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Velkommen hos Samfundslitteratur
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig

Enhver bog er noget helt særligt, men der er altid en række faste arbejdsgange og 
processer, bogen skal igennem, inden den udkommer. Her kan du læse, hvordan 
samarbejdet mellem forfatter og forlag typisk foregår, hvem du kommer til at ar
bejde sammen med, og hvordan dit manuskript skal afleveres til forlaget. Pjecen 
indeholder også nyttig viden om bl.a. royalty, bibliotekspenge og vores forfatterweb.
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Om udgivelsesprocessen

At skrive og udgive en bog indebærer en række trin med forskellige kontaktflader til 
forlaget – lige fra de første samtaler om, hvordan bogen skal struktureres, til den er 
indholdsmæssigt færdig og skal produceres, og til den færdige bog ankommer hos 
vores distributør på dens vej til boghandlerne og læserne. Du kommer til at arbejde 
tæt sammen med en forlagsredaktør, en manuskriptredaktør og forlagets markeds
føringsafdeling. Vi ved, at det kan være hårdt arbejde at skrive en bog, og vi gør, hvad 
vi kan for at hjælpe dig undervejs.

Overordnet set er der tre faser i udgivelsesprocessen. Først er der redigeringsfa
sen, hvor du i samarbejde med en forlagsredaktør gør bogens indhold færdigt. Det 
er også i denne fase, at manus evt. peer reviewes. Når redigeringen er færdig, over
tager vores manuskriptredaktion koordineringen af korrekturlæsning, opsætning og 
produktion. Herfra går der typisk 4 måneder til udgivelsen. Samtidig begynder vores 
markedsføringsteam at planlægge markedsføringen af din bog. Det hele sker i tæt 
samarbejde med dig som forfatter.

Forlagsredaktion Manuskriptredaktion
og produktion

Markedsføring
og salg
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Forlagsredaktion

Udarbejdelse af manuskriptet
Når din bog er antaget til udgivelse, kan du gå i gang med at skrive. Du har sikkert 
allerede i forbindelse med synopsen været i dialog med din redaktør om udgivel
sesforslagets udformning eller fået feedback på noget tekst, og du kan have vendt 
redaktionens kommentarer og spørgsmål samt en eller flere konsulentudtalelser 
med din redaktør. Tit spørger vi også undervisere/forskere om markedsmuligheder 
og får konstruktiv kritik af struktur og indhold, som vi giver videre til dig.

Hvis du endnu ikke har afleveret en færdigskrevet tekst og fået en tilbagemel
ding eller været i dialog med din redaktør om det, er det en god ide, at du afleverer 
indledningen og et kapitel eller to. Det kan være godt for dit overblik tidligt at få en 
tilbagemelding på stil, henvendelsesform osv., inden du for alvor går i gang med 
at skrive bogen. Der kan også være tilfælde, hvor det er en god ide, at du afleverer 
kapitler undervejs i forløbet. Tal med din redaktør om det.

Redaktion af det samlede manuskript
For os er det vigtigt at have en åben samtale med dig om, hvad der skal gøres med 
manuskriptet. Hverken vi eller vores konsulenter er tilbageholdende med at komme 
med konstruktive og kritiske kommentarer, hvad enten det handler om den pæda
gogiske og sproglige udformning eller det faglige indhold. Vi lægger vægt på at være 
et forlag, der giver feedback og går i dialog om indholdet. Vi holder fokus på mål
gruppen og forholder os til en række ting, såsom hvordan du indleder og fortæller 
læserne, hvad de skal forvente, og hvad bogens ide er; om du får dit faglige budskab 
igennem. 

Jo mere gennemarbejdet manuskriptet er, jo hurtigere er redigeringsforløbet. 
Overordnet forløber det således:

• Du afleverer manuskriptet til den første samlede redigering. Din redaktør læser 
og kommenterer – nogle gange med hjælp fra en fagkonsulent eller en peer 
reviewer. 

