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Till författare
Inlämning: Skicka ditt bidrag som en word-fil 
till thomas.boren@humangeo.su.se. Skicka 
figurerna separat till samma adress. Vänta 
på mottagarkonfirmation, annars ta kontakt 
igen. Glöm inte att inkludera kontaktupp-
gifter när artikeln lämnas in (namn, adress, 
e-post, telefon, skola, institution, ev titel och 
annan relevant information). 

Text: Ett vanligt omfång för en artikel i Geo-
grafiska Notiser är mellan fyra och tio sidor 
(exklusive figurer) vilket i text motsvarar ca 
2 000 till 5 000 ord. Vi publicerar även gärna 
kortare artiklar och notiser. För artiklar längre 
än 5 000 ord, kontakta huvudredaktören.

Har du skrivit en uppsats eller annan text 
som är längre än formatet ovan kan du skicka 
in hela arbetet till Geografiska Notiser (e-
postadress ovan) så kan vi hjälpa till att korta 
den till att passa tidskriftens format.

Förkortningar i texten anges i huvudsak 
utan punkter och andra tecken. Därför osv 
och inte o.s.v., tex och inte t.ex., ca och inte 
c:a. Undvik gärna förkortningar och skriv 
hellre ut dem, till exempel med mera. 

Noter: Minimera antalet noter i texten. Pla-
cera nottexten sist i dokumentet (trots att de 
trycks som fotnoter).

Figurer: Vi trycker i färg men figurer som 
inte behöver vara i färg kan komma att 
tryckas i svart-vit. Vad gäller filformatet på 
figurerna så använd gärna .tif eller om det är 
digitala fotografier så är originalformatet fi-
lerna har från kameran att föredra. 

Figurtexter: Figurtexterna skrivs in i artikeln 
på den plats där figuren önskas placerad. 
Numrera figurtexterna med »Figur 1, 2, 3» 
osv. Hänvisa i brödtexten till figurerna. Ange 
också källa/upphovsman till figurerna. 

Referenser: Referenser anges enligt Har-
vardsystemet, dvs med parenteser i texten. 
Sidreferens anges efter årtalet följt av kolon, 
tex så här: (Svensson 2005: 2).

Referenslistan: I referenslistan anges boken, 
artikeln eller kapitlet i en antologi med ett 
minimum av punkter, komman och andra 
tecken, se exempel nedan. Författarens för-
namn skrivs ut, om möjligt. Andra referenser 
(kartor, opublicerat material mm) anges med 
så mycket information att det är möjligt för 
läsaren att leta upp dem.

Jarvis, Helen; Andy C Pratt & Peter Cheng-
Chong Wu (2001) The secret life of cities: the 
social reproduction of everyday life, Pearson 
Education, Harlow.

Persson, Lise-Lotte (2007) Tankar om land-
skap, Geografiska Notiser 65 (1): 27–35.

Lundgren, Annika (2001) Public educational 
tours, i K Sander & S Sheikh (red) We are all 
normal (and we want our freedom), Black 
Dog Publishing, London. 

Om gästredaktörer och temanummer: Kon-
takta huvudredaktören för att diskutera möj-
ligheten att vara gästredaktör för ett tema-
nummer av Geografiska Notiser. Förslag på 
temanummer välkomnas. Ett temanummer 
kan komma att inkludera, förutom stående 
inslag i Geografiska Notiser, även annat re-
daktionellt material. 

Språk: Språket i Geografiska Notiser är 
svenska men undantagsvis publicerar vi även 
bidrag på norska, danska eller engelska.

För recensioner och annonser, kontakta Ka-
rin Wakeham. Adress och kontaktuppgifter 
finns på omslagets främre insida.

Geografiska Notiser ges ut av Geografilärar-
nas Riksförening. 
Läs mer på www.geografitorget.se

Thomas Borén
FD, huvudredaktör
E-post: thomas.boren@humangeo.su.se
Telefon: 070-635 72 60
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