
!Anvisningar till författare
Manuskript insändes per e-post till <Statsvetenskaplig.Tidskrift@svet.lu.se> som
ordbehandlingsdokument. Litteraturgranskningar och meddelanden genomgår re-
daktionell granskning. Uppsatser och översikter granskas genom anonym peer-re-
view. Författaren får i samband med beslut om publicering ta del av granskarnas
kommentarer. Efter beslut om publicering insändes slutgiltigt manuskript som ord-
behandlingsdokument per e-post till <Statsvetenskaplig.Tidskrift@svet.lu.se>. Vid
tveksamhet om den tekniska utformningen, kontakta Bengt Lundell, Statsvetenskap-
lig Tidskrift, Box 52, 221 00 Lund, tel. 046-222 10 71, <Bengt.Lundell@jur.lu.se>.
Författare får granska korrektur. Texterna publiceras med ett års fördröjning på tid-
skriftens hemsida.

Statsvetenskaplig Tidskrift publicerar uppsatser, översikter och meddelanden, litte-
raturgranskningar samt notiser på skandinaviska språk (svenska, danska eller norska)
och på engelska av författare som inte har ett skandinaviskt språk som arbetsspråk. 

Manuskript ska utformas enligt följande anvisningar:

U p p s a t s e r  o c h  ö v e r s i k t e r
Titelsida: På separat titelsida anges arbetets titel med uppgift om författare, institu-
tionsanknytning, fullständig adress, inklusive e-postadress och telefon. 

Abstract: På separat sida bifogas engelsk titel och ett abstract på engelska, högst 150
ord, innehållande syfte och omfattning, huvudsakliga resultat och slutsatser.

Huvudtext: Uppsatsers omfång bör ej överstiga 75 000 tecken (inkl blanksteg), in-
klusive noter, exklusive litteraturförteckning. Översikter bör ej överstiga 45 000 teck-
en, inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. Huvudtexten skall innehålla högst
två rubriknivåer (förutom arbetets titelrubrik). 

Tabeller och figurer: Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med be-
skrivande rubrik. Figurer och större tabeller bifogas separat. I huvudtexten anges var
tabeller och figurer skall inplaceras.

Referenser: För referenser används Harvardsystemet. Ex: (Gilljam & Hermansson
2003: 10; Lukes 2005: 5-7). Kommenterade fotnoter numreras löpande.

Litteraturförteckning: Refererad litteratur redovisas i särskild litteraturförteckning,
placerad efter huvudtexten. Förteckningen utformas i enlighet med följande exempel: 

Dahl, Ann-Sofie, 2005. Freivalds förklaringar, Smedjan 20/1, tillgänglig på <http://
www.smedjan.com>, citerad 2/2 2005.

Esaiasson, Peter, 2003. �”Vad menas med folkviljans förverkligande?�”, s 30-53 i Gill-
jam, Mikael & Hermansson, Jörgen (red), Demokratins mekanismer. Malmö: Liber.

Hall, Patrik, 2004. �”Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom
svensk IT-politik�”, Statsvetenskaplig Tidskrift 106, s 97-124.

Hegeland, Hans, 2004. �”Europeiska unionen I nationella parlament �– inrikespolitik
eller utrikespolitik?�”. Paper, Statsvetenskapliga Förbundet, arbetsgrupp Europa-
forskning, Stockholm.

Sjölin, Mats, 2004. Politisk etik. Lund: Studentlitteratur.
Smith, Anthony D., 1998. �”The Myth of the �’Modern Nation�’ and the Myths of

Nations�”, Ethnic and Racial Studies 11(1), s 1-26. 
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L i t t e r a t u r g r a n s k n i n g a r
Titelsida: På separat titelsida anges uppgift om författare, institutionsanknytning, full-
ständig adress, inklusive e-postadress och telefon samt uppgifter om det granskade
arbetet. Arbetet redovisas enligt följande exempel:

Barrling Hermansson, Katarina, 2004. Partikulturer. Kollektiva självbilder och normer i Sveriges
riksdag. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 159. Uppsala: Acta
Universitatis Upsaliensis.

Huvudtext: Granskningar av avhandlingar bör ligga mellan 15 000-30 000 tecken (inkl
blanksteg), inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. Övriga litteraturgransk-
ningar bör ej överstiga 15 000 tecken (inkl blanksteg), inklusive noter, exklusive litte-
raturförteckning.

Tabeller och figurer: Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med be-
skrivande rubrik. Figurer och större tabeller bifogas separat. I huvudtexten anges var
tabeller och figurer skall inplaceras.

Referenser: För referenser används Harvardsystemet. Ex: (Gilljam & Hermansson
2003: 10; Lukes 2005: 5-7). Kommenterade fotnoter numreras löpande.

Litteraturförteckning: Refererad litteratur redovisas i särskild litteraturförteckning,
placerad efter huvudtexten. Förteckningen utformas i enlighet med vad som anges
under rubriken �”Uppsatser och översikter�” ovan.

R e v i e w s  o f  d i s s e r t a t i o n s
Title page: A separate title page with the name of the author as well as institutional af-
filiation, full postal address, e-mail and phone number should be submitted with the
manuscript. The title page should also include the title and author of the dissertation
according to the following example: 

Hellström, Anders, 2006. Bringing Europe Down To Earth. Lund Political Studies 144.
Lund: Department of Political Science.

Main text: The review should not exceed 30 000 characters including blanks and no-
tes, excluding list of references. Use two or few grades of heading. Figures or tables
should be submitted on separate sheets.

Notes: The Harvard system should be used for notes. Ex: (Gilljam & Hermansson
2003: 10; Lukes 2005: 5-7). Footnotes should be numbered consecutively.

List of references: The list of references is placed after the main text and should be de-
signed in line with the examples above (under the heading �“Uppsatser och översik-
ter�”).

Examples of reviews: Examples of reviews in English can be found at our homepage
www.statsvetenskapligtidskrift.se at the heading �“Tidigare nummer�”, for instance in
Årgång 104, nr 1 and Årgång 102, nr 3.

F ö r f a t t a r e x e m p l a r
Författare till uppsats, översikt eller litteraturgranskning får alltid fyra tidskriftsexem-
plar efter publiceringen. På särskild begäran kan författare erhålla pdf-dokument av
publicerad artikel från tidskriftens redaktion.


