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Förord
I samhällsvetenskapliga utbildningar läggs särskild vikt vid det som brukar kallas det vetenskapliga 
samtalet. Syftet med undervisningen är att studenterna skall träna upp sin förmåga att på egen 
hand kunna producera vetenskapliga undersökningar, samt i tal och skrift kunna diskutera och 
kritisera vetenskapliga texter. Uppfattningen om hur man bäst åstadkommer detta varierar mellan 
olika ämnesdicipliner och mellan olika lärare/forskare. Vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund 
betraktar vi emel ler  tid denna skrift – Konsten att skriva och tala – som en normgivande och värdefull 
handledning på samtliga utbildningsnivåer i vårt ämne, inte minst i samband med uppsatsskrivandet. 
Samtidigt är det naturligtvis vår förhoppning att skriften skall kunna vara till användning även för 
studenter s

Den ursprungliga versionen av denna skrift tillkom läsåret 1995/96 genom ett fruktbart samarbete 
mellan docent Gertrud Pettersson vid Institutionen för nordiska språk och lärarna vid Statsvetenskapliga 
institutionen i Lund. I den nu föreliggande 2007 års upplaga har texten omarbetats och aktualiserats på 
ett antal ställen. För uppatsarbete är skriften tänkt att användas tillsammans med en särskild handledning 
om informationssökning, Konsten att hitta information, som publiceras på Statsvetenskapliga 
institutionens hemsida (www.svet.lu.se). 

Paula Uddman och Jakob Gustavsson

studierektorer

Förord
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1. Inledning

1.1 Syftet med denna skrift

När statsvetarprofessorn Nils Stjernquist just hade lämnat sin post som Lunds universitets rektor år 1983 höll 
han ett tal vid de s.k. Tetradagarna där han bl.a. sammanfattade sina intryck av utbildningen vid universitetet. 
Han sade då så här:

 Det största bekymret är, som jag ser det, brister i det egna språket. Jag har brukat fråga personer i 
 ledande ställning i våra företag och myndigheter om vad de tycker om univer sitets utbildningens 
 standard. Det gängse svaret är att eleverna har goda fackkunskaper men att de har svårt att skriva 
 kortfattat och rakt på sak, svårt att muntligen föredraga enligt samma metod. (Stjernquist 1983 s.16)

Detta uttalande fälldes för mer än 20 år sedan, och det är naturligtvis möjligt att dagens studenter har bättre 
kommunikationsfärdigheter än 1980-talets. Vad som däremot kvarstår och troligen till och med har skärpts 
är kravet på att personer med akade misk utbildning verkligen har en god förmåga att uttrycka sig i tal och 
skrift. Det är i stor utsträckning genom att tala och skriva som de visar omgiv ningen vilken kapacitet de har. 
Samhällsvetare utgör inget undantag. Oberoende av var du hamnar ute i arbets livet kommer alltså en god 
förmåga att kommunicera i tal och skrift att vara en tillgång.

Det är därför angeläget att du redan under utbildningstiden får möjlighet att träna dessa färdigheter i ett 
realistiskt sammanhang samtidigt som du förkovrar dig i de ämnen som är aktuella. Under dina studier i 
statsvetenskap kommer du att få en rad uppgifter som ger dig tillfälle att träna din förmåga att tala och skriva. 
Detta häfte har kommit till för att ge dig råd och vägledning i det arbetet. Den största delen handlar om 
konsten att skriva, i första hand vetenskapliga fram ställningar. I slutet av häftet ges dock råd och anvisningar 
om konsten att tala, eller för att använda Stjernquists terminologi: konsten att göra muntliga föredrag ningar.

En central uppgift för universiteten är att lära studenter att arbeta vetenskapligt och att rapportera om detta 
arbete. Det är anled ningen till att du redan under de första terminerna får uppgifter som ger dig tillfälle att 
träna vissa moment i en forskningsprocess. Det kan t.ex. vara fråga om referat eller kommentarer till stats-
veten skaplig lit  te ratur som du läst och som ska redovisas i muntlig och skriftlig form. Senare i utbildningen 
kommer du att genomföra självständiga forsk nings uppgifter och rapportera dem i form av uppsatser 
med olika ambitionsgrad och omfång. Det sätt att arbeta som du möter där har stora likheter med sådant 
utredningsarbete som du kan räkna med att få utföra i yrkeslivet när du är klar med din utbildning. För 
en statsvetare är alltså träningen i vetenskapligt arbete i allra högsta grad en träning inför ett kommande 
yrkesliv.

