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Skribentguide för Folkvett 
 

 
 
 
Denna skribentguide är avsedd för tidskriften Folkvett. Folkvett ges ut av Föreningen 
Vetenskap och Folkbildning (VoF) som har till uppgift att främja folkbildning om 
vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri 
opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan 
avgöras vetenskapligt. 
 
En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan 
respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel. Föreningen granskar därför vilka 
vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot fenomen och metoder. Det 
kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet 
och högskolor. Samma principer gäller för tidskriften Folkvett. Redaktionen och ansvarig 
utgivare granskar därför insänt material innan det publiceras för att säkerställa att 
innehållet i Folkvett följer föreningens riktlinjer. 
 
Allt arbete i föreningen sker ideellt och det gäller även utgivningen av Folkvett. Folkvett 
kan därför inte arvodera sina skribenter. Att definiera vetenskap och pseudovetenskap är 
inte alldeles enkelt. VoF använder följande definition: 
 

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilda individen, 
utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är 
baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara 
vetenskapligt grundade. 
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Folkvett utkommer med fyra nummer om året och deadline för kommande nummer 
anges på senaste numrets första sida. Manus ska skickas i något av formaten .rtf, .doc eller 
.docx till folkvett@vof.se eller direkt till någon av redaktionsmedlemmarna. Folkvetts 
redaktion förbehåller sig rätten att redigera i insänt material för att säkerställa den 
språkliga kvaliteten före publicering. Folkvett publiceras som tryckt tidskrift och i digital 
form på VoFs hemsida. Vi publicerar i allmänhet inte texter som tidigare har publicerats 
på annat håll. Om artikeln är inskickad någon annanstans ska detta anges när artikeln 
skickas in till Folkvett.   

Insänt material ska vara språkligt och formellt genombearbetat, utkast till artiklar mottas 
inte. Redaktionen hjälper gärna till med en sista putsning men har inte möjlighet att agera 
bollplank under skrivprocessen. 

Allt arbete i föreningen sker ideellt och det gäller även utgivningen av Folkvett. Folkvett 
kan därför inte arvodera sina skribenter. 

 

Generella riktlinjer 
Storlek på artiklar  

Huvudartiklar bör vara mellan 15 000 och 35 000 tecken inklusive blanksteg. Mindre 
artiklar och recensioner ligger mellan 2500 och 18000 tecken inklusive blanksteg.  

Teckensnitt  

Det spelar mindre roll vilket teckensnitt du använder när du skriver artikeln, bara det är 
läsbart. Om artikeln blir antagen så kan du däremot inte få välja vilket teckensnitt som 
används eftersom den skickas på layout och sättning och då ges samma grafiska 
utformning som övriga artiklar i det aktuella numret. 

Innehåll  

Folkvett har i princip ingen begränsning vad gäller ämnen som man kan skriva om så 
länge som det håller sig inom våra intresseområden. Notera att VoF är en politiskt 
obunden förening och vi publicerar inte artiklar av politisk karaktär. Vi väjer inte för kritik 
av pseudovetenskap som är anknuten till religiösa riktningar, men andra aspekter på 
religion ligger utanför vårt intresseområde. Artiklarna får inte heller innehålla material 
som är stötande eller som bryter mot diskrimineringslagstiftning eller liknande. Vi är 
angelägna om att hålla en saklig ton.  

Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera insänt material. 

Formalia  

Stavnings- och böjningsformer som anges i SAOL gäller även för Folkvett. Svenska 
språknämndens skrivregler används för övriga språkliga frågor.  
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 Förkortningar skrivs ut i den löpande texten, till exempel bla som skrivs bland 
annat. Undantag är etc som får stå som förkortning i löpande text.  

 Titlar på hela verk och tidskrifter kursiveras, exempel ”Detta är en skribentguide 
för Folkvett”. Namn på artiklar sätts inom citationstecken.  

 Noter undviks i möjligaste mån. Om noter används blir de placerade som 
slutnoter.  

 Om du lämnar lästips i slutet så ska de vara kompletta med författare, titel, förlag, 
utgivningsort och år.  

 Uteslutningar markeras med […] (tre punkter inom hakparentes). Handlar det om 
en större textmängd (flera meningar i följd) används [–––] (långt tankstreck inom 
hakparentes). 

Tänk på att Folkvett ska kunna läsas av alla. Språket bör vara tämligen fritt från 
fackspråkliga uttryck som inte omedelbart kan förstås av gemene man. I den mån sådana 
uttryck används ska de förklaras i den löpande texten.  

Glöm inte att bifoga namn och kontaktuppgifter i ditt inskickade material. Lycka till! 


