
Leiðbeiningar fyrir höfunda ritrýndra greina  
í veftímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla  
 
Tilgangur tímaritsins er að gefa út og gera aðgengilegt þverfræðilegt efni um 
rannsóknir á sviði stjórnmála,  stjórnsýslu og alþjóðamála með það fyrir augum að 
auka við þekkingu og efla faglega umræðu á þessum sviðum á Íslandi. 
Skilyrði er að höfundar skili greinum samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum.  
 
Skilafrestur 
Skilafrestur greina sem birtast eiga í hinum ritrýnda hluta veftímaritsins er almennt í 
apríl og  október. Þær dagsetningar eru þó auglýstar í hvert skipti. Gert er ráð fyrir 
að nýtt efni birtist á vefnum í maí/ júní og byrjun desember sama ár, en birting 
greina getur þó frestast ef beðið er um verulegar lagfæringar á þeim (sjá næstu grein 
hér á eftir). Prentuð útgáfa ritrýndra greina kemur út á fyrstu mánuðum næsta árs.  
 
Lengd 
Greinar geta verið á íslensku, ensku eða dönsku. Æskileg lengd ritrýndra greina er 
7.000 til að hámarki 10.000 orð að samantekt og heimildaskrá meðtöldum. 
Undantekningar eru einungis gerðar ef augljós rök liggja til þess og greinarhöfundur 
sýnir fram á þau í meðfylgjandi bréfi. Hollt er að hafa í huga að flest efni má stytta 
án þess að það bitni á gæðum.  
 
Ritrýni 
Stjórnmál og stjórnsýsla er ritrýnt tímarit með „gagnkvæmri leynd“ (e. double blind) 
þar sem umsagnaraðilar fá ekki upplýsingar um greinarhöfunda og greinarhöfundur 
ekki upplýsingar um ritrýna. Vegna smæðar hins íslenska fræðasamfélags er 
greinarhöfundum bent á þann möguleika að ganga frá sérstakri útgáfu greinarinnar 
þar sem ekki hafa aðeins verið tekin út nöfn höfunda í upphafi heldur einnig annað 
efni sem kann að gera greinina auðrekjanlega. 
Til að grein fáist birt í tímaritinu þarf að vera nýnæmi að efninu og það er 
greinarhöfunda að sýna fram á í hverju það felst. Nýnæmi getur falist í 
kenningarlegu framlagi, aðferðafræði og því að ný gögn séu kynnt. 
Greinarhöfundar geri grein fyrir nýnæmi í stuttri greinargerð sem fylgi grein sem 
send er til birtingar í tímaritinu.  Efni sem birst hefur áður í bókum eða 
fræðitímaritum er að öðru jöfnu ekki tekið til birtingar í tímaritinu.  
Algeng krafa tímarita í félagsvísindum til greina er að þar megi finna eftirfarandi: 

a) Greinargerð um nýnæmi rannsóknar. 
b) Yfirlit yfir skrif annarra fræðimanna og rannsóknir sem tengjast efninu. 



c) Skýringu á hugtökum, mælingum og aðferðafræði rannsóknarinnar.  
d) Greiningu á þeim gögnum sem aflað var. 
e) Greinargerð um helstu niðurstöður. 
f) Umræðu um niðurstöður í samhengi við þann fræðilega ramma sem kynntur 

var í upphafi. 
 
Allir þættir eiga hins vegar ekki við handrit úr ólíkum fræðigreinum og tímaritið 
Stjórnmál og stjórnsýsla leggur mikið upp úr því að halda áfram að birta greinar 
eftir félagsfræðinga, hagfræðinga, heimspekinga, lögfræðinga, sagnfræðinga, 
viðskiptafræðinga og aðra sem stunda rannsóknir á sviði stjórnmála og stjórnsýslu.  
Tekið er tillit til ólíkra hefða. Aðalatriðið er að handrit uppfylli eðlilegar gæðakröfur 
um skýrleika í framsetningu og rökstuðning við niðurstöður. 
Niðurstöður ritrýni geta verið þrenns konar:  

