Redaktionella riktlinjer
Språk och omfång
Artiklarna skrivs på ett skandinaviskt språk. (Föredrag som hölls på engelska kan skrivas på
engelska.) Manusen ska förses med abstract på engelska om maximalt 1 500 tecken (inklusive
blanksteg).
Varje artikel får innehålla maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg (ca 10 trycksidor)
inklusive litteraturförteckning, figurer, tabeller och bilder.
Författarna förväntas följa de språkliga riktlinjer som finns i senaste upplagan av svenska
Språkrådets Svenska skrivregler (eller motsvarande).
Manusen ska vara minimalt formaterad. Texten formateras vid redigering och sättning

Publiceringsform(er)
Genom att sända in manuskriptet godkänner författarna att det även kommer att publiceras
digitalt.

Teckensnitt och styckemarkeringar
Grundteckensnittet är Times New Roman 12 punkter. Styckeindelning markeras med blankrad.

Särskilda markeringar
Kursivera namn och ord för att markera metaspråklig användning och använd enkla
citationstecken för att markera betydelse – så här: ”I isländskan har ordet sókn två betydelser,
dels ’socken’, dels ’anfall’.” Var återhållsam med fetstil.

Rubriker
Huvud- och mellanrubriker sätts i fetstil.
Använd som mest fyra nivåer på avsnitten. Rubrikerna numreras i ett hierarkiskt system: från
högsta nivån, 1. till den lägsta, 1.2.3.4. – observera punkt efter sista siffran (punkten tas bort i
löpande text).

Bilder
Ev. bilder placeras på tänkta ställen i den löpande texten.
De sänds även in digitalt via e-post med en upplösning på 300 dpi i *.tiff eller *.jgp-format.

OBS! Bildrättigheter ordnas av författaren och måste kunna dokumenteras.

Tabeller och figurer
Tabellrubriker placeras ovanför tabellen. Figurrubriker placeras under figuren. Tabell- och
figurrubriker avslutas med punkt.

Citat
Korta citat i löpande text markeras med citationstecken plus källhänvisningar inom parentes på
gängse sätt, t.ex. ”Detta är ett citat” (Svensson 2010:25). Citat längre än tre rader skrivs som
blockcitat utan citationstecken.

Noter
Undvik noter. Om nödvändigt är det fotnoter som gäller och inte slutnoter.

Avstavning
Avstava inte texten.

Referenser
Inuti texten hänvisas till källan med författarens efternamn, årtal för hänvisat arbete och sida,
allt inom parentes. Mellan årtal och sida sätts kolon. Exempel: (Svensson 2012:33–35). Om
författarnamnet ingår i den löpande texten läggs parentesen i direkt anslutning till
författarnamnet: Svensson & Lund (2011:24) konstaterar att …

Käll- och litteraturförteckning
Det är viktigt att referenserna anges på ett korrekt och konsekvent sätt. Här följer en
sammanställning av de konventioner som tillämpas i MASO.
Följande gäller
•
•
•
•
•

Skriv om möjligt ut samtliga författares förnamn.
Vid flera författarnamn kommer förnamnet först fr.o.m. författare nummer två.
Ange tryckår; i vissa fall är det lämpligt att även ange första utgivningsår inom klammer,
se exemplet Diderichsen. Eventuell upplaga anges efter titeln, se exemplet Hellquist.
Kursivera bok- och tidskriftstitlar.
Före en redigerad volyms titel anges samtliga redaktörer, följt av ”(red.)”. Om ditt
bidrag är på annat språk än svenska använder du vedertagen förkortning, (t.ex.
”(ed./eds.)”) på språket i fråga.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”I:” anges framför redaktörsnamn, ej framför tidskriftsnamn. Om ditt bidrag är på annat
språk än svenska använder du vedertaget sätt (t.ex. ”In”) på språket i fråga.
Tidskrifter anges med enbart volymnummer (se exemplet White & Genesee) eller
volym följd av nummer, se exemplet Schmid nedan. Årtal upprepas inte.
Ange seriens namn och nummer inom parentes, se exemplet Byrman nedan.
Ange utgivningsort.
Ange förlag, institution eller motsvarande som distribuerar boken (se exemplen Boyd,
Byrman och Lyngfelt nedan).
Sidnummer föregås av kommatecken, alltså inget ”S.” eller ”s.”. Sidintervall separeras
med långt bindestreck, – (”tillminus”, tankstreck): Berlin: De Gruyter Mouton, 23–38.
Om mer än en referens är till samma redigerade volym, tas denna upp som egen post,
se exemplet Lindström nedan. Om verket har mer än två redaktörer, kan referensen
förkortas, se Sköldberg.
Referenser till standardverk kan anges med förkortning, se exemplen SAG, SAOB och
SAOL 14.
Ange digitala hänvisningar med DOI-nummer eller med webbadress. Adressen omsluts
med vinkelparenteser, <www…>, se exemplet Skolverket. Webbadressen bör helst inte
avstavas. Datum anges (se exemplet Rikstermbanken).
Enstaka www-referenser utan författare eller utgivare kan föras in i listan efter titel (se
Rikstermbanken). Flera referenser kan föras samman under särskild rubrik, t.ex.
Digitala källor. Datum för hämtning anges (se Rikstermbanken).
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