Författarens förnamn släktnamn
MANUSANVISNINGAR FÖR FOLKMÅLSSTUDIER
Omfång. Folkmålsstudier välkomnar manuskript som omfattar högst 65 000 tecken
inklusive blanksteg, vilket motsvarar kring 28 sidor. Vi ber dig skicka in manuskriptet
i elektronisk form som en bifogad fil. Ange vilket program du har använt. Manuskripten
kan skickas till Hanna Lehti-Eklund (hanna.lehti-eklund[at]helsinki.fi), Jannika Lassus
(jannika.lassus[at]helsinki.fi
eller
Caroline
Sandström
(caroline.sandstrom[at]sprakinstitutet.fi). Till varje bidrag ska bifogas information om
författarens affiliering och e-postadress.
Summary in English. Till varje bidrag skall fogas en engelsk sammanfattning på ca
en halv A4-sida.
Typsnitt. Typsnittet skall vara Times.
Stilsorter. All löpande text skrivs i rak stil. För språkliga exempel i löpande text
används kursiv stil.
Sidnummer. Sidnumrera inte, eftersom volymen ska ha en löpande sidnumrering.
Rubriker. Ange på vilken nivå rubriken ska vara: t.ex. nivå 1, nivå 2.
Styckemarkeringar. Markera nytt stycke med blankrad.
Övrigt. Citationstecknen skall vara böjda, inte raka, alltså ”så här”. Vi vill också att du
använder långa diviser, dvs. tankstreck mellan siffror, t.ex. i sidhänvisningarna i
litteraturlistan: sidorna 22–23 (alltså inte sidorna 22-23 med kort divis) och likaså i
uttryck av typen ”tidsperioden 1927–1929 har kallats …”.
Citat. Korta citat inuti löpande text utmärks med citationstecken plus källhänvisningar
inom parentes på vanligt sätt. Längre citat skrivs som blockcitat utan citationstecken.
Exempel:
Så här ser texten ut med 0,5 cm indrag och storleken 12 punkter. Givetvis är det bara
längre citat som skall utformas på detta sätt.
Noter. Använd fotnoter i stället för slutnoter. Noter markeras i den löpande texten med
upphöjd siffra utan punkt eller parenteshalva och numreras löpande genom hela texten.1
Hänvisningar. Inuti texten hänvisas till källan med författarens efternamn (vid risk för
oklarheter läggs initial till), årtal för citerat arbete och sida, allt inom parentes: (Ivars
1986:12–13).
Litteraturförteckning. Under rubriken Litteratur samlas alla verk som du hänvisar till
i texten. För modell se följande exempel:
Englund, Boel och Ledin, Tomas. (red.) 2003. Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund:
Studentlitteratur.
Lilius, Pirkko. 1994. Språkval och ordval i tillfällighetsdiktningen i Finland 1700–49.
Studier i nordisk filologi 73. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet.
Saari, Mirja. 1995. Synpunkter på svenskt språkbruk i Sverige och Finland.
Folkmålsstudier 36:75–108.
SAG = Teleman, Ulf, Staffan Hellberg och Erik Andersson. 1999. Svenska
Akademiens grammatik. Stockholm: Svenska Akademien.
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Så här ska fotnotstexten se ut.

Östman, Carin. 1999. Dialogspråk i svensk skönlitteratur. I: Andersson, Lars-Gunnar
m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. S. 428–438.