• að grein sé samþykkt óbreytt (sem er fremur sjaldgæft),  

• að grein sé samþykkt með fyrirvara um breytingar, eða  

• að grein sé hafnað.  
Sé grein samþykkt með fyrirvara eru greinarhöfundar beðnir að tiltaka með hvaða 
hætti þeir hafa tekið tillit til ábendinga ritrýna þegar þeir skila endurskoðaðri útgáfu. 
Grein sem er hafnað má senda aftur inn að lokinni endurskoðun en þarf þá að fara 
í gegnum ritrýni að nýju. Ritstjórar tímaritsins áskilja sér rétt til að hafna greinum án 
ritrýni telji þeir ljóst að grein henti ekki til birtingar. Verði umsagnaraðilar ekki 
sammála um niðurstöðu gerist það annað hvort að ritstjórn sker úr um vafaatriði 
eða þriðji umsagnaraðili er kallaður til og ræður hans álit þá yfirleitt niðurstöðu.  
Ritrýnar skila skriflegu áliti. Þeir geta skrifað einstakar athugasemdir á spássíur 
handritsins, en þeir skrifa stutt samfellt mál um efni handritsins sem rökstyður 
niðurstöður þeirra. 
Greinarhöfundar eru beðnir að virða það að ritrýnar jafnt sem ritstjórn vinna sitt 
verk eftir bestu samvisku. Ritstjórn tekur ekki að sér að rökræða við greinarhöfunda 
um gæði þeirrar ritrýni sem þeir hafa fengið né um niðurstöður ritrýni að öðru leyti.  
 
Prófarkalestur 
Ritstjórn veftímaritsins hefur ekki tök á að kosta viðamikinn prófarkalestur greina 
og er hann því á ábyrgð höfunda. Ritstjórn leggur áherslu á vandaðan 
prófarkalestur.  Gerð er krafa um að greinarhöfundar leiti til reyndra prófarkalesara 
og láti nafn hans fylgja með þegar grein er send til ritstjórnar.  Höfundum sem 
skrifa á öðru tungumáli en móðurmáli sínu er sérstaklega bent á að tryggja 
vandaðan prófarkalestur greina áður en þær eru sendar til veftímaritsins. Við 
lokayfirlestur geta yfirlesarar veftímaritsins gert athugasemdir við málfar og 



stafsetningu. . Prófarkir eru sendar höfundum einu sinni. Þeim ber að skila með 
viðeigandi leiðréttingum án minnstu tafar, eftir því sem færi eru á. 
 
Handrit 
Senda skal fullbúið handrit samkvæmt neðangreindri forsögn á rafrænu formi til 
ritstjórnar tímaritsins (stogst@hi.is). Nota skal nýlega útgáfu af Word 
ritvinnsluforritinu. Skrifa skal grein inn í eða afrita inn í grunnskjal sem höfundar 
sækja á vef tímaritsins. Nota skal eftirfarandi reglur um leturgerð og leturstærð, 
uppsetningu o.fl.: 
 
Heiti greinar 
Heiti greinar skal stutt og  lýsandi fyrir efni hennar. Ekki er gert ráð fyrir undirtitli. 
Heiti greinar er í leturgerðinni Calibri, 20 punktar. Enskt heiti greinar kemur fram 
fyrir ofan enskan útdrátt (Abstract) á fyrstu síðu.  
 
Nöfn höfunda 
Nöfn höfunda, eins eða fleiri, auk og starfsheitis (akademískur titill) og vinnustaðar 
er ritað undir heiti greinar sbr. grunnskal.  Nafn fyrsta höfundar/tengiliðar ásamt 
netfangi komi fram í fæti (sjá hér fyrir neðan) 
 
Haus og fótur 
Í haus (header) kemur  nafn tímaritsins, Stjórnmál og stjórnsýsla, og flokkun greina 
(fræðigreinar, almennar greinar og erindi, bókadómar).  Athugið að velja réttan 
flokk greina í grunnskjali. Heiti viðkomandi greinar (fyrirsögn) og nöfn höfunda 
komi í haus (header) á bls. 3 í grein (og síðan eftir það á oddatölum í blaðsíðum 
greinar). Í síðufæti (footer) á fyrstu blaðsíðu komi fram tengiliður vegna greinar.  
Þar komi fram nafn og netfang þess sem hægt er að hafa samband við vegna 
viðkomandi greinar (t.d. fyrsta höfundanafn ef höfundar greinar eru fleiri en einn). 
Þar koma einnig fram önnur skilaboð frá ritstjórn. 
 
