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Norden i et stærkt Europa.  

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global 

omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens 

mest innovative og konkurrencedygtige regioner. 
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Forord 

Hvert år finansierer Nordisk Ministerråd en lang række projekter og 

andre spændende aktiviteter, som genererer mange nyttige resultater. 

Ikke blot til glæde for de nordiske parlamentarikere og deres embeds-

mænd, men i høj grad også for andre samfundsgrupper såsom forskere, 

organisationsfolk og undervisere. Resultaterne publiceres ofte som rap-

porter eller bøger af Nordisk Ministerråds institutioner, samarbejdsor-

ganisationer eller af sekretariatets publiceringsenhed NMR Publikation. 

Produktionen af rapporterne og bøgerne er imidlertid kun en del af  

publiceringsprocessen. Den efterfølgende distribution er mindst lige så 

vigtig. Hvis publikationerne ikke bliver gjort synlige, der hvor læserne find-

es, er formidlingsopgaven ikke løst tilfredsstillende. Omvendt vil en vellyk-

ket distribution bidrage til at sikre kendskab til den mangfoldighed af aktivi-

teter, som Nordisk Ministerråd selv igangsætter og medfinansierer. 

Målet for NMR Publikation er derfor at være et attraktivt forlag for  

alle, der arbejder med nordisk finansierede projekter. Attraktivt fordi 

NMR Publikation tilføjer sine udgivelser et stærkt nordisk brand, tilby-

der både målrettet og bred distribution og markedsføring af såvel tryk-

te som digitale udgivelser, tilbyder innovative løsninger af redaktionel 

og layoutmæssig art for e-publikationer, har en klart defineret politik 

og praksis for open access, imødekommer peer review samt har et 

solidt internationalt netværk. 

Dette mål er imidlertid endnu foran os, men det understreger ønsket 

om at følge med udviklingen i verden omkring os gennem øget fokus på 

effektiv spredning af viden om det nordiske samarbejde og nordiske 

resultater ad de kanaler og i de formater, som den nyeste teknologi stil-

ler til rådighed. 

Mens vi arbejder mod det mål, beskriver de foreliggende retnings-

linjer, hvor vi er i dag. Generelt såvel som specifikt forklares det, hvad 

NMR Publikation tilbyder og kræver i forbindelse med publicering af 

bøger og rapporter.  

Det er mit håb, at alle vil bakke op om disse retningslinjer og sam-

tidig deltage i bestræbelserne på at opfylde de mål, som Nordisk  

Ministerråd har for publicering for på den måde at medvirke til, at 

Nordisk Ministerråds aktiviteter synliggøres bedst muligt.  

 

 

 

Halldór Ásgrímson 

Generalsekretær 



 

 

 

 



Indledning 

Formålet med denne udgivelse er at levere klare og konkrete retnings-

linjer for, hvad og hvordan, der publiceres i NMR Publikation. Det er 

desuden en ambition at tydeliggøre, hvordan distributionen og markeds-

føringen af publikationer forholder sig til ministerrådets overordnede 

profileringsdokument. 

Målgruppen for retningslinjerne er alle, der publicerer gennem NMR 

Publikation. De specifikke retningslinjer for ministerrådets publikati-

onsserier henvender sig primært til forfattere, konsulenter, koordinato-

rer og sekretærer, der samarbejder med Nordisk Ministerråd om via 

NMR Publikation. 

Retningslinjerne, der er godkendt af Nordisk Samarbejdskomité (NSK) 

den 21. februar 2012 som et appendiks til Nordisk Ministerråds kommu-

nikationsstrategi, ophæver og afløser publiceringsstrategien af 17. august 

2010 (j.nr. 10-01195-3). Retningslinjerne vil om nødvendigt løbende blive 

justeret, mens evt. større ændringer naturligvis vil blive forelagt NSK. En 

evaluering af retningslinjerne vil blive gennemført primo 2014. 

Det er NMR Publikation, der har formuleret retningslinjerne og inkorpo-

reret kommentarer fra de hørte parter (ledelsesgruppen og fagrådgivere i 

NMRS samt udvalgte EK-medlemmer, arbejdsgruppeformænd og andre 

interessenter).  

Hvert år udgiver NMR Publikation omkring 150 publikationer, hvoraf 

knap 100 er forskningsbaserede rapporter, mens resten er politisk kom-

munikerende udgivelser af forskellig art. Disse publikationer er alle un-

derlagt de nedenfor beskrevne retningslinjer.  

NMR Publikation er en indtægtsdækket enhed i Nordisk Ministerråds 

sekretariat, hvilket betyder, at alle aktiviteter – såvel interne som eks-

terne – udført af NMR Publikation faktureres.  

Der er tilknyttet fire fuldtidsansatte medarbejdere og to studenter til 

NMR Publikation. Vi besvarer gerne publiceringsrelaterede spørgsmål af 

såvel redaktionel som produktionsmæssig, grafisk eller distributions-

mæssig karakter. Kontakt os på pub@norden.org. 

 

 

 

 

Niels Stern 

Forlagschef  

 

 

mailto:pub@norden.org


 

 

 

 



1. Generelle retningslinjer 

Publiceringsvirksomheden i Nordisk Ministerråd har flere formål. Den 

skal blandt andet bidrage til at understøtte og profilere det nordiske sa-

marbejde og tydeliggøre samarbejdets politiske prioriteringer. Publikati-

onerne skal desuden give adgang til viden om forskellige aspekter af det 

nordiske samarbejde samt om resultaterne fra de projekter, der finansie-

res af Nordisk Ministerråd. Endelig skal publicering gennem Nordisk Mi-

nisterråd sikre en klar afsenderidentitet, et professionelt udtryk samt en 

effektiv distribution, der sikrer, at relevante målgrupper let kan få adgang 

til ministerrådets publikationer. 

1.1 Kriterier for udgivelse 

Når Nordisk Ministerråd finansielt bidrager med 50 % eller mere til den 

aktivitet, der ligger til grund for en publikation, skal publikationen udgives 

gennem Nordisk Ministerråd. Hvis publikationen ønskes udgivet gennem 

én af NMR Publikations serier skal retningslinjerne for disse serier efter-

leves. NMR Publikation udgiver publikationer i fire serier: ANP, Nord, Te-

maNord (herunder TemaNord Conference Proceedings) samt Nordiske Ar-

bejdspapirer.1. Opdragsgiveren kan afgive ønske om udgivelse i en bestemt 

serie. NMR Publikation vil efterkomme dette ønske, for så vidt som publika-

tionen opfylder retningslinjerne for den ønskede serie. Ved blivende uenig-

hed om valget af publikationsserie for en given publikation overlades det til  

Generalsekretæren at træffe den endelige beslutning. 

