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Struktur (i denna ordning)
Titelsida
Sammanfattning och nyckelord
Text (inledning och huvuddel)
Referenslista
Titelsida
Titelsidan ska innehålla:
Texten “Magisteruppsats i teoretisk filosofi”
Årtal och termin
Författarens namn
Författarens akademiska hemvist (Filosofiska institutionen, Stockholms universitet)
Personnummer
Författarens e-mailadress
En koncis och informativ titel
Handledarens namn
Sammanfattning
150 till 250 ord. Sammanfattningen ska inte innehålla några odefinierade förkortningar eller
ospecificerade referenser.
Nyckelord
Ange 4-6 nyckelord som kan användas för indexering.
Texten
Textformatering
Uppsatsen ska lämnas in i pdf-format men kan skrivas med vilket ordbehandlingsprogram som
helst.
Använd ett normalt enkelt typsnitt (t. ex. 12-punkters Times Roman, dubbelt radavstånd) för
texten.
Använd kursiv för emfas.
Använd automatisk sidnumrering när du skriver.
Använd tabbar för indrag, inte mellanslag.
Rubriker
Använd decimalsystemet för numrering av avnitt.
Exempel:

1
1.1
1.2
1.2.1

First level
Second level, first subsection
Second level, second subsection
Third level, first subsection

Förkortningar
Förkortningar ska definieras vid första användingen och sedan användas konsekvent.

Fotnoter
Fotnoter kan användas för ge ytterligare information och kan innehålla referenser till verk i
referenslistan. De får inte bestå endast av verkreferenser och de ska inte innehålla verkreferensers
bibliografiska detaljer.
Fotnoter ska numreras fortlöpande genom hela uppsatsen.
Använd fotnoter och inte slutnoter.
Referenser
Verkhänvisningar
Hänvisa till verk i texten med namn och årtal inom parentes. Några exempel:
Negotiation research spans many disciplines (Thompson 1990).
This result was later contradicted by Becker and Seligman (1996).
This effect has been widely studied (Abbott 1991; Barakat et al. 1995; Kelso and Smith
1998; Medvec et al. 1999).
Referenslista
Referenslistan ska endast innehålla verk som hänvisas till i texten och som är publicerade eller
accepterade för publicering. Personlig kommunikation och opublicerade verk ska bara nämnas i
texten. Använd inte fotnoter eller slutnoter i stället för referenslista.
Referenslistan ska vara ordnad alfabetiskt enligt varje verks (första) författares efternamn.
Exempel:
Tidskriftsartikel
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing
labs and the Hollywood connection. Journal of Film Writing, 44(3), 213–245.
Artikel med DOI-identifiering
Slifka, M. K., & Whitton, J. L. (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine
production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086
Bok
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
Kapitel i bok (antologi)
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for
healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life
cycle (pp. 107–123). New York: Springer.
Onlinedokument
Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell,
V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice. Resource document.
American Psychiatric Association.
http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June
2007.
Tidskriftnamn och boktitlar ska vara kursiverade.