Útdráttur/Abstract 
Greinum skulu fylgja útdrættir á íslensku og ensku sem ekki eru lengri en 250 orð 
hvor og fjalla um markmið, umfang og helstu niðurstöður greinar. Útdráttur er 
inndreginn eins og fram kemur í grunnskjali (nálægt 1.27 sm.)  Ef grein er á ensku 
er ekki gert ráð fyrir íslenskum útdrætti. 
 



Lykilorð/Keywords 
Fyrir neðan útdrátt koma 3-5  lykilorð greinar. Einnig samsvarandi ensk lykilorð 
undir enskum útdrætti. 
 
Meginmál 
Hefja skal innslátt/afritun fyrir neðan útdrætti. Meginmál er í Garamond 12 
punktum, enginn inndráttur er í fyrstu málsgrein hvers kafla. Ný málsgrein innan 
kafla er inndregin.  Línubil 1,5. Gerð skal grein fyrir hvar í texta myndir og töflur 
eiga að birtast. Spássíur skulu jafnaðar.  
 
Fyrirsagnir   
Fyrirsagnir eru í Calibri letri, feitletraðar, en ekki skáletraðar né undirstrikaðar. Nota 
á 3 eða færri gerðir fyrirsagna í grein. Ennfremur er æskilegt að köflum séu gefin 
heiti.  Fyrirsagnir á að setja í "header" stíla sem hér segir: 
Header 2 er fyrir fyrirsagnir meginkafla (1. Kaflaheiti) 
Header 3 er fyrir fyrirsagnir undirkafla (1.1  Kaflaheiti) 
Header 4 er fyrir fyrirsagnir undir-undirfyrirssagna. (1.1.1  Kaflaheiti). 
Með notkun stílanna verða bil milli texta og fyrirsagna hæfilega há. Allar 
fyrirsagnir séu vinstri jafnaðar, en ekki miðjaðar. 
 
Myndir 
Skýringar þarf að skrifa með myndum eftir því sem við á. Vinsamlegast notið ekki 
myndir í lit nema tryggt sé að myndefnið skili sér með skýrum hætti í prentaðri, 
útgáfu í gráskala. Myndir skulu vera í prentgæðum minnst 300 punkta/tommur  
Þeim  skal skila í sérstöku skjali í jpg formi. 
Númeraður myndatexti skal hafður yfir myndum í meginskjali, Garamond 12 
punkta letri,  svona: 
Mynd 1. Samanburður þjóðmenningar með VSM 94, fimm lönd 
 
Töflur 
Sérhver tafla á að vera vélrituð með tvöföldu línubili. Tafla má fylgja í texta með 
einfaldri og lýsandi fyrirsögn. Flóknari töflum skal skila í jpg. formi Töflur skulu 
vera  í númeraröð.  Nota skal tabs eða töfluaðgerðir tölvu við gerð á töflum. Ekki 
nota slá (orðabil) til  að stýra bili milli dálka. 
 



Uppsetning á töflum og letur 
Töfluheiti: Garamond 12, ekki skáletrað (sjá hér fyrir neðan). Tilvísanir/heimildir 
undir töflum verði í  Garamond 12p letri. Hafa töflur sem einfaldastar og forðast 
að nota kassa. 
 
Tafla 3. Menntun aðstoðarmanna ráðherra eftir tímabilum. 