Hovedkriterierne for valg af publikationsserie er, at rapporter, der 

matcher Nordisk Ministerråds profileringsdokument,2 udkommer i serien 

Nord med høj kommunikationsmæssig prioritet. Serien kan foruden den-

ne type rapporter også indeholde bøger med brede emner (kunstnerisk, 

litterært, historisk osv.) samt debatskabende bøger (fx NMRs årsbog). 

 

 

 

 

────────────────────────── 
1 I kapitel 4–7 specificeres retningslinjerne for form og indhold for hver serie. 
2 Profileringsområderne er i skrivende stund: Grøn vækst, bæredygtig velfærd, klima- og energiløsninger, 

kundskab og innovation samt kulturel samhørighed. 
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Rapporter, der temamæssigt ligger uden for profileringsområderne, 

udkommer i TemaNord med normal kommunikationsmæssig prioritet. 

Projektinterne rapporter, afrapporteringer fra workshops mv. kan ud-

komme som Nordiske Arbejdspapirer med lav kommunikationsmæssig 

prioritet. Endelig rummer ANP serien publikationer, der ikke er rappor-

ter, men som rummer klare politiske budskaber, og som derfor vil have 

en høj kommunikationsmæssig prioritet. 

Figur 1: Publikationernes kommunikationsmæssige prioritet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kriterier for afvisning  

NMR Publikation kan afvise manuskripter, der er støttet med mindre 

end 50 % af Nordisk Ministerråd, eller som formmæssigt ikke lever op til 

den standard, der generelt gælder for ministerrådets publikationer. Det 

kan være tilfælde, hvor illustrationsmaterialets kvalitet er for ringe (fx 

for dårlig opløsning), hvor publikationen ikke er gennemredigeret og 

korrekturlæst, eller hvor andre formmæssige forhold gør, at publika-

tionen ikke er udgivelsesegnet. 
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NMR Publikation kan også afvise at igangsætte en produktion, hvis al 

materiale ikke er afleveret i det omfang og i den stand, som retnings-

linjerne specificerer. Aflevering af et ufærdigt manuskript vil som regel 

medføre alt for mange korrekturgange efter opsætning af manuskriptet, 

hvilket er en ineffektiv og fordyrende produktionsproces for såvel op-

dragsgiveren som for NMR Publikation. 

1.3 Publiceringsprocessen 

1.3.1 Opstart – formål og målgruppe 

Overvejelser om formål, målgruppe, ønsket effekt og succeskriterier, 

udgivelsesmedie og -format, omfang, distribution og evt. samarbejde 

med andre institutioner skal overvejes og afklares, når der træffes be-

slutning om publicering. 

Uanset om projektet har en varighed på fx to år eller blot består af et 

enkelt arrangement, er det vigtigt at definere formålet og målgruppen 

meget nøje, inden der træffes beslutninger om formidlingens form. Der 

findes mange potentielle målgrupper, som kan prioriteres forskelligt. 

Når målgruppen er udpeget og formålet defineret, skal der også tages 

stilling til, hvordan man ønsker at påvirke målgruppen, herunder hvilket 

medie, der skal publiceres i (monografi, rapport, brochure, folder, po-

ster, roll-up, invitation eller kombinationer af disse) og dernæst i hvilket 

format, mediet skal publiceres (online PDF eller papirbog (hardback 

eller paperback/offsettryk eller print-on-demand), websider, blogs, eller 

kombinationer af disse). Endelig skal det også afgøres i hvilket omfang 

(fx oplagsstørrelse), der skal publiceres.  

1.3.2 Redaktion 

Manuskriptet er naturligvis omdrejningspunktet for hele publiceringspro-

cessen. Det er derfor afgørende, at manuskriptets kvalitet er i top. NMR 

Publikation forholder sig ikke til manuskriptets indhold, men kræver at 

manuskriptet er professionelt redigeret og korrekturlæst, at det hvad 

angår forord, sammenfatninger mv. opfylder de specifikke krav, som stil-

les til publikationer i de enkelte serier, samt at al illustrationsmateriale er 

rettighedsklareret og afleveret i en tilstrækkelig god grafisk kvalitet.  

1.3.3 Produktion 

Produktionen igangsættes først, når opdragsgiveren har afleveret en for-

mel bestilling sammen med et færdigredigeret og korrekturlæst manu-

skript. Produktionstiden og -omkostningerne afhænger af manuskriptets 

kompleksitet og omfang samt for produktionstidens vedkommende også 
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af antallet af andre produktioner, som NMR Publikation på et givet tids-

punkt håndterer. For nærmere oplysninger om tid og omkostninger hen-

vises til de specifikke retningslinjer for de enkelte serier. 

Formgivningen af manuskriptet varetages af NMR Publikation i hen-

hold til retningslinjerne for de enkelte serier. 

Når manuskriptet er sat og layoutet, sendes det til tryk, hvis det skal 

trykkes, og/eller publiceres online på norden.org. Derefter faktureres 

udgifterne for håndtering, layout og tryk til opdragsgiveren.3 

1.3.4 Distribution 

Distributionen af ministerrådets publikationer er afgørende for deres 

nytte. Det gælder såvel målrettet som bred distribution, og især er det 

vigtigt at udnytte de distributionskanaler, der løbende opstår i takt med 

den teknologiske udvikling, idet også målgruppernes adfærd løbende 

forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling.  

1.3.5 Samarbejde om udgivelsen 

Det bør også overvejes, om publikationen evt. skal udgives i samarbejde 

med en anden institution. Det kan være andre nordiske eller internatio-

nale partnere såsom UNESCO, IMF, FAO, EEA, EU, OECD, ILO osv. Der kan 

være distributionsmæssige fordele ved et sådan udgivelsessamarbejde.  

1.3.6 Rådgivning 

NMR Publikation kan rådgive nærmere om publiceringsprocessen, 

herunder om kalkulering af publiceringsomkostninger, estimering af 

produktionstider, vejledning i brug af forfatterværktøj (Word skabe-

lon)4, anbefalinger til brug af illustrationsmateriale m.m. – kontakt 

pub@norden.org.  

1.4 Ophavsret 

Nordisk Ministerråd har ophavsret på alle udgivelser, der bærer minister-

rådets ISBN og/eller DOI. Der publiceres i øjeblikket med All rights  

reserved – ©.  

