
Författarinstruktioner 
Skriftserien Studia Theologica Practica Umensia   
 
Allmänna instruktioner: 

Artiklar till skriftserien sänds i MS Word-format till marie.rosenius@umu.se som bifogad fil. 
I e-postmeddelandet lämnas uppgift om författarens namn, adress, telefonnummer och 
akademiska titel. 

Artiklarna granskas genom redaktionskommittén och av två oberoende granskare (Peer 
Review) därefter lämnas besked om artikeln är accepterad samt uppgift om vad som behöver 
åtgärdas gällande innehåll och formalia. Inför sättning kan det behöva göras vissa ändringar 
av formaliakaraktär. Efter sättning får författare ett korrektur och kan göra mindre rättelser 
om så krävs. 

 
Skrivinstruktioner; löptext: 

- Texten ska vara vänsterjusterad och skriven i Times New Roman. 

- Teckenstorleken ska vara 12 punkter och radavståndet 1,5. 

- Texten bör inte överstiga 40 000 tecken, inklusive fotnoter och mellanslag. (Detta innebär 
ca. 6000 ord eller ca. 15 sidor i angivet format). 

- Texten ska ha en huvudtitel och eventuellt en undertitel. 

- Texten byggs upp med huvud- och underrubriker utan numrering (max tre rubriknivåer). 

- Texten ska inte innehålla några avstavningar. 

-  Löptexten ska inte innehålla fetstil eller understrykningar. 

- Undvik förkortningar såsom: bl.a., o.s.v., t.ex., m.m., o. dyl.  

 
Skrivinstruktioner; noter och referenssystem: 

- Mellan två sidhänvisningar och mellan två årtal används tankstreck (–), inte vanligt 
bindestreck (-). (Detta gäller också i löptexten) 

- Noterna ska inte innehålla korsreferenser. 

- Då ord hoppas över i ett citat sätts tre punkter inom hakparentes […] med ett mellanslag före 
den första hakparentesen och ett mellanslag efter den sista hakparentesen.  

- Titlar på böcker och tidskrifter ska även kursiveras i löptexten.  

mailto:marie.rosenius@umu.se


- Texten ska inte innefatta käll- och litteraturförteckning, vilket innebär att sidomfånget på 
specifika artiklar i tidskrifter och antologier som du hänvisar till behöver anges i noten (se 
nedan) 

- Ibid. används inte alls. Ibidem används enbart för att ange samma sida som i direkt 
föregående not. 

- Hänvisningar görs i noter. Referenssystem: Chicago. Mer ingående instruktioner angående 
noter och referenser sänds ut på begäran.  