 

Grunn- og 
framhaldskólan
ám 

Grunn- 
háskólanám 

Framhalds- 
háskólanám Samtals 

 Tíðni % Tíðni % Tíðni % Tíðni % 
1971-1983 3 18,8 9 56,3 4 25,0 16 100,0 
1983-1991 7 18,4 18 47,4 13 34,2 38 100,0 
1991-1995 1 4,5 8 36,4 13 59,1 22 100,0 
1995-2005 11 30,6 18 50,0 7 19,4 36 100,0 
1971-2005 22 19,7 53 47,3 37 33,0 112 100,0 
N=112, upplýsingar vantar: 3 (2,6%). 
 
Aftanmálsgreinar 
Aftanmálsgreinar birtast númeraðar aftast í grein, fyrir framan heimildaskrá. Þær 
eiga að vera stuttar og takmarkast við mikilvægar útskýringar. Letur: Garamond 9 
punktar. Einfalt línubil. Númer vinstristillt, texti neðanmálsgreinar jafnaður og 
inndreginn um 5 punkta. Dæmi: 
 
1 Norrænn samanburður byggist á skýrslum danska fjármálaráðuneytisins (Finansministeriet) „Embedsmænds rådgivning og 

bistand“ (2004) og „Forholdet mellem minister og embedsmænd“ (1998). Þess má geta að svokölluð stjórnkerfisnefnd sem 
skipuð var af forsætisráðherra 1983 lagði til að stofnað yrði nýtt embætti ráðherraritara í stað aðstoðarmanna ráðherra sem 
virðist hafa átt að hafa sambærilega stöðu og embætti pólitískra ráðuneytisstjóra í Svíþjóð og Noregi (Alþt. A 108. þing [1985-
86], 1529). 

 
Tilvísanir 
Tilvísanir í texta eru á eftirfarandi hátt: Rokkan (1975) eða (Einar Arnórsson 1915; 
Valen og Rokkan 1977) eða (Pesonen 1968, 15; Damgaard 1974, 103). Æskilegt er 
að vitna eins nákvæmlega í heimildir og við á hverju sinni og nota blaðsíðutöl eða 
kafla ef slík afmörkun tilvísunar auðveldar leit í frumheimild.  
 
Heimildir 
Heimildaskrá á að fylgja grein á aðskildum síðum. Heimildir eiga að vera 
ónúmeraðar og í stafrófsröð höfunda (ættarnafn erlendra höfunda). Þetta er í 
samræmi við kerfi Scandinavian Political Studies.  Í skránni eiga að koma fram allar 
heimildir sem vísað er til í texta, töflum og skýringum. Letur og uppsetning: 



Garamond 10 punktar. Einfalt línubil. Ekki eru höfð greinaskil á milli heimilda en 5 
punkta hangandi inndráttur. Íslenskar gæsalappir eru hafðar um titla tímaritsgreina 
en titlar bóka og tímarita skulu skáletraðir. Dæmi: 
 
Ashton, S. (1991). „The Farmer Needs a Wife“, í J. Aaron, T. Rees og S. Betts (ritstj.), Our Sisters Land: The 

changing identities of women in Wales (bls. 122-139). Aberystwyt: University of Wales Press. 
Bjarni Benediktsson (2007). „Of lítið samráð“, Morgunblaðið, 10. nóvember. 
Boel, M.F. (2008, apríl). Balanced rural areas and balance in the CAP. Fyrirlestur fluttur á ráðstefnunni 
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útg.). New York: Wiley.  
Corbett, R., Jacobs, F., og Shackleton, M. (2000). The European Parliament (4. útg.). London: John Harper 

Publishing. 
Damgaard, E. (1974). „Stability and Change in the Danish Party System over Half a Century“, Scandinavian 

Political Studies 9, 103-125. 
EFTA Secretariat (e.d.). „EFTA Surveillance Authority.“ Sótt 9. febrúar 2008 á 
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Upplýsingar um höfunda 
Greinum í lokafrágangi skulu ennfremur fylgja upplýsingar um menntun og stöðu 
höfunda. Dæmi:  
Gunnar Helgi Kristinsson (ghk@hi.is), prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands. Hann lauk BA í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands 1981, M.Sc. í sömu 
grein frá London School of Economics and Political Science 1982, Ph.D. í 
stjórnmálafræði frá University of Essex 1990. 
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