Som hovedregel vil ministerrådet give tilladelse til, at forfatterne 

og/eller andre genbruger udgivelserne i andre sammenhænge, så længe 

────────────────────────── 
3 Bemærk, at der gælder særlige regler for Nordiske Arbejdspapirer.  
4 http://www.norden.org/da/publikationer/produktion 

mailto:pub@norden.org
http://www.norden.org/da/publikationer/produktion
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denne genbrug vedhæftes en tydelig bibliografisk reference til original-

værket, herunder til udgiveren (Nordisk Ministerråd).5  

Klarering af det illustrationsmateriale, 6 der indgår i publikationerne, 

påhviler opdragsgiveren eller forfatteren. NMR Publikation beder i for-

bindelse med igangsættelse af produktionen om en underskrevet copy-

right clearance, hvor opdragsgiveren eller forfatteren påtager sig det fulde 

ansvar for, at det benyttede illustrationsmateriale i publikationen er ret-

tighedsklareret.  

1.5 Sprog 

Udgivelsernes sprog følger Nordisk Ministerråds til en hver tid gælden-

de sprogpolitik. Der stilles dog visse krav til oversættelse af sammenfat-

ninger i rapporterne: Hvis hovedsproget i rapporten er engelsk, finsk, 

islandsk eller et andet ikke-skandinavisk sprog, skal der udarbejdes en 

sammenfatning på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk eller 

svensk), med mindre der også er udarbejdet en skandinavisk udgave af 

rapporten. Hvis publikationen er på et skandinavisk sprog, skal der som 

minimum inkluderes en sammenfatning på engelsk, men helst også på 

finsk og evt. andre sprog. Med mindre der er tale om antologier eller om 

tydelig markering af sprogskifte i form af flere sprogudgaver af samme 

tekst i samme publikation, bør der som hovedregel kun være ét gen-

nemgående sprog i de rapporter, der udgives af NMR Publikation. 

Alle manuskripter, der afleveres til publicering, skal være professio-

nelt redigerede, sprogligt gennemarbejdede og korrekturlæste. 

1.6 Grafisk profil 

NMR Publikations udgivelser følger Nordisk Ministerråds grafiske profil.7 

Publikationer, der layoutes og sættes i henhold til designmanualen og 

NMR Publikations sætningsregler,8 sikrer et professionelt grafisk udtryk. 

Den tydelige og korrekte anvendelse af Nordisk Ministerråds logo på 

publikationens forside er i særlig grad med til at øge genkendeligheden 

af de publikationer, der udgives af ministerrådet. 

────────────────────────── 
5 Mulighederne for en introduktion af åbne licenser, der dels vil opfordre til genbrug, dels vil smidiggøre 

processen omkring genbrug, undersøges i øjeblikket. 
6 Det være sig billeder, grafer, tabeller, citater og alle andre typer af ophavsretligt beskyttet materiale. 
7 Se http://www.norden.org/da/publikationer/produktion/designmanual. Nord publikationer kan imidler-

tid hvad angår format og layout forholde sig frit til designmanualen, mens der grafisk set kun stilles det krav 

til Nordiske Arbejdspapirer, at det titelblad, som NMR Publikation udarbejder til disse publikationer, anven-

des. 
8 http://www.norden.org/da/publikationer/produktion 

http://www.norden.org/da/publikationer/produktion/designmanual
http://www.norden.org/da/publikationer/produktion
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På norden.org må kun lægges publikationer, der er produceret i henhold 

til de specifikke retningslinjer, som er beskrevet i dette dokument. Publika-

tionerne produceres af NMR Publikation (evt. i samarbejde eksterne grafi-

kere, som er godkendt af NMR Publikation). Den konkrete registrering og 

øvrige håndtering af publikationen, herunder publicering på norden.org, 

varetages altid af NMR Publikation. 

1.7 Miljømærkning 

Nordisk Ministerråd samarbejder så vidt muligt kun med trykkerier, der 

er licenserede i henhold til det nordiske svanemærke.9 

────────────────────────── 
9 http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-miljoe-mr-m/ 

miljoemaerket-svanen 

http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-miljoe-mr-m/


2. Retningslinjer for ANP  

Politisk kommunikerende publikationer som fx formandskabsprogram-

mer, årsberetning, budgetter og årsregnskaber, generelle brochurer om 

det nordiske samarbejde og andre typer af informationsmateriale ud-

kommer i ANP serien.  

Denne serie har en kommunikationsmæssig høj prioritet. Omfanget 

af kommunikationsindsats i forhold til de enkelte ANP publikationer 

vurderes af kommunikationsrådgiveren på området. Målgruppen er altid 

politikere og embedsmænd, men ofte også bredere (offentligheden) eller 

mere specifik (fx deltagere ved en konference).  

Publikationer i ANP serien udgives som regel både i trykt og digital 

form. Der trykkes det antal, som opdragsgiveren bestiller. Hvis det fulde 

oplag ikke distribueres lægges resten på lager, hvorfra det kan bestilles.  

Der trykkes som regel offset, idet oplagene typisk ligger forholdsvist 

højt. ANP publikationerne lægges ikke i print-on-demand workflow og 

bliver derfor reelt udsolgt, når lageret er opbrugt.  

Der findes fire standardformater: A4, 16x29,7 cm, 21x23 cm samt M65 

folder formatet. I visse tilfælde kan der dog anvendes andre formater.  

ANP publikationer formidles altid gratis. Dette gælder også for den 

elektroniske version (PDF), der lægges på norden.org.  

2.1 Produktionsforløbet 

2.1.1 Manuskriptet 

Det endelige, gennemredigerede og korrekturlæste manuskript aflever-

es i Word eller i et lignende tekstbehandlingsprogram. Det bør afleveres 

i så rå form som muligt, det vil sige uden brug af layoutfunktioner, men 

med angivelse af niveauer i teksten (kapitler og afsnit) samt angivelse af 

placeringen af illustrationer og evt. andre ønsker til layout. 

2.1.2 Webpræsentation / PR tekst 

Denne tekst skal være kommunikationsrådgiverens værktøj, når histori-

en skal sælges over for pressen. Det er derfor vigtigt, at denne tekst for-

midles populært til en bred målgruppe. Den skal også anvendes som 

præsentationstekst på norden.org. 
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2.1.3 Copyright clearance  

NMR Publikation kræver, at forfatteren (eller opdragsgiveren) underskri-

ver en copyright clearance, som sikrer Nordisk Ministerråd mod evt. ulov-

lig brug af illustrationer i publikationen. Alle rettigheder til materiale i 

publikationen (i såvel trykt som online form), som tilhører tredjemand, 

påhviler det forfatteren at klarere. 

