
Välkomna med bidrag till Institutionen för ABM:s e-tidskrift Tidskrift för ABM, 
volym 4, nummer 1. 
 
Tidskrift för ABM är en e-tidskrift med syfte att skapa en publiceringsplattform för i första hand 
studenter och doktorander inom fälten arkiv, bibliotek och museer, och i andra hand för övriga 
verksamma vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet samt inom ABM sektorn. Tidskrift för ABM 
vänder sig till läsare som är intresserade av ABM:s forskningsområde inom både universitetet och 
ABM-sektorn, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften har skapats med anledning av den 
stora produktionen av intressanta texter inom ABM-utbildningen vid Uppsala universitet. Studenter 
ges härmed möjlighet att öva sig i publiceringskonstens hantverk samt att bygga på sitt CV inför 
kommande inträde på arbetsmarknaden. Doktorander får möjlighet att publicera texter skrivna 
under loppet av forskarutbildningen som har relevans för forskningen inom ABM-fältet, men som 
kanske inte tillhör kärnan i deras avhandlingsarbeten. Övriga verksamma vid ABM-institutionen är 
också välkomna med bidrag, men Tidskrift för ABM är i första hand till för att vara en 
publiceringskanal för studenter och doktorander. Tidskrift för ABM tar emot fyra typer av bidrag: 
Vetenskapliga artiklar, reseberättelser, recensioner och notiser.  
 
En vetenskaplig artikel ska ha vetenskapliga ambitioner och kan t.ex. vara baserad på en ventilerad 
masteruppsats, en essä, ett tematiskt paper eller ett PM som producerats inom ramen för 
utbildningen i ABM och som har bearbetats för att passa publicering i tidskriften.  
 
Reseberättelser är kortare texter som exempelvis berättar om en konferens, en praktikerfarenhet 
eller en resa med fokus på kulturarv eller informationshantering i alla variationer och gestaltningar. 
Recensioner kan behandla och utvärdera allt från nypublicerade böcker till film eller annan media, 
relevanta för informationsvetenskapen. Notiser är korta och lättillgängliga texter om allt från stora 
projekt till vardagen för en praktiserande bibliotekarie. UNESCO, hotade kulturarv eller aktuella 
trender inom arkivsektorn kan alla vara ämnet för en notis. Även här kan omarbetade papers eller 
PM som producerats inom utbildningen komma ifråga. 
 
Redaktionskommittén Redaktionskommittén 2019 består av studentrepresentanterna Helena 
Åkerblom och Camilla Wallin Bergström, doktorandrepresentanterna Ina-Maria Jansson och Amalia 
Juneström, lärarrepresentanterna Samuel Edquist (VT 2019)/ Ulrika Kjellman (HT 2019) och Isto 
Huvila och ansvarig utgivare Ulrika Kjellman (VT 2019)/ Åse Hedemark (HT 2019).  
 
Anvisningar Vetenskapliga artiklar ska inte överskrida 6 000 ord exklusive sammanfattning, noter 
och referenser. Vi välkomnar texter på svenska och engelska. Referenser ska följa principen för 
Harvardsystemet, se Institutionen för ABM:s studiehandledning för masteruppsats 2018/2019 som 
finns på: http://www.abm.uu.se/utbildning/student/Uppsatserinfo/. 
 

• Reseberättelser ska inte överskrida 3 000 ord, exklusive sammanfattning. Inga referenser 
eller noter behövs.  

• Recensioner ska inte överskrida 2000 ord. Inga referenser eller noter behövs men det 
recenserade objektet ska anges med fullständiga uppgifter om titel, upphovsman, etc. 

• Notiser ska inte överskrida 3000 ord. Inga referenser eller noter behövs.  
 
Redaktionskommittén överväger samtliga inkomna bidrag för publicering. Granskarens och 
redaktionskommitténs kommentarer förmedlas till artikelförfattaren/na. Granskningsprocessen får 
vanligtvis konsekvensen att texten behöver bearbetas i någon utsträckning innan publicering.  
 
Deadline för bidrag är 9/9 2019. Bidrag skickas till redaktionssekreterare ina-
maria.jansson@abm.uu.se och frågor skickas till chefredaktör amalia.junestrom@abm.uu.se  



Planerat publikationsdatum för volym 4, nummer 1 är december 2019.  
 
Bidrag i Tidskrift för ABM publiceras under upphovsrättslicensen CC BY-NC-ND 3.0. 


