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Skrivregler för Svensk Juristtidning
(senast uppdaterade 2009-01-12)

Nedan följer de skrivregler som redaktionen för Svensk Juristtidning (SvJT) har
beslutat för att underlätta för författarna och SvJT vid publicering i tidningen.
1. Artiklar, aktuella frågor och bokanmälningar förutsätts vara tidigare inte
publicerat material. För artiklar som publicerats i SvJT krävs SvJT:s tillstånd
vid publicering i annan tidskrift.
2. Artiklarna bör som regel inte vara mer än 15 A4-sidor (ungefär 52 000 tecken
med blanksteg) och bör vara författade på svenska. Artiklarna ska skickas in i
wordformat. Undvik att formatera rubriker, stycken m.m. då detta försvårar
sättningsprocessen.
3. Om författaren önskar att artikeln ska granskas genom s.k. peer-review
(granskning av jämlike) bör detta anges när artikeln skickas in till redaktionen.
Detta innebär i korthet att artikeln anonymiseras och skickas ut för granskning
av två oberoende (och anonyma) experter inom aktuellt område.
4. Normalt accepteras två nivåer på rubriksättning. Rubrikerna bör anges på
följande sätt: 2 Rubrik, 2.1 Underrubrik.
5. Författarens namn ska anges under artikelns titel. Ange även den författartitel
som författaren önskar att SvJT ska använda.
6. En kortfattad ingress ska skrivas och sättas in efter författarens namn.
7. Fotnoter ska vara korta och informativa. Inte heller bör de vara alltför många.
Fotnoter accepteras inte vid artikelns titel eller rubriker.
8. Mellanstycken i “packad stil” accepteras bara vid direktcitat ur rättsfall,
lagstiftning, förarbeten och liknande.
9. Hänvisningar inom artikeln ska inte göras till en sida i artikeln utan till den
fotnot eller det avsnitt i texten som berörs.
10. Korrekturläsning måste ske så noggrant som möjligt. Normalt sett sker
korrektur elektroniskt med författaren vid ett tillfälle.
11. Författaren erhåller särtryck i tryckt form samt i elektronisk form (i pdfformat). På grund av SvJT:s avtal med rättsdatabasleverantörer kan dock de
elektroniska särtrycken inte läggas ut på internet av författarna.
12. Upphovsmannens upphovsrätt består och SvJT erhåller
publiceringsrättigheterna. För att publicering ska kunna ske är det viktigt att

SVENSK JURISTTIDNING
författaren fyller i och skriver under den arvodesblankett som redaktionen
bifogar korrekturet.
13. Arvode utbetalas i förekommande fall som ett engångsbelopp och royalty
utbetalas inte.
14. För språkliga skrivregler såsom förkortningar (t.ex., m.m., dvs.) hänvisas till
Statsrådsberedningens skrivelse “myndigheternas skrivregler” som finns
tillgängliga på regeringens hemsida (www.regeringen.se).