2.1.4 Billeder og andre illustrationer 

Alle billeder skal afleveres i en opløsning på min. 300 dpi og kan maksi-

malt anvendes i den størrelse, som det originale billede har. Billeder skal 

afleveres med tilhørende billedtekster (captions), der beskriver billedets 

indhold samt kildehenvisning/kreditering af fotograf/bureau. 

Tabeller, grafer og andre illustrationer skal så vidt muligt medsendes 

i oprindeligt filformat. 

2.1.5 Bestilling og registrering af en publikation 

Der skal afgives en formel bestilling, førend produktionen kan sættes i gang. 

Inden afgivelse af bestilling er det vigtigt at have alle ovenstående material-

er på plads, altså korrekturlæst manuskript, evt. forord, evt. sammenfat-

ninger, evt. bagsidetekst, copyright clearance samt evt. illustrationer. 

Når en korrekt udfyldt bestilling er modtaget af NMR Publikation re-

gistreres publikaionen i NMR Publikations produktionsdatabase, hvoref-

ter produktionen kan gå i gang. Desuden tildeles publikationen et ISBN 

og evt. en DOI (registrering i CrossRef’s database). 

Bestillingsformularen på norden.org skal bruges, når en produktion 

ønskes igangsat. Følgende oplysninger efterspørges i formularen  

(* = obligatorisk):  

 

 Titel * 

 Undertitel 

 Forfattere 

 Oversætter  

 Korrekturlæser * 

 Bagsidetekst  

 Webtekst * 

 Emneord * 

 Relaterede publikationer 

 Manuskriptets hovedsprog * 

 Oplagsstørrelse * 

 Formatønske 

 Manuskript (korrekturlæst) * 

 Forord 

 Billeder og andre illustrationer 
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 Copyright clearance * 

 Fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat * 

 Kommunikationsrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat 

 Deadline for publikationen  

 Dato for offentliggørelse 

 Distributionsliste – både for trykt og elektronisk udgave 

 Faktureringsadresse * 

 Evt. kommentarer 

 Kontaktinfo på bestiller * 

 

Produktionen, det vil bl.a. sige registrering, sats og layout, projekt-

styring, indhentning af trykkeritilbud og levering til tryk, konvertering 

til PDF, online publicering samt fakturering af produktionen, varetages 

af NMR Publikation. Den grafiske del udføres enten af en grafisk  

designer ansat i ministerrådet eller af grafiske designere, som minister-

rådet samarbejder med.  

Alle ANP publikationer følger Nordisk Ministerråds designmanual og 

sætningsregler med mindre andet aftales på forhånd.  

2.1.6 Produktionstid 

Produktionstiden for ANP publikationer er ca. 5 uger. Produktionstiden 

kan variere og afhænger af manuskriptets omfang, layout- og satsmæssige 

kompleksitet, om det skal trykkes eller kun publiceres digitalt samt antal-

let af andre manuskripter, som er i produktion. Særligt afgørende for pro-

duktionstiden er desuden den stand, manuskriptet afleveres i. Det er afgø-

rende, at manuskriptet er gennemredigeret og godkendt af forfatter(e), 

evt. bidragsydere og andre interessenter, at det er professionelt korrek-

turlæst samt at illustrationsmaterialet er leveret i brugbar stand. Jo flere 

ændringer, der foretages, efter at manuskriptet er afleveret, desto længere 

tid, tager det at producere det, og desto dyrere bliver det.  

2.1.7 Produktionsomkostninger 

Det er svært at angive standarder for produktionsomkostninger, idet 

prisen netop afhænger af ovenstående forhold, altså omfang, kompleksi-

tet samt den stand manuskriptet afleveres i. Nedenstående skema giver 

imidlertid en indikation af produktionsomkostningerne (ekskl. tryk og 

distribution) for ukomplicerede publikationer, der afleveres i helt færdig 

og korrekturlæst stand. 

Vi opererer med en fast folderpris (typisk en 3-fløjet A4, en såkaldt 

M65) på DKK 9.500 ekskl. moms og tryk. For hver sprogversion gives 

der 50 % rabat. 

For andre typer af ANP publikationer (i formatet 21x23 cm, 16x29,7 

cm eller A4) kan nedenstående beregninger tjene som vejledende for 

omkostningsniveauet. 
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Tabel 7: Estimeret produktionspris for ANP publikation på 12 sider 

Beskrivelse DKK  

Proceshåndtering, registrering, offentliggørelse på web mv. 6.800,00 

Layout/sats af indhold og omslag inkl. én korrektur) 12.000,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Lagerleje   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 18.800,00 

Tabel 8: Estimeret produktionspris for ANP publikation på 48 sider 

Beskrivelse DKK  

Proceshåndtering, registrering, offentliggørelse på web mv. 6.800,00 

Layout/sats af indhold og omslag (inkl. én korrektur) 30.000,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Lagerleje   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 36.800,00 

2.2 Distribution 

Publikationerne distribueres i henhold til de distributionslister, som 

opdragsgiveren afleverer. Dette gælder for den trykte såvel som for den 

elektroniske version. Ofte vil publikationerne være målrettet en bestemt 

begivenhed, hvorved distributionen giver sig selv.  

Forsendelsesomkostningerne ved denne distribution afholdes af op-

dragsgiveren. Publikationerne synliggøres desuden via Google Books10 

samt via nyhedsbreve og i begrænset omfang via sociale medier. 

ANP publikationerne publiceres online som PDF filer og kan gratis 

downloades fra norden.org. 

────────────────────────── 
10 http://books.google.dk/ 

http://books.google.dk/


3. Retningslinjer for Nord  

Rapporter, der tematisk matcher Nordisk Ministerråds til enhver tid 

gældende profileringsdokument,11 udkommer i Nord. Alle Nord udgivelser 

skal være forsynet med et forord fra en relevant nordisk minister eller fra 

Generalsekretæren i Nordisk Ministerråd. 

Den primære målgruppe for Nord serien er de politikere og embeds-

mænd, der skal anvende rapporterne i det politiske arbejde, men i høj 

grad også faglige organisationer, forskere, journalister, studerende og i 

visse tilfælde også offentligheden i øvrigt. 