Skrivdelen i detta häfte innehåller därför i första hand råd och anvisningar om det veten skapliga skrivandet. 
De resonemang som förs är dock ofta av ett sådant slag att de kan överföras också på andra former av 
skrivuppgifter. De talarregler som återfi nns i slutet av häftet är mer allmänt hållna och därför tillämpbara i en 
mängd olika talsituationer. I det sista kapitlet behandlas dock en speciell tal situation: hur man bör gå till väga 
när man opponerar på en vetenskaplig uppsats.

Observera att kapitel 6 innehåller en sammanfattning av anvisningar för utformningen av uppsatser vid 
Statsvetenskapliga institutionen i Lund som alltid måste följas. Läs det därför noga! 

För att underlätta redigeringen av uppsatser har Statsvetenskapliga institutionen konstruerat en särskild 
dokumentmall som innehåller förinställningar av sådant som rubriknivåer, citattext, referensförteckning 
och indrag vid styckeindelning. Uppsatsmallen är baserad på en formatmall i Word och kan laddas ned från 
institutionens hemsida. 

Inledning
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1.2 Olika slag av skrivande

Varför skriver man egentligen? Det vanliga svaret på den frågan är att man skriver för att man vill förmedla 
något till andra människor. Det är den typen av skrivande – det kommunikativa – som det här häftet i 
huvudsak handlar om. Men det är viktigt att ha klart för sig att skrivandet också kan ha andra funktioner.

För att kunna åstadkomma en bra kommunikativ text behöver man ha tänkt mycket över det ämne som 
texten ska handla om och över de olika beståndsdelar som ska ingå i texten. Gäller det en vetenskaplig 
uppsats ska man ju också ha gjort ett undersöknings arbete av något slag. Många skribenter, särskilt de som 
inte har så stor erfarenhet av sådant arbete, har uppfattningen att de inte ska sätta sig till att skriva förrän de 
har tänkt och arbetat färdigt. Det är en mycket riskabel inställning. Det visar sig då ofta att själva skrivandet 
hakar upp sig. Man har stora krav på sig att efter allt sitt arbete med själva undersökningen snabbt kunna 
åstadkomma en välformulerad och väldisponerad text. Men dagen för inlämning av uppsatsen när mar sig 
med skrämmande fart, och man upptäcker snart att de formuleringar man fäster ner på papper inte motsvarar 
dessa krav. Och vad värre är: man upptäcker kanske att en del av undersökningen borde ha gjorts på ett annat 
sätt. Man fastnar, och hela uppgiften blir successivt allt mer olustig och omöjlig. 

Att spara sitt skrivande till slutet av en undersökning är alltså ingen bra metod. I stället bör skrivandet vara 
en integrerad del av hela arbetsprocessen. Skrivande kan nämligen ha andra funktioner än den att överföra 
budskap till andra människor. Det kan för det första ha en tankefunktion, dvs. användas för att skrivaren 
själv ska kunna utveckla tankar och komma på idéer. Genom att skriva ner sina lösa och ofärdiga tankar och 
idéer om de olika momenten i det arbete som ligger framför en får man en möjlighet att komma till större 
klarhet om hur man bör gå vidare. De texter man på det sättet åstadkommer ska ju inte läsas av någon annan 
än en själv, och de behöver varken vara välformulerade, väldisponerade eller väl genomtänkta. De ska bara 
användas för att hjälpa en i arbets processen. Det man skriver på det här spontana, oöverlagda och prövande 
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sättet kommer att innehålla en hel del skräp men säkert också en del guldkorn som man kan utnyttja i sitt 
fortsatta arbete. 

Under loppet av en arbetsprocess kan man också använda skrivande för att regis trera vad som är gjort, hur 
det är gjort och varför det är gjort just på det sättet. Man glömmer faktiskt detaljer i den processen fortare 
än man tror, och brist på anteckningar kan vålla åtskilligt merarbete, inte minst i ett vetenskapligt arbete där 
stora krav ställs på precis och detaljerad dokumentation av tillvägagångssätt och metoder. Kontinuerliga 
sådana noteringar kan dessutom hjälpa till att i tid avslöja sådant som är inkonsekvent eller mindre väl 
genomtänkt i själva sättet att arbeta. Det är också en stor fördel om man kontinuerligt noterar kompletta 
bibliografi ska uppgifter om de böcker och uppsatser som man använder under arbetets gång (se närmare om 
dessa i kapitel 3). På det sättet slipper man en massa extraarbete i slutet med att än en gång leta fram dem för 
att kunna göra en referensförteckning.