• Når du har taget stilling til og har indarbejdet kommentarer og rettelser – gerne 
i dialog med din redaktør – sender du manuskriptet tilbage til din redaktør, 
som vurderer, om det skal læses igen, eller om det kan komme videre til fær
diggørelse hos vores manuskriptredaktion.
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Ideelt set er der ikke flere redigeringsfaser end disse, men det afhænger af, hvor 
færdigt manuskriptet er, når vi modtager det. I praksis er der ofte flere yderligere 
faser af større eller mindre omfang. 

Ved antologier er det dig som fagredaktør, der har kontakten med bidragyderne 
og sørger for, at vi modtager et sammenhængende og gennemarbejdet manuskript.

Omslag og bagsidetekst
Din redaktør står også for at få udarbejdet et omslag hos en grafiker. Vi beder dig 
skrive et udkast til en bagsidetekst, som vi sammen arbejder på plads. Teksten er 
et godt grundlag for arbejdet med omslag og den første markedsføring. Du vil også 
blive bedt om at give dit input til layout. På det grundlag sender vi nogle udkast til 
bogens omslag. 

Til nogle bøger har vi et serielayout, som bogen skal passe ind i. Vi vil rigtigt ger
ne lave et omslag, du er glad for. Der er dog altid en grafisk vurdering af, hvad der 
fungerer i forhold til målgruppen. Omslaget inkl. bagsidetekst, forfatterbeskrivelse 
m.m. skal typisk være klar til at blive lagt på hjemmesiden senest ved overlevering 
til manuskriptredaktionen. Men gerne tidligere.

Supplerende materiale
Skal din kommende bog have tekstforståelsesspørgsmål, skemaer eller andet hjæl
pemateriale? På vores hjemmeside kan vi lægge supplerende materiale, som fx kan 
hjælpe undervisere med at fremlægge din bogs pointer eller de studerende med at 
forstå dem. Hvis der er figurer eller tabeller i din bog, kan vi også gøre dem tilgæn
gelige på vores hjemmeside. Din redaktør vil på et tidligt tidspunkt i redigeringsfasen 
tage en snak med dig om mulighederne for og relevansen af at have supplerende 
materiale til din bog.
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Når du skriver – formalia og indeks

Læs dette afsnit igennem, allerede inden du begynder at skrive, så du er sikker på at 
overholde formalia. Det giver en smidigere proces i manuskriptredaktionsfasen og 
mindsker risikoen for fejl i den endelige udgave af din bog.

Bogen layoutes først i produktionsfasen, og derfor skal du ikke bruge tid på den 
grafiske opsætning af manuskriptet. Det er nemmest for redaktør, manuskript
redaktør og grafiker at redigere og ombryde, hvis manuskriptet er så nøgent som 
muligt. Undlad derfor formateringer i dit dokument som fx bokse, specielle citat
kodninger mv. Informationer til layout sættes mellem kantede parenteser, fx: [boks 
start] [boks slut].

Overskrifter
Overskrifter skal du dog markere i Words overskriftsystem (“Typografier” på fanen 
“Startside” i Word). Vi anbefaler, at der anvendes højst 3 overskriftsniveauer. Brug 
koderne “Overskrift 1”, “Overskrift 2”, “Overskrift 3”, afhængig af hvor mange over
skriftsniveauer du bruger.

Generér løbende en indholdsfortegnelse med alle overskriftsniveauer, så du og 
din redaktør bedre kan overskue manuskriptets struktur/overskriftsstruktur.

Citater
Citater på mindre end to linjer skal du skrive som en del af brødteksten og i cita
tionstegn, men ikke i kursiv.

Er citatet mere end to linjer, skal du lave linjeskift før og efter citatet og indrykke 
hele citatet. Så sørger grafikeren for, at citatet bliver sat op i overensstemmelse 
med det valgte layout. Brug hverken citationstegn eller kursiv ved indrykkede citater.

Ved udeladelse af tekst i et citat bruges […].