Som den eneste af Nordisk Ministerråds publikationsserier gælder 

der ikke særlige krav til format og layout af Nord publikationer, om end 

de dog skal forholde sig til den generelle designmanual, herunder især 

brugen af Nordisk Ministerråds logo.12  

Nord rapporterne har en høj kommunikationsmæssig prioritet. De di-

stribueres og sælges såvel i trykt form som i digital form. De markedsføres 

gennem de standardkanaler, som NMR Publikation tilbyder, foruden gen-

nem det kommunikationsarbejde, som kommunikationsafdelingen i Nor-

disk Ministerråds sekretariat udfører omkring Nord udgivelserne.  

Det er som udgangspunkt forfatteren eller dennes opdragsgiver, der 

foreslår en publikation til udgivelse i Nord. Forslaget skal naturligvis stil-

les på baggrund af en viden om de krav, der stilles til rapporter, som ud-

kommer i denne serie, altså især kravet om relevans og aktualitet i forhold 

til Nordisk Ministerråds til enhver tid gældende profileringsdokument og 

kravet om ministerforord eller forord ved Generalsekretæren.  

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en rapport matcher ministerrådets pro-

fileringsdokument, afgøres dette i sidste instans af Generalsekretæren. 

Det skal understreges, at rapporter, der ikke matcher profileringsdoku-

menten fortsat kan udgives af NMR Publikation, dog ikke som Nord pub-

lika-tioner, hvorved de ikke opnår den ovenfor beskrevne kommunika-

tionsmæssige prioritet. De vil dog fortsat blive distribueret og synlig-

gjort som beskrevet i retningslinjerne for TemaNord publikationer. 

Endelig skal det også understreges, at forslag om udgivelse af en rapport 

i Nord også kan komme fra Nordisk Ministerråds sekretariat.  

────────────────────────── 
11 Profileringsområderne er i skrivende stund: Grøn vækst, bæredygtig velfærd, klima- og energiløsninger, 

kundskab og innovation samt kulturel samhørighed. 
12 http://www.norden.org/da/publikationer/produktion/designmanual 

http://www.norden.org/da/publikationer/produktion/designmanual
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Nord serien kan foruden de profilerende rapporter også indeholde 

bøger med brede emner (kunstnerisk, litterært, historisk osv.) samt 

debatskabende bøger (fx NMRs årsbog).  

3.1 Produktionsforløbet 

3.1.1 Manuskriptet 

Det endelige, gennemredigerede og korrekturlæste manuskript aflever-

es i Word (.doc) eller i et lignende tekstbehandlingsprogram. Det bør 

afleveres i så rå form som muligt, det vil sige uden brug af layoutfunk-

tioner, men med angivelse af niveauer i teksten (kapitler og afsnit) samt 

angivelse af placeringen af illustrationer og evt. andre ønsker til layout. 

3.1.2 Forord fra relevant nordisk minister eller 
ministerrådets generalsekretær 

Formålet med forordet er at perspektivere rapportens formål og cen-

trale resultater i forhold til de aktuelle nordiske politiske prioriteringer 

på området samt evt. også i forhold den generelle samfundsmæssige og 

politiske situation på området. 

 

Eksempel på et udmærket ministerforord: 

One of the most striking global phenomena seen over the last decade has 

been the swiftness with which changes penetrate the Arctic. The winds of 

change are blowing in this part of the world and the Arctic is moving from a 

rather isolated to an accessible geopolitically central part of the world – and 

in a far more positive way than during the Cold War. The future of the Arctic 

will be radically different to the reality we know today. 

The main driver for change is climate change. Global warming is happening 

faster in the Arctic than in any other place on earth with profound consequen-

ces for global, regional, national and local societies while at the same time pre-

senting new challenges and opportunities. Another important driver here is 

globalisation the consequences of which have now embraced the Arctic and 

will have significant implications for Arctic societies and their peoples. 

The purpose of this book is to draw attention to the most important changes – 

the megatrends – presented by a number of scientists. In the long run it is not 

enough to confirm that the ice is melting. We have to move forward, if we are to 

secure the future for our Arctic world and ensure that developments happen in 

accordance with the wishes and priorities of the societies in the Arctic. 

Forfatterne og/eller andre interessenter kan i tillæg til ministerforordet 

også levere forord til publikationen. 
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3.1.3 Sammenfatninger  

Der skal skrives en sammenfatning (abstract) på publikationens hoved-

sprog (1–2 sider) samt en sammenfatning på engelsk (og evt. finsk) ved 

skandinavisk hovedsprog og på skandinavisk, når engelsk, finsk eller et 

andet ikke-skandinavisk sprog er hovedsprog. 

3.1.4 Bagsidetekst 

Bagsideteksten skal på max 900 enheder (inkl. mellemrum) beskrive 

rapportens formål, dens centrale resultater og konklusioner samt disse 

resultaters placering i den relevante faglige kontekst. 

Herunder er et eksempel på en udmærket bagsidetekst (om end den 

er en anelse for lang).  

After the recent financial and economic crisis, greening the economy has be-

come a major focus for international and national discussions: How to com-

bine forceful and effective action to meet climate change and other environ-

mental challenges with stronger and more sustainable economic develop-

ment, in both developed and developing countries. 

This synthesis report on the Nordic countries’ environmental policy experi-

ences, focuses on the use of economic instruments and how this policy has 

contributed to the integration of environmental concerns into economic 

growth and development policies. 

The report demonstrates that the Nordic countries have been successful in 

achieving substantial reductions in several major pollutants and clear im-

provements in local and regional environmental quality, while maintaining 

an internationally respectable rate of economic growth. This decoupling of 

economic development from growth in emissions has been achieved through 

a range of policy instruments, with a strong and increasing element of eco-

nomic, market-based instruments. The challenge, and the opportunity, for the 

Nordic countries is to strengthen and deepen such policies, with even more 

effective design of and combination of policy instruments, to deal with new 

and remaining threats to the local, national and international environment. 

Her er en anden, lidt kortere og måske mere slagkraftig bagsidetekst: 

The current pace of global change has already had a decisive impact on the Arctic. 

To understand the current and likely future situation in the Arctic it is important 

to acknowledge the pre-conditions, challenges and tendencies at work here. 

Some of these developments should be characterised as megatrends because 

they overarch and impact on everything else. They are trends deemed so 

powerful that they have the potential to transform society across social cate-

gories and at all levels, from individuals and local-level players to global 

structures, and eventually to change our ways of living and thinking. 
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3.1.5 Webpræsentation / Pitch 

Denne tekst på ca. 600 enheder inkl. mellemrum skal være kommunika-

tionsrådgiverens værktøj, når historien skal sælges over for pressen. Det 

er derfor vigtigt, at teksten formidles populært til en bred målgruppe. 

