacitet idag är i ökande. Resurser har tillförts och 
nya marknader etablerats. Utvecklingen fortgår. 
 
Adopterade titlar: 
Detta samlingsbegrepp är tillämpligt när författarens engagemang skall ökas. 
Mer om vad detta individuellt anpassade system innebär förklarar vi vid 
behov närmare eftersom vi kan anpassa detta till dina behov och önskemål. 
 
Titlar: 
Titlar för vilka vi har vanliga förlagsavtal tilldelas förlagets ISBN. Övriga 
titlar kan använda befintliga ISBN. Vi vinnlägger oss om att behandla alla 
titlar på bästa tänkbara sätt. Eftersom varje titel är unik upprättas separata 
planer för varje titel. 
 
Produktion: 
Axplock åtar sig att producera böcker anpassade efter kundens behov vare sig 
det är till ett företag eller en institution, förening eller privatperson. Gäller det 
läromedel eller titlar till vilka man kan lägga till IT-baserat material i olika 
former har vi enkla redigeringsprogram som författaren lätt själv kan 
använda direkt. 
 
Manus:  
Våra lektörer bedömer och läser alla manus vi får in.  Kommer sedan med 
idéer och synpunkter. Varje titel behandlas således för sig. 
 
Lektörsutlåtande: 
Vi åtar oss att ge dig ett bra lektörsutlåtande baserat på ditt manus. Vi har 
flera lektörer med olika inriktning att välja på. Du får således ett anpassat 
svar. 
‘Jag har bett mina vänner läsa mitt manus, och dom tyckte det var bra  …’ 
Kanske inte alltid. Är man vän så är man … Här krävs en annan bedömning, 
med eller åtgärder. (Se även korrektur nedan.) 
 
Redaktion: 
Axplock åtar sig alla sorters redaktionellt arbete. Vår stab består av alla typer 
av kunniga och erfarna redaktörer, översättare, korrekturläsare, etc. Har du 
manus på papper kan vi ordna digitalt manus åt dig, antingen genom 
skanning eller utskrift. Vi har ett bra kontaktnät. 
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Redaktionell bearbetning: 
Behövs bearbetning kan vi ordna det och vi har även redaktörer som kan 
hjälpa dig om du behöver hjälp med själva författandet. Redaktionen står 
alltid till förfogande med råd och dåd. Vi hjälper dig också att utforma ditt 
manus både tekniskt och innehållsmässigt. Det är ju allas intresse att 
slutprodukten blir så bra som möjligt. 
 
Illustrationer: 
Kan vara ett problem. Vi har medarbetare som kan. 
 
Layout: 
Bokens yttre utseende är viktig och bör återspegla innehåll etc. Vi har duktiga 
layoutare som både bistår dig att utforma inlaga och omslag på bästa sätt. 
Mångårig utbildning och erfarenhet av bildbehandling är ett måste. 
 
Korrektur: 
Även det bästa manus måste korrekturläsas. Vi har erfarna korrekturläsare att 
tillgå. ’Det är svårt att läsa korrektur på egen text’. Vi har erfarna 
korrekturläsare som med eller utan åtgärd går igenom ditt manus. Med 
åtgärd menar vi att man aktivt korrigerar rena språk- och skrivfel direkt i din 
digitala fil. 
 
Tryckning: 
Axplock åtar sig att utarbeta offertunderlag och begära in offerter från ett 
stort antal tryckerier både inom och utom Sverige. Vi kan naturligtvis även 
framställa andra media. Vi brukar anlita separata bokbinderier för bindning. 
Kvaliteten är avgörande. 
 
Marknadsföring: 
Vi sköter marknadsföringen som för våra egna titlar. Axplock åtar sig även att 
genomföra riktade kampanjer och lanseringar eller nylanseringar enligt 
överenskommelse.  Våra kampanjer upprepas och nyhetsbrev utges 
regelbundet. 
 
Lagring: 
Axplock åtar sig att lagra böcker under överenskommen tid. Böckerna 
förvaras säkert och försäkrat i torrt varmlager. 
 
Distribution: 
Axplock åtar sig att distribuera böckerna till överenskommet pris. Billigaste 
transportsätt används. Vi har avtal med flera fraktförare för bästa pris. 
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Redovisning: 
Axplock åtar sig att för kundens räkning debitera och redovisa sålda 
exemplar i enlighet med överenskommelse i varje särskilt fall. 
 
Hemsida: 
Axplock åtar sig att lägga ut titeln på sin hemsida mm tillsammans med bild 
och reklamtext i samma utförande som egna titlar. 
 
E-butik: 
Axplock åter sig att sälja boken via sin e-butik, kopplad till andra 
försäljningskanaler, bokhandlare, bibliotek samt genom Axplocks hemsida. 
 
Registrering: 
Axplock erbjuder kunder sina egna villkor hos grossister, fraktförare, posten 
m fl och medverkar till att titeln exponeras mot marknaden i befintliga 
sökfunktioner. 
 
Stipendier och bidrag: 
Vi kan hjälpa till med att söka bidrag mm. Ibland krävs det att ansökan 
kommer från ett förlag så att bidragsgivaren garanteras utgivning av ett 
förlag. Ibland skall ansökan inges av privatperson (-er) före igångsättandet av 
ett projekt. Även då kan det vara bra att ha ett förlag i ryggen. 
 
Övrigt: 
Axplock tillhandahåller även andra tjänster som kan vara av intresse för 
kunden.  
Detta innebär för en oerfaren debutant att vi ställer hela vårt kunnande och 
våra erfarenheter till förfogande.  
Det innebär också att en etablerad författare själv kan välja det som varje titel 
kräver. Stor flexibilitet är således ledmotivet.  
Det är således lätt att inse att vårt system med individuell behandling är 
klarare och mer kostnadseffektivt än ’paketlösningar’ där man 
standardbehandlar alla titlar och då naturligtvis tagit till överkant vid 
prissättning, utförande och så vidare eller gjort avkall på kvaliteten. 
 Flexibiltet och öppenhet lönar sig i längden. 
 
Uppdaterad: 24 juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 