Figurer og tabeller
Oplæg til figurer og tabeller indsætter du i den løbende tekst, hvor du ønsker dem 
placeret. Alle figurer og tabeller bliver rentegnet hos grafikeren. Information til gra
fikeren angående rentegningen skal du skrive i kantet parentes ved figuren: [til gra
fiker: alle pile skal erstattes af streger].

Husk at nummerere figurerne og at angive kilde, hvis det ikke er dig selv, der har 
lavet figuren. Placer figurtitlerne under figuren, og nummerér figurerne efter kapi
tel og figurnummer, fx: Figur 1.2. Læringens tre dimensioner. Efter Illeris 2006: 39.

Husk at henvise til de anvendte figurer i den løbende tekst. Ved henvisninger til 
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egne figurer i teksten skriver du figur/tabel 1.2 uden punktum efter sidste tal. Undgå 
at henvise med “se figuren ovenfor/nedenfor”, da det senere kan være nødvendigt at 
rykke lidt på figurerne i forhold til teksten for at opnå et harmonisk layout.

Billeder
Fotografier skal du sende til din redaktør som separate billedfiler i original eller bedst 
mulig opløsning. Behold for overskuelighedens skyld en kopi af billedet i Worddoku
mentet i skrive og redigeringsfasen; men billedet, der skal bruges i den færdige bog, 
må dog ikke have siddet i Worddokumentet, da det forringer opløsningskvaliteten 
af billedet væsentligt. Gem den separate billedfil under samme navn som billedets 
titel i manuskriptet. 

Skærmdumps skal du også aflevere som separate filer. Tryk “Print Scrn”, marker 
det ønskede område, og gem billedet i højest mulige kvalitet. På en Maccomputer 
er genvejen til at lave et skærmdump: “command” + “shift” + “3”.

Angiv i manuskriptet med kantet parentes, hvor billedet skal placeres: [indsæt 
figur 2.2].

Fremhævelser
Brug kursiv – ikke fed eller understregning – til at fremhæve begreber og termer. 
Brug også kursiv til at fremhæve værktitler i brødteksten.

Litteraturliste
Hvis der refereres til en hel bog
Hansen, H.E. (2014). Om at skrive. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hvis der er flere forfattere på bogen
Hansen, H.E. og E.V. Jensen (2014). Om at skrive. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hvis det er en antologi med redaktører
Hansen, H.E. og E.V. Jensen (red.) (2014). Om at skrive. Frederiksberg: Samfundslit
teratur.

Er der flere end tre forfattere eller redaktører på et værk, angives de tre første og 
derefter “m.fl.”.

Hvis der henvises til et enkelt kapitel i en antologi eller monografi
Poulsen, K.N. (2014). “At skrive bøger”. I H.E. Hansen og E.V. Jensen (red.), Om at skri-
ve. Frederiksberg: Samfundslitteratur: 2048.

Artikler i tidskrifter
Hansen, H.E. (2014). At skrive bøger. Om at skrive-tidsskriftet, 15 (evt. nr.): 230238.
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Artikler i aviser
Hansen, H.E. (2014). At skrive bøger. Om at skrive-avisen, 1. oktober.

Artikler fra nettet
Hansen, H.E. (2014). Om at skrive. www.fuldeadresse.dk (hentet 01.05.15).

Hvis artiklen er fra et onlinetidsskrift anvendes fremgangsmåden for artikler i 
tidsskrifter.

Henvisninger til hjemmeside
Samfundslitteraturs hjemmeside. www.samfundslitteratur.dk (hentet 01.05.15).

Henvisning til litteratur i brødteksten
Henvisninger skal du skrive i brødteksten og ikke som noter. Alle henvisninger i brød
teksten skal også optræde i litteraturlisten.

