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Peer-review-förfarande är vetenskapssamfundets självpåtagna kvalitetskontroll, 
och syftet är att säkerställa ett vetenskapligt fortskridande genom tillämpning av 
en allmänt accepterad granskningsprocess för en artikel innan den publiceras. 
Systemet innebär att redaktören låter två, ibland flera, av varandra oberoende, 
sakkunniga forskare anonymt granska, kritisera och föreslå förbättringar av 
insända artiklar. Via redaktören tillställs därefter denna kritik författaren/förfat-
tarna, som då har möjlighet att förbättra och ändra sina respektive artiklar innan 
tidskriftens redaktör beslutar om publicering. 

Genom ett peer-review-system kommer den vetenskapliga nivån på tidskrifts-
delen av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift att höjas, 
vilket säkerligen gagnar Akademiens och tidskriftens renommé, ökar tidskriftens 
intäkter (fler prenumerationer från bibliotek m m), gynnar författarna (eftersom 
det på ett helt annat sätt än tidigare blir meriterande att publicera sig i tidskriften) 
och ökar läsvärdet.

Det nya systemet kommer att sjösättas senast första halvåret 2008, och förfat-
tare uppmanas redan nu att inkomma med manuskript. De riktlinjer som gäller 
för de artiklar som ska omfattas av det nya systemet är följande:

1) Språket kan vara engelska eller skandinaviska språk.
2) Artiklarna eller varianter av artiklarna ska inte ha varit publicerade eller vara under 

publicering någon annanstans. 
3) Längden bör vara 7–10 000 ord (d v s max 50 000 tecken utan blanksteg = max 60 000 

tecken med blanksteg = max 20 A-4-sidor i normal text med 12 punkter). Tidskriften 
kan tänkas publicera artiklar om mer än 10 000 ord om ämnet kräver det. 

4) Artikeln ska starta med ett abstract om ca 100 ord på engelska om det är en 
artikel skriven på skandinaviskt språk eller på skandinaviskt språk om artikeln 
är skriven på engelska.

5) I övrigt gäller Akademiens nuvarande anvisningar till författare och skrivhandbok.

Ledamöter och andra läsare av tidskriften uppmanas sprida denna information.
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