Genom detta kontinuerliga skrivande för man alltså en ständig dialog med sig själv, och det kan enbart leda 
till ett bättre slutresultat. Våra första råd till dig är alltså dessa: 

 • Låt skrivandet utgöra en del av ditt arbete redan från början! 
 • Skriv för att hitta tankar och idéer! 
 • Skriv preliminärt och låt inte hejda dig av att du till en början inte har riktigt klart för dig vad du 
  vill säga! 
 • För kontinuerliga anteckningar om olika moment i ditt arbete och om hur och varför de görs!
 • Notera alltid relevanta bibliografi ska uppgifter om de böcker och uppsatser som du använder, 
  medan du fortfarande har dem tillgängliga. När du är klar med ditt arbete har du därigenom 
  också referensförteckningen färdig.

Efter hand som du skriver, läser vad du skrivit, skriver om osv., så kommer du att upptäcka att du hela tiden 
får en klarare uppfattning både om hur du ska arbeta med själva undersökningen och hur du ska rapportera 
om den. Därmed har du också skapat en god grund inte bara för en väl genomförd undersökning utan också 
för den uppsats som du ska lämna ifrån dig vid arbetets slut och som är det enda beviset på att du faktiskt har 
gjort något alls. Det är om denna uppsats som skrivdelen av det här häftet ska handla.

1.3   Hur åstadkommer man en bra text?

Den uppsats du skriver är det enda vittnesbördet om ditt arbete som har möjlighet att nå en större publik. 
Därför är det naturligtvis angeläget för dig att verkligen åstadkomma en text som gör ditt arbete rättvisa 
– med andra ord en bra text.

Kriteriet på en bra text är att den fungerar väl i den situation där den ska användas. Den som ska åstadkomma 
en text måste därför alltid börja med att göra klart för sig hur denna situation ser ut. Några frågor man 
behöver söka svar på är:

 • Vem vänder sig texten till – vilken är målgruppen?
 • Varför skrivs texten –  vilket är författarens syfte?
 • Vad ska mottagarna använda texten till – vilket är läsarnas syfte med att läsa?
 • Finns det några goda mönster att följa när det gäller textens innehåll och utformning
   – Vilken texttyp är det fråga om?

Detta är några viktiga faktorer i textens kommunikationssituation, och det är denna situation som måste styra 
såväl vilket innehåll texten ska ha och hur det ska struk tu re ras som hur detta innehåll ska uttryckas. Under 
arbetet med texten bör man alltså alltid ha kommunikationssituationen i åtanke. 

Inledning
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För att pröva textens funktionsduglighet i denna situation kan man behöva granska texten mer ingående. Man 
kan behöva se på innehållet från olika aspekter:

 • Stoffurval: Fattas det något? Är något överfl ödigt och bör tas bort?
 • Disposition: Är stoffet presenterat i en klar och logisk ordning?
 • Sammanhang: Är det lätt för läsaren att förstå hur texten hänger ihop och vad författaren vill 
  säga?

En text skrivs ju för sitt innehålls skull, men ingen text kan bestå bara av ett inne håll – den måste också ha 
en form. När det – som här – rör sig om en skriven text måste den dels ha ett språk, dels en typografi . Det 
är formen som läsarna först ser, och det är med hjälp av den som de får tag i innehållet. Slarv med formen 
straffar sig därför alltid på det sättet att det gör läsaren misstänksam också mot innehållet. Den skicklige 
skribenten strävar därför alltid efter att välja ett sådant språk och en sådan typografi  att innehållet förtydligas 
och framhävs. I arbetet med en text bör man alltså också ställa sig följande frågor:  

 • Språk: Är språket korrekt? Är det begripligt och lättläst? Är det entydigt och klart? Uttrycker 
  det verkligen det innehåll som författaren vill ha fram?
 • Typografi n: Är texten tilltalande för ögat? Är det lätt att med hjälp av de typografi ska 
  signalerna förstå hur innehållet är strukturerat?

Det är alltså många krav som en text ska uppfylla för att fungera bra. Hur ska man då lägga upp sitt arbete 
för att åstadkomma denna utmärkta produkt? Under senare år har skrivpedagoger alltmer börjat betona 
skrivandet som en process som innehåller en rad olika moment:

 • bestämma uppgiften, dvs. precisera kommunikationssituationen och avgränsa ämnet
 • samla stoff, t.ex. ta reda på vad som redan är sagt och skrivet om ämnet
 • sovra stoff, dvs. gallra bort sådant som visar sig inte höra till saken
 • strukturera, dvs. bestämma vad som hör till vad och i vilken ordning innehållet ska presenteras
 • formulera, dvs. skriva ner text
 • bearbeta, dvs. göra sådana ändringar i det som hittills skrivits så att texten fungerar bättre
 • putsa, dvs. kontrollera att texten har en tilltalande och konsekvent typografi  och ett felfritt språk.