Ved generelle betragtninger eller henvisninger til et helt værk
(Hansen 2014) 

Ved citat eller henvisning til bestemt pointe eller kapitel 
(Hansen 2014: 5354) 

Ved flere henvisninger adskilles forfatterne af semikolon 
(Hansen 2014; Jensen 2013; Poulsen 2012)

Er henvisningen til sidst i en sætning eller efter et citat i den løbende tekst med 
citationstegn omkring, sættes punktum efter slutparentesen
Sådan ser Hansen dog ikke på det, hvilket er beskrevet i hans hovedværk Om at 
skrive (Hansen 2014).

Ved henvisning efter et indrykket citat med blank linje under sættes punktum før 
startparentes

Sådan så jeg dog ikke selv på det, hvilket fik mig til at forfatte Om at skrive. (Han
sen 2014: 2) 

Noter
Undlad så vidt muligt at bruge noter. Hvis det er vigtigt for formidlingen af stoffet, 
skal det op i teksten. Hvis det ikke er vigtigt for formidlingen af stoffet, skal det ikke 
med i en lærebog.

Hvor noter ikke kan undgås, anbefaler vi fodnoter. Hvis noten knytter sig til et 
bestemt ord, skal du sætte noten lige efter ordet og før komma eller punktum (eller 

http://www.fuldeadresse.dk
http://www.samfundslitteratur.dk


8

kolon, semikolon, spørgsmålstegn osv.). Knytter noten sig til en hel sætning eller et 
afsnit, sætter du noten efter sætningens komma, punktum osv.

Indeks (stikordsregister) 
De fleste af forlagets bøger skal have et indeks (stikordsregister). Vi vil bede dig 
markere indeksord direkte i Worddokumentet, før du afleverer det endelige manus. 
Det giver den nemmeste proces for dig og for os.

Før du går i gang med at markere indeksord i Word, er det en god ide at tage 
stilling til følgende:

• Overvej grundigt, hvilke indeksord der giver mening for læseren.
• Markér kun ordet på de sider, hvor det er vigtigst. Vurdér, om det faktisk giver 

mening for læseren at blive vist hen til netop denne side, når læseren fx slår 
ordet “teamrolle” op.

• Undgå for brede ord, fx bogens overordnede emne, som kan give uoverskueligt 
mange opslag.

• Undgå for mange opslag: Vælg hellere få centrale opslag end flere af varieren
de relevans.

• Beslut, om det giver bedst mening at indeksere ordet som ental eller flertal. 
Brug som udgangspunkt ental, og anvend kun flertal, hvor ental ikke giver me
ning: hellere “Teamrolle” end “Teamroller”.

• Overvej, om nogle ord skal være underordnede:
• Fx overordnet: Teamrolle; underordnet: Organisator.
• Fx overordnet: Teamrolle; underordnet: Belbins udvikling af.

Det er vigtigt, at princippet for brugen af underordnede ord er konsekvent. Vi an
befaler at bruge underordnede ord som vist ovenfor, hvor opslaget enten er en 
delmængde af det samlede begreb (fx “Organisator” under “Teamrolle”) eller et ud
dybende foranstillet led til begrebet (fx “Belbins udvikling af”). 

Vi anbefaler ikke at bruge underordnede opslag ved ordsammensætninger (fx 
“Rolle” under “Team”). Her er det bedre at skrive hele ordet som et separat opslag.

TIP: Det er en god ide at have et Word-dokument ved siden af med 
en liste over, hvordan du har registreret ord i indeks, så du fx husker, 
at “ledelse af projekter” skal markeres som “projektledelse”, at 
“teamrolle” altid markeres med ental i stedet for flertal, eller at noget 
er markeret som underordnet eller overordnet osv.

Sådan markerer du indeksordene i Word
Markering af indeksord foregår ved, at du i Wordfilen bruger indekseringsfunktio
nen:
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• Åbn fanebladet “Referencer”.
• Markér hele det ord i teksten, du gerne vil have med i indeks (eller kun den 

relevante del af ordet, fx “teamrolle”, hvis der står “teamroller”, og ordet skal 
indekseres i ental).

• Tryk derefter på knappen “Marker opslagsord”, så der åbnes en dialogboks.