Den skal også anvendes som præsentationstekst på norden.org. 

3.1.6 Copyright clearance  

NMR Publikation kræver, at forfatteren (eller opdragsgiveren) under-

skriver en copyright clearance, som sikrer Nordisk Ministerråd mod evt. 

ulovlig brug af illustrationer i publikationen. Alle rettigheder til materiale i 

publikationen (i såvel trykt som online form), som tilhører tredjemand, 

påhviler det forfatteren at klarere. 

3.1.7 Billeder og andre illustrationer 

Alle billeder skal afleveres i en opløsning på min. 300 dpi og kan maksi-

malt anvendes i den størrelse, som det originale billede har. Billeder skal 

afleveres med tilhørende billedtekster (captions), der beskriver billedets 

indhold samt kildehenvisning/kreditering af fotograf/bureau. 

Tabeller, grafer og andre illustrationer skal så vidt muligt medsendes 

i oprindeligt filformat. 

3.1.8 Bestilling og registrering af en publikation 

Der skal afgives en formel bestilling, førend produktionen kan sættes i gang. 

Inden afgivelse af bestilling er det vigtigt at have alle ovenstående materia-

ler på plads, altså korrekturlæst manuskript, forord, sammenfatninger, bag-

sidetekst, webtekst/pitch, copyright clearance samt evt. illustrationer. 

Når en korrekt udfyldt bestilling er modtaget af NMR Publikation re-

gistreres publikaionen i NMR Publikations produktionsdatabase, hvoref-

ter produktionen kan gå i gang. Desuden tildeles publikationen et ISBN 

(grundlag for stregkode) og en DOI (registreres i CrossRef’s database).  

Bestillingsformularen på norden.org skal bruges, når en produktion 

ønskes igangsat. Følgende oplysninger efterspørges i formularen (* = 

obligatorisk):  

 

 Titel * 

 Undertitel 

 Forfattere/redaktør * 

 Manuskript (korrekturlæst) * 

 Manuskriptets hovedsprog * 

 Forord (minister eller GS) * 

 Forord (forfatter eller anden interessent) 

 Bagsidetekst * 
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 Copyright clearance * 

 Korrekturlæser * 

 Oversætter 

 Oplagsstørrelse *  

 Forslag til omslag 

 Billeder og andre illustrationer 

 Emneord * 

 Relaterede publikationer 

 Distributionsliste – både for trykt og elektronisk udgave 

 Fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat * 

 Kommunikationsrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat * 

 Deadline for publikationen * 

 Dato for offentliggørelse 

 Faktureringsadresse * 

 Evt. kommentarer 

 Kontaktinfo på bestiller * 

 

Produktionen, det vil bl.a. sige registrering, sats og layout (inkl. korrek-

tur mellem forfatter og grafiker), projektstyring, indhentning af trykkeri-

tilbud og levering til tryk (inkl. korrektur mellem grafiker og trykkeri), 

konvertering til PDF, online publicering samt fakturering af produk-

tionen varetages af NMR Publikation. Den grafiske del udføres enten af 

en grafisk designer ansat i ministerrådet eller af grafiske designere, som 

ministerrådet samarbejder med.  

3.1.9 Produktionstid 

Produktionstiden for Nord publikationer er ca. 6 uger. Produktionstiden 

afhænger af manuskriptets omfang, layout- og satsmæssige kompleksi-

tet samt af antallet af andre manuskripter, som er i produktion. Særligt 

afgørende for produktionstiden er desuden manuskriptets stand, når det 

afleveres. Det er afgørende, at manuskriptet er gennemredigeret og ind-

holdsmæssigt godkendt af eventuelle medforfattere og/eller andre in-

teressenter i projektet, at det er professionelt korrekturlæst samt at 

illustrationsmaterialet er leveret i brugbar stand. Jo flere ændringer 

(mod manus), der foretages, efter at manuskriptet er afleveret, desto 

længere tid tager det at producere det, og desto dyrere bliver det.  

3.1.10 Produktionsomkostninger 

Det er svært at angive standarder for produktionsomkostninger, idet pri-

sen netop afhænger af ovenstående forhold, altså omfang, kompleksitet 

samt den stand manuskriptet afleveres i. Nedenfor er minimumsudgiften 

for en bog på henholdsvis 100 sider og 200 sider estimeret. Som det frem-

går, er priserne eksklusive udgifter til tryk, distribution og lager. 
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Tabel 1: Estimeret produktionspris for Nord publikation på 100 sider. 

Beskrivelse DKK  

Proceshåndtering, registrering, offentliggørelse på web mv. 8.450,00 

Layout/sats af indhold (inkl. én korrektur) 12.500,00 

Design af omslag 6.000,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Lagerleje   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 26.950,00 

Tabel 2: Estimeret produktionspris for Nord publikation på 200 sider 

Beskrivelse   

Proceshåndtering, registrering, offentliggørelse på web mv. 14.750,00 

Layout/sats af indhold (inkl. én korrektur) 25.000,00 

Design af omslag 6.000,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Lagerleje   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 45.750,00 

3.2 Distribution 

Udgivelserne kan i trykt form bestilles på norden.org. Bestillingen send-

es direkte videre til den af NMR Publikations salgsagenter, der ligger 

tættest på kunden. Herefter er det salgsagenten, der overtager kundere-

lationen.13 

Publikationerne distribueres derudover i henhold til de distribu-

tionslister, som opdragsgiveren afleverer. Forsendelsesomkostningerne 

ved denne distribution afholdes af opdragsgiveren. 

NMR Publikation sørger også for aflevering af pligtafleveringsek-

semplar (efter dansk lov) til Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 

i Danmark. 

Nord serien markedsføres desuden via Nordisk Ministerråds nyheds-

breve og ofte også via sociale medier som facebook og twitter. Der markeds-

føres også via Google Books.14 

Nord publikationerne publiceres online som PDF filer og kan gratis 

downloades fra norden.org.  

Eftersom Nord publikationerne falder inden for Nordisk Ministerråds 

profileringsområder, vil de have større fokus for ministerrådets kom-

munikationsrådgivere end andre publikationer. For at sikre bedst mulig 

kommunikation omkring Nord publikationerne bør forfatterne være 

særligt omhyggelige i forbindelse med beskrivelsen af publikationen. 

