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Slutkontroll av boken

Även om du har korrekturläst de olika kapitlen noga är det viktigt 
att göra en slutkontroll när hela boken är utskriven. Använd 
denna checklista så hittar du säkert något som kan bli bättre! 

Syftet och läsarna
 � Är rubriken tillräckligt informativ, beskrivande  

 och rakt på sak?
 � Kommer syftet fram i de första meningarna?
 � Är rubrikerna tillräckligt informativa?
 � Är det som står betydelsefullt för läsarna?
 � Är texten anpassad till läsarnas kunskap om  

 ämnet?
 � Passar språket läsarnas kunskap om ämnet?

Helhet
 � Är dokumentet logiskt och framgår den logiska  

 strukturen?
 � Står det viktigaste först? Kommer    

 sammanfattningar och slutsatser före förklaringar  
 och detaljer?

 � Är något avsnitt för långt? Måste all text vara  
 med?

 � Samverkar ord och bild?
 � Framgår huvudinnehållet av rubrikerna?

Fakta och språk
 � Är alla fakta korrekta?
 � Är siffror och mått konsekventa?
 � Är tabeller och bilder lätta att tolka? Finns   

 bildtext som förklarar?
 � Kan något strykas? Kan meningar förkortas?
 � Är något väsentligt glömt?
 � Har alla meningar riktiga verb? Substantivsjuka?
 � Är stavningen korrekt?
 � Finns det svårbegripliga förkortningar?
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Layout
 � Är balansen god mellan text, bild och blank yta?
 � Känns radavståndet behagligt?
 � Finns sidhuvud och sidfot?
 � Är boken paginerad?
 � Finns  det stycken med stora ordmellanrum?
 � Inga komma i eller punkt efter rubriker!
 � När allt är klart gör en sista kontroll och att du  

 fått snygga:
 - Avstavningar
	 -	Typografiska	tecken
 - Sidbrytningar – inga änkor eller horungar
Logik och konsekvens

 � Stämmer text och innehållsförteckning överens?
 � Konsekvent användning av ska i stället för skall
 � Konsekvent användning av du i stället för Du
 � Är sidhänvisningarna korrekta?
 � Finns innehållsförteckning och register? Blev de  

automatiskt genererade och tillräckligt tilltalande?

Övning  28-1. Testa bokens chanser på marknaden

Lägg din bok bland andra böcker på ett bord där människor samlas. Iakta 
och notera!
Hur många tar upp din bok?
Hur många vänder på den och ser på baksidestexten?
Hur många slår upp boken och tittar på något i den?
Så blir din bok behandlad i bokhandeln!


