
FÖRFATTARINSTRUKTIONER 

Textens längd bör vara cirka 8000 ord, inklusive slutnoter och referenslista. Använd Times New 
Roman, 12 punkter, dubbelt radavstånd. 

 

Försättsblad 

För att säkerställa anonymitet vid granskningsprocessen måste igenkänningsbara uppgifter hållas 
utanför manuskriptet. Bifoga ett försättsblad där författarskap, institutionell hemvist, kontaktuppgifter 
och erkännanden anges. Endast titeln behålls på själva manuskriptet och abstractet. 

 

Generell terminologi 

Stavningen bör i regel följa den senaste utgåvan av Svenska Akademiens ordlista. 

Geografiska och andra namn ska återges som på originalspråket, förutom om det finns ett vedertaget 
och välkänt platsnamn som är i allmänt svenskt bruk (exempelvis Belgrad istället för ”Beograd”, 
Bryssel istället för ”Bruxelles”, etc.). Använd diakritiska tecken där så är lämpligt. 

 

Presentationer av personer 

Personer ska presenteras med fullständigt namn och titel första gången i texten. 

 

Citat 

Använd dubbla typografiska citattecken [”] runt meningar. Använd apostrofer, eller enkla citattecken, 
[’] för citat inom citat. 

Längre citat (över tre rader) markeras med blockcitat och separeras med en blankrad ovanför och en 
under. Behåll de ursprungliga styckena. Använd inte enkelt radavstånd. 

Alla citat ska översättas till textens huvudspråk.  

Kursivera ord som inte är på svenska. 

  

Referenser 

”In-text”-citeringar används, det vill säga författare, årtal och sidreferens inom parentes (Bauman 
1987, 55). För detaljer, följ den här länken: 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html. 
Sid- och datumintervall ska förses med två bindestreck, som vi sedan kan söka och ersätta för att få ett 
tankstreck, till exempel ”1998--91” eller (Bauman 1987, 115--20). 
 

Datumangivelser 

• 30 november 1987 (inte 1987-11-30) 
• 1910--1918; 1981--2; 1979--81; 1794--1810 

 



Sifferuttryck 

• Tal från noll till nittionio skrivs i bokstäver; 100 och över i siffror 
• Använd minsta antalet siffror: 105--6, 134--45, men 113--15 
• Siffror över 1 000 anges med kommatecken, till exempel 1,540 

 

Stavning och stil 

• Referenser skrivna i andra skriftsystem ska translittereras till latinskt alfabet. 

• 1930-talet, inte nittonhundratrettiotalet. 

• Om din dator automatiskt skapar ett tankestreck, låt det förbli. Om inte, gör tankstreck med två korta 

bindestreck, till exempel: "Kanada -- och dess allierade -- informerades."  

• Uteslutningar representeras av tre prickar, inget mellanslag mellan dem, men ett utrymme på varje 

sida. Detta gäller även när hela meningar är utelämnade. 

• Undvik förkortningar ("t ex", "dvs") i texten, utom när det gäller vikt- och måttangivelser.  

• Ambassadör i Madrid; ambassadör till Spanien. 

Figurer/bilder 

• Se till att allt importerat material skannas i 300 dpi för fotografier och 600 för ”line art”, det vill säga 
grafer och liknande som innehåller linjer. 
• Figurer/bilder/tabeller måste sparas separat. Inkludera dem inte i huvudfilen. Däremot ska bildens 
placering anges i textfilen enligt följande (med blankrad före och efter): 

----------------------- 
FIGUR 1 HÄR 

----------------------- 

 
• Filerna ska sparas som TIFF-bilder. 
• Alla figurer/bilder måste numreras i den ordning de visas i artikeln (till exempel figur 1, figur 2). I 
flerdelade figurer ska varje del märkas (till exempel figur 1 (a), figur 1 (b)) 
• Filnamnet för en figur/bild ska överensstämma med instruktioner i textfilen, till exempel: ”Figur 1. 
Slaget vid Verdun”. Tabeller ska även innehålla en källhänvisning avseende var informationen 
kommer ifrån. 

 


