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Anvisningar för recensioner  och rapporter till Puls 

 
Nedan följer anvisningar för recensioner och rapporter till Puls.  
 
Utöver själva recensionen respektive rapporten ska även en kort författarpresentation bifogas. Den ska 
vara på ca 100 ord med forskningsprofil, såsom institutionstillhörighet, viktiga publikationer och 
forskningsintressen. 
 

Recensioner 
Allmän information 
Omfång: 1 000–2 000 ord, inkl. blanksteg. 

Utforma texten på ett sådant sätt att det inte blir aktuellt med fotnoter eller underrubriker. 

Information rörande den bok som recenserats 
• Fullständig titel 
• Författare/redaktör 
• Utgivningsår 
• Förlag 
• Förlagsort 
• Vid digitala utgåvor, url-länk 
• Bok som ingår i en serie: Ange seriens fullständiga namn + ev. information om bokens nummer 

i serien 

Anvisningar för löpande text, filformat och liknande 
Använd ingen mall och ingen formatering förutom kursivering och fetstil. 
Nytt stycke markeras i manus med blankrad, inte indrag. 
Nummer/siffror: Talen ett (1) till och med tolv skrivs med bokstäver, däröver med siffror. 
Undvik förkortningar i löpande text, skriv ut orden (till exempel, bland annat). 
Kortare citat anges med citationstecken inne i texten, längre (längre än ca tre rader) markeras med ny 
rad och indrag i vänstermarginalen. 
För samtliga citat anges en sidhänvisning efter citatet, t.ex. (s. 54). 
 
Om det du vill göra inte beskrivs ovan, se vidare i de allmänna författaranvisningarna för artiklar. 

Rapporter 
Allmän information 
Omfång: 500–1 000 ord, inkl. blanksteg. 

Utforma texten på ett sådant sätt att det inte blir aktuellt med fotnoter eller underrubriker. 

Information rörande det evenemang som rapporten behandlar 
• Namn på konferens, seminarium eller motsvarande 
• Datum, inklusive år 
• Arrangör 
• Ort och land – i förekommande fall kan exempelvis institution eller universitet specificeras 

https://musikverket.se/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%B6rfattarinstruktion-uppdat-feb-2020.pdf


• För hänvisning till en abstraktbok eller liknande, ange url-adress. Undvik url-adresser till sidor 
som riskerar att tas bort, till exempel hemsidan för själva konferensen. 

Anvisningar för löpande text, filformat och liknande 
Samma som för recensionerna, se ovan. 
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