Bemærk: I ældre versioner af Word findes denne dialogboks via fanebladet “Indsæt” 
> “Referencer” > “Indeks”.

I dialogboksen skal du indtaste, hvordan ordet skal fremtræde i indekset.
• Du skal udfylde feltet “Overordnet” og evt. feltet “Underordnet”.

• Fx overordnet: Teamrolle; underordnet: Organisator.
• Bemærk, at den overordnede kategori som udgangspunkt er identisk med det 

ord, du har markeret i teksten. Hvis ordet skal indekseres, præcis som det er 
markeret i teksten, skal du altså bare godkende.

• I feltet “krydshenvisning” kan du også skrive, hvis indeksordet skal vise videre 
til noget andet:
• Fx overordnet: Belbin; krydshenvisning: se Teamrolle.



10

• Fx overordnet: Organisator; krydshenvisning: se Teamrolle.
• Der kan også laves krydshenvisning ved en underordnet kategori.

Når du har skrevet, hvad ordet skal indekseres som, trykker du på “Marker”, og så 
gentager du processen for det næste indeksord.

Rettelse af indeksord og visning af indeksord i brødteksten
Bemærk: Når du markerer indeksord, så viser dokumentet dem som koder i teksten. 
De ser sådan ud: { XE: “Teamrolle” }

Hvis du vil rette i et indeksord, skal du gå ind i koden i teksten og rette det dér. 
Hvis du vil se dokumentet uden koder, kan du trykke på knappen “Vis alle” ¶ i bjælken 
på fanen “Startside”. Så er koderne ikke længere synlige, og du kan arbejde videre i 
dokumentet, som du plejer.

Hvis du vil se indekseringskoderne igen, trykker du bare på knappen “Vis alle” 
igen.

Vi sørger for at ensrette følgende i indekset:
• Efternavne står først, når der henvises til navne (hvis der kun står efternavn 

i brødteksten, og du både vil have fornavn og efternavn med i indeks, skal du 
selv skrive begge navne i feltet i dialogboksen).

• Alle overordnede kategorier starter med stort bogstav (det er altså ikke noget 
problem, hvis ordet nogle steder er markeret med stort startbogstav og andre 
steder med lille startbogstav).

• Hvis ordet fx står med kursiv i teksten, kommer det i første omgang også til 
at stå med kursiv i indekset. Vi fjerner kursiv, fed og lignende formatering i 
indekset.

Visning af indekset i Word-dokumentet
Når du vil se/tjekke, hvordan indekset ser ud, kan du gå om på sidste side i doku
mentet og under fanen “Referencer” klikke på knappen “Indsæt indeks”. Så kan du 
se indekset i sin helhed og tjekke, om fx dine overordnede og underordnede katego
rier fremstår meningsfulde som opslag for læseren. Her bør du også overveje, om 
dine underordnede opslag står efter et konsekvent og forståeligt princip.

Det er hensigtsmæssigt at lave disse tjek løbende.

Hvis noget i indeks ikke fungerer eller skal registreres som noget andet, går du ind 
på den side, hvor indeksordet forekommer i teksten. Her går du ind i indekskoden i 
teksten og retter i den specifikke kode som beskrevet ovenfor.
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Manuskriptredaktion og produktion 

Når dit manuskript er færdigredigeret og endeligt godkendt af din redaktør, over
leverer redaktøren det til manuskriptredaktionen på et internt møde. Din redaktør 
fortæller dig, når dit værk bliver overleveret. Umiddelbart efter vil en manuskriptre
daktør kontakte dig for at planlægge den videre proces.

Det er i denne fase, at bogen bliver korrekturlæst, får sit grafiske udtryk, får indsat 
figurer og billeder og bliver gjort klar til tryk. Der går typisk omkring 4 måneder, fra 
manuskriptet er overleveret til manuskriptredaktionen, til bogen er klar til udgivelse. 
I denne sidste del af processen er manuskriptredaktøren din kontakt, hvad angår bo
gens layout, småændringer i teksten og andet, der vedrører produktionen af bogen.

