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Redaktion  
Redaktør: Kim Esmark. Redaktionspanel Danmark: Marianne Høyen, Ole Hammerslev, Carsten 
Sestoft, Kristian Larsen, Jens Arnholtz, Christian Sandbjerg Hansen, Gro Inge Lemcke Hansen. 
Sverige: Donald Broady, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Ida Lidegran. Norge: Marte Feiring, 
Johannes Hjellbrekke. 
 
Advisory board 
Loïc Wacquant, Univ. of California, Berkeley & Centre de sociologie européenne, Paris; Lennart 
Rosenlund, Universitetet i Oslo; Jan Frederik Hovden, Universitet i Bergen; Tore Slaatta, Universi-
tetet i Oslo; Martin Gustavsson, Stockholms Universitet; Mikael Palme, Stockholms Universitet; 
Annick Prieur, Aalborg Universitet; Mikael Rask Madsen, Københavns Universitet; Lene Kühle, 
Aarhus Universitet; Peter Koudahl, Metropol; Ida Willig, Roskilde Universitet; Lisanne Wilken, 
Aarhus Universitet; Yves Dezalay, CNRS, Paris; Antonin Cohen, Université de Picardie, France; 
Frédéric Lebaron, ENS, Paris-Saclay; Remi Lenoir, Université de Paris I, Paris; Niilo Kauppi, 
CNRS, Strassbourg; Franz Schultheis, Universität St. Gallen; Michael Vester, Leibniz Universität 
Hannover; Bryant Garth, Southwestern University, USA. 
 
 
Vejledning til forfattere 
Manuskripter til Praktiske Grunde indsendes elektronisk til praktiskegrunde@hexis.dk eller en af 
redaktørerne som vedhæftet fil i Word-format. Manuskripter kan udfærdiges og publiceres på dansk, 
norsk, svensk og engelsk. Efter fagfællevurdering indsendes et rettet og korrekturlæst manuskript 
som vedhæftet Word-fil. 
Med artiklen skal følge: engelsk abstract (max. 150 ord, husk engelsk titel), 5-8 keywords på en-
gelsk, forfatteroplysninger: navn, akademisk titel og/eller ansættelsessted, evt. e-mail. 
 
Om opsætning, citater, henvisninger osv., læs og følg nøje vejledningen på: 
http://praktiskegrunde.dk/forfattervejledning.html  