────────────────────────── 
13 Det er et bestillingsflow, som NMR Publikation arbejder på at effektivisere. 
14 http://books.google.dk/ 

http://books.google.dk/
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Det er afgørende, at beskrivelsen er velformidlet, således at læsere uden 

særlige fagkundskaber umiddelbart kan forstå, hvad publikationen 

handler om.  

Hvis kommunikationsrådgiveren skal kunne pitche historien for 

pressen, er det et krav, at beskrivelsen webteksten/pitchen er gennem-

arbejdet og umiddelbart forståelig for kommunikationsrådgiveren. Hvis 

det ikke er tilfældet, vil kommunikationsrådgiveren kunne bede forfatte-

ren om at omskrive beskrivelsesteksten.  

Lader dette sig ikke gøre, kan kommunikationsrådgiveren vælge at 

lade historien falde. Det bør dog understreges, at det i særlig grad er i 

ministerrådets interesse at markedsføre sine publikationer, når de mat-

cher profileringsdokumenten. Forfatterne bør derfor kraftigt opfordres 

til at sikre velredigerede og klart formulerede beskrivelser af indholdet 

af deres publikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4. Retningslinjer for TemaNord  

Rapporter, der tematisk falder uden for Nordisk Ministerråds til enhver 

tid gældende profileringsdokument,15 udkommer i TemaNord. Der 

kræves ikke forord fra en minister eller ministerrådets generalsekretær 

i TemaNord rapporter. TemaNord udkommer i to formater, enten i bog-

formatet 16x23 cm eller i A4 format. 

Den primære målgruppe for TemaNord serien er de politikere og em-

bedsmænd, der skal anvende rapporterne i det politiske arbejde, men 

også forskere, faglige organisationer, journalister, studerende og i visse 

tilfælde også offentligheden i øvrigt. 

TemaNord distribueres og sælges i såvel trykt som digital form og 

markedsføres via NMR Publikations standardkanaler.  

Som underserie til TemaNord findes serien TemaNord Conference 

Proceedings. Denne serie er beregnet på de rapporter, der har form af 

afrapporteringer fra konferencer, workshops osv. Der gælder de samme 

retningslinjer for TemaNord Conference Proceedings som for TemaNord 

rapporterne.16 

4.1 Produktionsforløbet 

4.1.1 Manuskriptet 

Nordisk Ministerråds forfatterværktøj17 skal anvendes til opsætning af 

alle TemaNord publikationer. Hvis værktøjet ikke anvendes, sætter NMR 

Publikation manuskriptet op i forfatterværktøjet mod ekstra be-taling. 

Det kan være en fordel at vedlægge en PDF fil, der tydeliggør de niveau-

er (kapitelniveauer), som ønskes i publikationen samt tydeligt markere, 

hvor evt. Illustrationer skal indsættes. 

────────────────────────── 
15 Profileringsområderne er i skrivende stund: Grøn vækst, bæredygtig velfærd, klima- og energiløsninger, 

kundskab og innovation samt kulturel samhørighed. 
16 Bemærk venligst, at vi ikke udgiver powerpoint slides (hele præsentationer) indsat i Word dokumenter.  
17 Forfatterværktøjet, som er en Microsoft Word skabelon, hentes på http://www.norden.org/da/ 

publikationer/produktion. Her findes desuden NMR Publikations sætningsregler, copyright clearance formu-

lar, tjekliste, beskrivelse af siderækkefølge, en oversættelse af funktionsnavnene i forfatterværktøjet samt en 

brugervejledning. 

http://www.norden.org/da/
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4.1.2 Sammenfatninger  

Der skal skrives en sammenfatning (abstract) på publikationens hoved-

sprog (1–2 sider) samt en sammenfatning på engelsk (og evt. finsk) ved 

skandinavisk hovedsprog og på skandinavisk, når engelsk, finsk eller et 

andet ikke-skandinavisk sprog er hovedsprog. 

4.1.3 Bagsidetekst 

Bagsideteksten skal på max 900 enheder (inkl. mellemrum) beskrive 

rapportens formål, dens centrale resultater og konklusioner samt disse 

resultaters placering i den relevante faglige kontekst. 

4.1.4 Copyright clearance  

NMR Publikation kræver, at forfatteren (eller opdragsgiveren) under-

skriver en copyright clearance, som sikrer Nordisk Ministerråd mod evt. 

ulovlig brug af illustrationer i publikationen. Alle rettigheder til materiale i 

publikationen (i såvel trykt som online form), som tilhører tredjemand, 

påhviler det forfatteren at klarere. 

4.1.5 Billeder og andre illustrationer 

Alle billeder skal afleveres i en opløsning på min. 300 dpi og kan maksi-

malt anvendes i den størrelse, som det originale billede har. Billeder skal 

afleveres med tilhørende billedtekster (captions), der beskriver billedets 

indhold samt kildehenvisning/kreditering af fotograf/bureau. 

Tabeller, grafer og andre illustrationer skal så vidt muligt medsendes 

i oprindeligt filformat. 

4.1.6 Bestilling og registrering af en publikation 

Der skal afgives en formel bestilling, førend produktionen kan sættes i 

gang. Inden afgivelse af bestilling er det vigtigt at have alle ovenstående 

materialer på plads, altså korrekturlæst manuskript, sammenfatninger, 

bagsidetekst, copyright clearance samt evt. illustrationer. 

Når en korrekt udfyldt bestilling er modtaget af NMR Publikation, re-

gistreres publikaionen i NMR Publikations produktionsdatabase, hvoref-

ter produktionen kan gå i gang. Desuden tildeles publikationen et ISBN 

(grundlag for stregkode) og en DOI (registreres i CrossRef’s database).  

Bestillingsformularen på norden.org skal bruges, når en produktion 

ønskes igangsat. Følgende oplysninger efterspørges i formularen (* = 

obligatorisk):  
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 Titel * 

 Undertitel 

 Forfatter/redaktør * 

 Manuskript (korrekturlæst) * 

 Manuskriptets hovedsprog * 

 Korrekturlæser * 

 Oversætter 

 Bagsidetekst * 

 Format (A4 eller 16x23 cm) * 

 Oplagsstørrelse * 

 Emneord * 

 Relaterede publikationer 

 Forslag til omslag 

 Billeder og andre illustrationer 

 Copyright clearance * 

 Disclaimer 

 Fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat * 

 Deadline for publikationen * 

 Dato for offentliggørelse 

 Distributionsliste – både for trykt og elektronisk udgave 

 Faktureringsadresse * 

 Evt. kommentarer 

 Kontaktinfo på bestiller * 

 

Produktionen, det vil bl.a. sige registrering, opsætning, projektstyring, 

konvertering til PDF, online publicering samt fakturering af produk-

tionen, varetages af NMR Publikation. Alle TemaNord publikationer følg-

er Nordisk Ministerråds designmanual og sætningsregler.  