Fra Word til trykt bog
Det første manuskriptredaktøren gør, når din redaktør har overleveret manuskriptet, 
er at sende det til ekstern korrektur. Korrekturlæseren læser primært en sproglig 
korrektur efter de gældende retskrivningsregler, men der kan også være steder, hvor 
korrekturlæseren har spørgsmål eller kommentarer til teksten, som du skal tage 
stilling til.

Efter den eksterne korrektur vil du få manuskriptet til gennemsyn for at godkende 
de indførte rettelser. De sidste indholdsmæssige rettelser, du måtte have, kan du 
indføje i manuskriptet i denne del af processen, inden bogen sættes op grafisk.

Når du har godkendt den sproglige korrektur, sender manuskriptredaktøren ma
nuskriptet videre til en af vores grafikere. På dette tidspunkt har grafikeren fået at 
vide, hvordan satsbilledet (layout) skal være.

Bogen kommer tilbage fra grafikeren som en pdffil, og dette første udkast kalder 
vi en “1. satskorrektur”. Denne bliver sendt til dig elektronisk eller med posten efter 
aftale med manuskriptredaktøren. Sammen med 1. korrekturen sender vi en mail, 
hvor vi beskriver, hvilke ting du skal være opmærksom på i din gennemgang af kor
rekturen, og hvornår du skal aflevere dine rettelser.

Efter du har afleveret rettelserne til manuskriptredaktøren, indfører grafikeren 
rettelserne. Om du som forfatter derefter får en 2. satskorrektur, afhænger af om
fanget og typen af rettelser. Dette vurderes af manuskriptredaktøren.

Når du har set bogen for sidste gang inden tryk, er der omkring 2 måneder til 
bogens udgivelse. Manuskriptredaktøren og grafikeren færdiggør bogen og tjekker 
de sidste formalia. Afslutningsvis sender manuskriptredaktøren bogen til tryk, hvor
efter den går til bogbinderen og slutteligt til vores distributør, som boghandlerne 
bestiller hos. 
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Markedsføring 

Før din bog udkommer
Undervejs i arbejdet med bogen har din forlagsredaktør holdt møder med forlagets 
markedsføringsafdeling, som laver en foreløbig plan for markedsføringen af bogen. 
Senest nogle uger før bogen skal udkomme, og ofte tidligere, kontakter vi dig om 
markedsføringen. I den forbindelse spørger vi til dine kontakter på uddannelsesinsti
tutionerne, til relevante medier og andet, der kan være nyttig viden for os, når vi skal 
markedsføre din bog. Det er derfor en god ide, hvis du allerede tidligt gør dig tanker 
om, hvem det vil være særlig vigtigt at markedsføre din bog over for, og hvad der gør 
den særlig relevant for dem.

Hvis du ønsker at markere udgivelsen af din bog med fx en reception eller et 
fagligt arrangement, skal vi også tidligt i gang med at planlægge det. Vi vil meget 
gerne mødes med dig for at aftale, hvordan vi får markedsført din bog bedst muligt. 

Når bogen udkommer
Hver bog har sit eget marked. Der er dog nogle aktiviteter, som næsten altid går igen 
i markedsføringen. Målet for disse aktiviteter er som oftest at få bogen til at indgå 
i undervisningen, ved at underviserne sætter den på pensum. En stor del af vores 
markedsføring er derfor lagt an på kontakt med undervisere.

Vi har et stort netværk af undervisere på tværs af de videregående uddannelser. 
Ofte orienterer vi dem på forhånd om, at bogen er på vej, så den hurtigst muligt kan 
komme på pensumlisterne. Igennem vores nyhedsbrev og vores hjemmeside giver 
vi underviserne mulighed for at bestille et gratis pensumeksemplar. Herefter følger 
vi op på de udsendte eksemplarer hos den enkelte underviser for at følge din bogs 
liv. Vi melder løbende tilbage til dig med undervisernes respons.

