
SVEBIS ÅRSBOK 

 

Instruktioner till författare 

 

Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) inbjuder forskare 
och doktorander att bidra med originalartiklar i SVEBIs årsbok. Bidrag kan skickas in under hela året, 
men följande tidsgränser gäller: 
31 mars – Sista dag för inlämning av manuskript 
15 juni – Besked om artikeln accepteras (med eller utan revision) eller avslås 
30 september – Sista dag för inlämning av reviderat manuskript 
15 november – Årsboken trycks 
 
Alla manuskript skall vara originalbidrag och får ej samtidigt sändas till andra vetenskapliga 
tidskrifter. 
Copyright till antagna artiklar tillfaller SVEBI. 
 
Redaktionskommitté 

Göran Patriksson, huvudansvarig (Goran.Patriksson@ped.gu.se) 
Erwin Apitzsch (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se) 
Ann-Christin Sollerhed (Ann-Christin.Sollerhed@hkr.se) 
 
Handläggning 

Manus skall skickas till Goran.Patriksson@ped.gu.se. Bekräftelse på mottagandet skickas. 
Enskilda manuskript avidentifieras och bedöms av två av varandra oberoende granskare (peer review) 
som avger ett omdöme, vilket redaktionskommittén baserar sitt beslut på. 
 
Omfattning och typsnitt 

Manuskriptet får inte överstiga 6000 ord (exklusive abstract och referenser) vilket blir ca 18 sidor i 
tidskriften. Artiklar som överstiger 6000 ord bedöms inte. 
Manuskriptet skall skrivas i Times New Roman 14 med 1,5 radavstånd. 
 
Språk 

Alla artiklar skall skrivas på svenska eller engelska. Om redaktionskommittén så begär skall 
manuskriptet språkgranskas innan det skickas vidare för granskning. Alla artiklar, såväl på svenska 
som engelska, skall åtföljas av ett abstract på engelska. 
 
Rubriker 

I årsboken används tre typer av rubriker utöver artikelrubrik: 
Underrubrik I (1) 
Underrubrik II (2) 
Underrubrik III (3). 
Markera vilken rubriknivå som gäller genom att skriva rubrikens nivånummer (1, 2 eller 3) inom 
parentes i direkt anslutning till rubriken. Dessa siffror tas bort i den färdiga texten. 
 
Citat 

Kortare citat inne i texten ”markeras med citattecken”. Använd inte kursiv stil – såvida inte originalet 
är skrivet med det. Obs, använd inte raka citattecken utan enbart typografiska (”). 
Längre citat samt citat skrivna på andra språk än den huvudsakliga brödtexten, formateras i tidskriften 
med indrag och mindre teckenstorlek. Du markerar enklast dessa citat genom att använda mindre 
teckenstorlek. Om du dessutom vill göra indrag från marginalen eller använda tätare radavstånd så går 
det bra. Citattecken används inte. 
 
Emfas (Betoning) 

Emfas skall göras med kursiv stil. 
 



Avstavning 

Avstava inte texten. Eventuella avstavningar tas alltid bort för att slippa bindestreck mitt i raderna i 
tidskriften. 
 

Tankstreck 

Observera att tankstreck (långt bindestreck) alltid skall användas då man vill markera paus. När det 
används mellan siffror etcetera görs inget mellanrum före eller efter strecket.  Exempel: 2003–2007. 
. 
Litteraturhänvisningar i texten 

Litteraturhänvisningar skall skrivas i texten. Hänvisningen skall ange författarens efternamn, årtal och 
(vid citat) sidhänvisning, allt för att hjälpa läsaren att snabbt hitta i den aktuella referensen. 
Kommatecken används mellan efternamnet och årtalet och mellan årtal och eventuell sidhänvisning. 
Semikolon sätts mellan olika referenser. 
Exempel: Weinberg & Gould, 2007. Sidhänvisningar skrivs p. resp. s. alternativt pp. resp s. 
Boktitlar som anges i löpande text ska kursiveras och inledande versaler skall användas i engelska 
titlar. 
 

Artikelrubrik 

Artikelrubriken får inte vara alltför lång. En kort titel, eventuellt med underrubrik, är bäst.  
 
Abstract 

Ett abstract skall alltid skrivas på engelska och omfatta maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg och 
avslutas med maximalt 5 keywords, 
 
Referenser 

Referenser skrivs i princip enligt APA (The Publication Manual of the American Psychological 
Association). Exempel: 
Böcker 

Weinberg, R., & Gould, D. (2007). Foundations of Sport & Exercise Psychology. Champaign, IL: 
Human Kinetics. 
Tenenbaum, G., & Eklund, R.C. (Eds)(2007). Handbook of Sport Psycholgoy. Hoboken, NJ: John 
Wiley & Sons. 
Chelladurai, P. (2007). Leadership in Sports. In G. Tenenbaum & R.C. Eklund (Eds)(2007). Handbook 

of Sport Psycholgoy. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
Tidskrifter 

Hare, R., Evans, L., & Callow, N. (2008). Imagery use during rehabilitation from injury; A case study 
of an elite athlete. The Sport Psychologist, 22, 405-422. 
 

I ett manuskript på engelska skall icke-engelskspråkiga referenser ges inom parentes direkt efter 
originaltiteln. 
 
Bilder/Figurer/Tabeller 

Eventuella bilder/figurer(tabeller skall infogas på rätt plats i dokumentet. Tänk på att figurer som görs 
i A4-format kommer att förminskas! 

 

Detta skall skickas in 

Manuskriptet skall förses med en försättssida som inkluderar författarens (författarnas) namn, 
universitet/högskola, mailadress och en försättssida exklusive namn och skickas till 
redaktionskommittén elektroniskt. 
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