4.1.7 Produktionstid 

Produktionstiden for TemaNord publikationer er ca. 3 uger med et tillæg på 

ca. to uger, hvis publikationen skal trykkes. Produktionstiden afhænger af 

manuskriptets omfang, layout- og satsmæssige kompleksitet samt antallet 

af andre manuskripter, som er i produktion. Særligt afgørende for produkti-

onstiden er desuden manuskriptets stand, når det afleveres, fx om det er 

korrekt opsat i forfatterværktøjet (opsætningen kontrolleres altid af en 

medarbejder i NMR Publikation). Det er afgørende, at manuskriptet er 

gennemredigeret og godkendt af forfatteren, evt. bidragsydere og andre 

interessenter, at det er professionelt korrekturlæst samt at illustrations-

materialet er afleveret i brugbar stand. Jo flere ændringer, der foretages, 

efter at manuskriptet er afleveret, desto længere tid tager det at producere 

det, og desto dyrere bliver det.  
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4.2 Produktionsomkostninger 

Det er svært at angive standarder for produktionsomkostninger, idet 

prisen netop afhænger af ovenstående forhold, altså omfang, kompleksi-

tet samt den stand manuskriptet afleveres i. Nedenstående skema giver 

imidlertid en indikation af produktionsomkostningerne (ekskl. tryk og 

distribution) for ukomplicerede publikationer, der afleveres i helt færdig 

og korrekturlæst stand. 

Tabel 3: Estimeret produktionspris for TemaNord publikation på 100 sider (afleveret i forfatterværktøj) 

Beskrivelse DKK  

Udarbejdelse af elektronisk publikation (PDF) samt registrering/håndtering og én korrektur.  9.900,00 

Design af omslag 1.800,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 11.700,00 

Tabel 4: Estimeret produktionspris for TemaNord publikation på 100 sider  
(IKKE afleveret i forfatterværktøj) 

Beskrivelse DKK  

Udarbejdelse af elektronisk publikation (PDF) samt registrering/håndtering og én korrektur.  17.400,00 

Design af omslag 1.800,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 19.200,00 

Tabel 5: Estimeret produktionspris for TemaNord publikation på 200 sider (afleveret i forfatterværktøj) 

Beskrivelse DKK  

Udarbejdelse af elektronisk publikation (PDF) samt registrering/håndtering og én korrektur. 14.900,00 

Design af omslag 1.800,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 16.700,00 

Tabel 6: Estimeret produktionspris for TemaNord publikation på 200 sider  
(IKKE afleveret i forfatterværktøj) 

Beskrivelse DKK  

Udarbejdelse af elektronisk publikation (PDF) samt registrering/håndtering og én korrektur.  29.900,00 

Design af omslag 1.800,00 

Trykning af publikation & omslag   

Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels   

Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: 31.700,00 
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4.3 Distribution 

TemaNord publikationerne kan altid bestilles som trykte publikationer fra 

norden.org, idet de lægges ind i et print-on-demand flow hos NMR Publi-

kations digitale trykkerisamarbejdspartner. Dette betyder, at publikatio-

nerne kun trykkes, når de bestilles, hvorved lageret altid kan holdes på et 

minimum. Bestillingen sendes direkte videre til den af NMR Publikations 

salgsagenter, der ligger tættest på kunden. Herefter er det salgsagenten, 

der overtager kunderelationen.18 

Publikationerne distribueres derudover i henhold til de distribu-

tionslister, som opdragsgiveren afleverer.19 Forsendelsesomkostninger-

ne ved denne distribution afholdes af opdragsgiveren. 

NMR Publikation sørger også for aflevering af pligtafleveringseksem-

plar (efter dansk lov) til Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i 

Danmark. 

TemaNord-serien markedsføres desuden via Nordisk Ministerråds 

nyhedsbreve og Google Books.20 

TemaNord publikationerne publiceres online som PDF filer og kan 

gratis downloades fra norden.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────────────────────────── 
18 Det er et bestillingsflow, som NMR Publikation arbejder på at effektivisere. 
19 På http://www.norden.org/da/publikationer/produktion findes både distributionslister til email-

distribution og til distribution af fysiske eksemplarer. 
20 http://books.google.dk/ 

http://www.norden.org/da/publikationer/produktion
http://books.google.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Retningslinjer for Nordiske 
Arbejdspapirer 

Publikationsserien Nordiske Arbejdspapirer (working papers) rummer 

typisk dokumenter, der har projektintern eller foreløbig karakter og derfor 

ikke egner sig for egentlig publicering.  

Arbejdspapirerne vil kunne lægges på norden.org, men vil ikke ellers 

blive distribueret eller markedsført. På norden.org vil forskellen mellem 

Nordiske Arbejdspapirer og de andre publikationsserier være tydelig.  

Alle arbejdspapirer skal registreres af NMR Publikation, således at de 

kan få et publikationsnummer og et titelblad, som skal indsættes forrest 

i papiret/dokumentet (der tildeles ikke ISBN). Uden et publikations-

nummer kan et arbejdspapir ikke lægges på norden.org. Upload til nor-

den.org udføres af NMR Publikation. Håndteringen af et arbejdspapir 

fakturerer NMR Publikation med DKK 1.800.  

5.1 Bestilling af publikationsnummer 

På www.norden.org/da/publikationer/produktion findes bestillings-

formularen for Nordiske Arbejdspapirer. Ved bestillingen skal følgende 

oplyses (*=obligatorisk):  

 

 Titel * 

 Undertitel 

 Forfattere 

 Manuskriptets hovedsprog * 

 Fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat * 

 Evt. kommentarer 

 Kontaktinfo på bestiller * 

 Manuskript * 

 Copyright clearance * 

 Emneord * 

 Relaterede publikationer 

 Webtekst* 

 

NMR Publikation ansvarer ikke for de arbejdspapirer, der bliver lagt på 

norden.org og yder kun den service at registrere og tildele publikations-

nummer og titelblad samt at lægge arbejdspapiret på norden.org. Denne 

service udføres så vidt muligt inden for 2–5 arbejdsdage. 

http://www.norden.org/da/publikationer/produktion
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