Et andet indsatsområde i markedsføringen af din bog er PRarbejdet. Her be
stræber vi os på at få din bog anmeldt og omtalt i så mange relevante medier som 
muligt. Vi holder dig selvfølgelig løbende orienteret om, hvor din bog optræder.

Vi markedsfører også din bog over for boghandlerne. Vi har stærke kontakter 
til især de akademiske boghandlere landet over (vi er en del af SL fonden, der ejer 
Academic Books, en stribe boghandler på universiteterne i Storkøbenhavn) og til de 
førende netboghandler.

Når din bog udkommer, sender vi dig en digital forfatterpakke, som blandt an
det rummer en læseprøve, bogens hjemmeside og et forsideikon. Du kan fx bruge 
materialet i dit eget netværk og i din mailsignatur. Du får også adgang til din egen 
forfatterprofil på vores hjemmeside. Her kan du blandt andet følge salget af din bog. 
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Markedsføringen kan også omfatte meget andet: Det kan være alt fra tilstedevæ
relse på de sociale medier, gå hjemmøder, messedeltagelse, postkort og plakater. 
Og vi vil altid gerne høre fra dig, hvis du har ideer til at få din bog ud over rampen.

Når bogen er udkommet 
Vi vil stadig gerne være i kontakt med dig, når bogen er udkommet.

Vi sender dig markedsføringsopdateringer, forfatternyhedsbreve og invitationer 
til arrangementer, som forlaget holder. Og naturligvis kan du også få en fribillet til 
BogForum. 

En vigtig del af den fortsatte kontakt er at holde hinanden informeret om, hvad 
der sker med relevans for bogens udbredelse. På et tidspunkt skal bogen måske 
komme i en ny udgave. Her gør vi et stort arbejde med at indhente kommentarer og 
erfaringer fra dem, der har brugt bogen i deres undervisning.
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Kroner og øre

Royalty
Vi udbetaler royalty to gange om året. En acontoafregning lige før jul for bøger solgt 
til og med 31. oktober og en i juni for bøger solgt til og med 31. marts.

Bibliotekspenge
Bibliotekspenge udbetales årligt. Har du skrevet din første bog eller bidraget til en 
antologi, skal du selv sørge for at blive registreret hos Styrelsen for Bibliotek og Me
dier inden 1. december for udbetaling samme år. Du kan hente et tilmeldingsskema 
på kulturstyrelsen.dk under Tilskud og tilladelser/Biblioteksafgift for bøger.

Copydan
Copydan Tekst & Node udbetaler vederlag til både forfatter og forlag for den brug af 
din bog, der bliver registreret på uddannelser og i virksomheder. Det sker hvert år i 
januar. Pengene bliver udbetalt direkte fra Copydan til dig. Du skal ikke selv registre
re dig hos Copydan.

Følg med i salget
Som forfatter hos Samfundslitteratur får du adgang til et område på vores hjem
meside med information kun til dig. Du kan blandt andet se, hvor meget din bog har 
solgt. Hvis du ikke allerede har brugernavn og adgangskode, eller hvis du har glemt 
det, så send en mail til forlaget.

Du logger ind på forsiden af samfundslitteratur.dk.
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Korrekturtegn

Her mangler et bogstv.

Et bogstav i denne linje er fårkert.

Der mangler et helt ord i sætning.

Er der er mang fajl slæt det hele og det rigtige.

Ændring af et sætning. 

Det markerede ord fjernes fjernes. 

Flytning af et ord til et teksten andet sted i. 

To fel i samme sætning markeres forskælligt. 

Der markeres når der mangler et tegn. 

Hermangler der et mellemrum. 

Dette mellemrum ska l fjernes. 

Der skal skiftes til ny linje. Det gøres ved markering. 

Her skal der ikke skiftes
til ny linje. 

   Denne linje rykkes ind. 

        Denne linje rykkes ud. 

Rettelsen ønskes annulleret. 

ta

s,

o
mange fejl? Slet og skriv d

ej e

slettet

denne

ord

Omflytning af bogstaver ord eller.
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