Publiceringsgång
Nedan redovisas de olika stegen för publiceringsgången och en uppskattning av tidsåtgången (i veckor)

Granskning
Nyinkomna bidrag fördelas mellan redaktörerna vid redaktionens möten (äger rum
varannan vecka).

0

Ansvarig redaktör bedömer om bidraget på ett övergripande plan stämmer med tidskriftens
syfte, inriktning och krav. Om redaktören är tveksam ombeds en annan redaktionsmedlem
att göra en kompletterande bedömning. Beslut tas om bidraget skall gå vidare eller ej.
Granskare utses.

2v

De utsedda granskarna ges en veckas betänketid för att ta ställning till om man har
möjlighet att ta sig an granskningen eller ej.

1v

Granskningen förväntas normalt slutföras inom tre veckor om inget annat avtalats

3v

Med utgångspunkt i granskarnas omdömen tar redaktionen ställning till om bidraget kan gå
vidare till publicering eller om det skall avvisas. Ansvarig redaktör sammanställer därefter ett
brev till författaren. I brevet framgår redaktionens beslut, granskarnas och redaktionens
kommentarer till texten samt, för de bidrag som bedömts kunna gå vidare, vilka
förändringar och tillägg som behöver göras.

2v

Författaren får normalt (om inget annat avtalats med redaktionen) fyra veckor på sig att
revidera sitt bidrag.

4v

Ansvarig redaktör bedömer om författaren genomfört de ändringar och tillägg som avkrävts
och redovisar detta för redaktionen. Redaktionen beslutar om bidraget går vidare eller
behöver revideras ännu en gång. Om ytterligare revidering behövs går ytterligare ett e-brev
till författaren där redaktören beskriver vilka ytterligare förändringar och tillägg som
behöver göras. Bidrag som inte behöver revideras mer går vidare till redigeringsfasen, vilken
inleds med att ansvarig redaktör eller särskild språkgranskare ger förslag på ändringar för att
förbättra textens läsbarhet.

2v

Redigering
Författaren får normalt (om inget annat avtalats med redaktionen) två veckor på sig att
förbättra läsbarheten i enlighet med redaktionens förslag.

2v

Layout och sättning
Texten sätts i pdf-format

2v

Korrektur
Författare och ansvarig redaktör korrekturläser den satta texten

2v

Publicering
Den färdiga texten indexeras, sidnumreras och publiceras i tidskriftens publiceringssystem,
där också ett forum för kommentarer skapas.

2v

Avbrott i publiceringsprocessen
Om redaktionen inte hör av författaren i något skede av publiceringsprocessen kommer efter två månader
bidraget att arkiveras. Inom denna period kommer redaktionen att skicka ut en påminnelse. Efter det att
bidraget arkiverats faller det på författaren att ta upp processen igen. Inga ytterligare påminnelser kommer
att skickas.

