
Råd och riktlinjer till Ledungens skribenter 

I Ledungen skiljer vi mellan två typer av skriftliga omdömen om böcker 

1. Bokanmälan. En kortare presentation på max 500 – 1000 tecken (inklusive blanksteg). En 

bokanmälan skall innehålla en översiktlig beskrivning av bokens innehåll med uppgift om 

författare, utgivningsår och förlag. En bokanmälan kan, men behöver inte, innehålla några 

värdeomdömen. 

2. Bokrecension. En längre värderande presentation på max 1000 - 2000 tecken (inklusive 

blanksteg). Inleds med uppgifter om författare, utgivningsår och förlag. Därefter följer en 

mera systematisk genomgång av innehållet, kapitel för kapitel. Efter denna ges kritik på 

innehållet, positiv och negativ där exempel från genomgången kan lyftas fram. Kritiken bör 

vara välbalanserad och välgrundad. Den bör också vara nära relaterad till innehållet. Efter 

den mer detaljerade kritiken kan en sammanfattande avslutning följa där kritiken sys ihop 

och avrundas. 

 

För artiklar gäller följande; 

Ingress till större artiklar max 400 tecken, minder artiklar 150 tecken.  

1. ett uppslag är 3000 tecken (inklusive blanksteg). 

2. En sida är 1 500 tecken (inklusive blanksteg). 

 

Bilder och bildtexter 

1. Bildtexter max 200 tecken 

2. Bilder skickas till redaktionen via www.sprend.se.  Du väljer fil som ska skickas, adress till 

mottagare och i meddelanderutan måste man ange vem som skickar och vad bilden ska 

användas till. 

3. Bilderna bör vara i minst 300 dpi i upplösning, men storlek och upplösning påverkar 

varandra. Om en bild är stor i cm/mm/pxl så kan upplösningen ökas när man gör bilden 

mindre i storlek. Därför kan ibland bilder med låg upplösning fungera ändå om man krymper 

dem i storlek. 72 dpi är dock enbart för web och blir oftast för små för i tryck över lag, om 

inte bilden är enorm i storlek. En bild kan inte vara för stor men för liten. Om en bild är liten i 

cm/mm/pxl och har 300 dpi i upplösning så kan den bilden inte göras större i storlek, 

eftersom den då tappar i upplösning. 

http://www.sprend.se/