Det måste poängteras att denna lista över arbetsmoment inte får uppfattas krono logiskt på det sättet att 
skrivaren arbetar med ett moment i taget och därefter lämnar det för gott. Det är visserligen sant att allt 
skrivarbete måste börja med det första momentet och att det också måste sluta med det sista, dvs. med 
fi nputsningen av textens yttre. Men redan i föregående avsnitt betonade vi hur viktigt det är att skriva redan 
från början. Momentet ”formulera” blir alltså aktuellt redan när man ska bestämma uppgiften. När man är 
inne i en sådan här process kommer man dessutom ständigt på bättre tankar, och därför måste man gång på 
gång återvända till det som gjorts tidigare och revidera eller komplettera det efter de nya insikter som man 
skaffat sig under arbetets gång. Efter en tids arbete kan man t.ex. behöva avgränsa uppgiften på ett annat sätt 
än man ursprungligen hade tänkt sig, man kan behöva samla nytt stoff eller man kan behöva göra om textens 
struktur. Det medför förstås att man också måste bearbeta de textpartier man en gång har formulerat.

1.4 Att skriva i grupp

Ute i arbetslivet är det vanligt att fl era personer samarbetar om att författa en text. Även på universitet 
och högskolor genomförs ofta skriftliga uppgifter av en grupp studenter. När det gäller uppsatsarbete är 
förekommer paruppsatser ofta, inte minst på lägre nivåer.

Huvudregeln för allt sådant grupparbete är naturligtvis att alla är solidariskt ansvariga för hela det färdiga 
arbetet och att det inte får fi nnas några synliga tecken i texten som anger att fl era författare har varit 

Inledning



Samarbetspartner: Statsvetenskapliga Institutionen

Konsten att skriva och tala

Studentia.se freE-Learning www.studentia.se

12  

verksamma. Den samvetsgranne studenten får möjligen därav intrycket att de olika gruppmedlemmarna 
måste sitta tillsammans under hela arbetet och formulera varje enskild mening i texten. Det är dock ett 
mycket ineffektivt, för att inte säga omöjligt sätt att arbeta. Arbetet med att försöka formulera ett kanske 
komplicerat och svårgripbart innehåll görs utan tvekan bäst på individuell basis.

Ett grupparbete som ska resultera i en skriven text bör i stället organiseras så att det blir ett effektivt samspel 
mellan grupparbete och individuellt arbete. Man samarbetar om sådant där grupparbetet verkligen kan 
vara till hjälp och höja kvaliteten på resultatet. Det innebär att man i första hand använder gruppen för 
att diskutera olika moment i arbetet och därefter fatta beslut om vad man ska göra, hur det ska göras och 
vem som ska göra vad. För att anknyta till de olika momenten i skrivprocessen skulle man kunna ange att 
gruppens arbete bör bestå i att:

 • bestämma uppgiften och avgränsa ämnet
 • diskutera vilket stoff som behöver samlas in och fördela insamlingsuppgifterna på 
  gruppmedlemmarna
 • sovra det insamlade stoffet
 • diskutera hur den tilltänkta texten ska disponeras och fördela uppgiften att formulera förslag till 
  olika avsnitt i texten på olika gruppmedlemmar
 • bearbeta, dvs. diskutera de textförslag som gruppmedlemmarna har skrivit och bestämma hur 
  den slutliga texten ska se ut
 • putsa, dvs. se till att den färdiga texten har en tilltalande yta.

På de enskilda gruppmedlemmarna ligger på det här sättet främst två olika upp gifter: att söka viss typ 
av stoff och att formulera förslag till olika delar av den slutliga texten. För att ett grupparbete ska bli 
framgångsrikt måste det dock till ytterligare ett moment: gruppen måste börja med att gemensamt fastlägga 
en tidsplan för arbetet, och de olika gruppmedlemmarna måste vinnlägga sig om att följa denna tidsplan. När 
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man gör upp tidsplanen bör man räkna med att speciellt bearbetningsfasen kräver mycket tid om det färdiga 
resultatet ska bli bra. 

All erfarenhet visar att en väl fungerande grupp kan åstadkomma resultat som vida överträffar det som var 
och en av gruppmedlemmarna skulle kunna åstad komma på egen hand. Och tvärtom: en dåligt fungerande 
grupp gör ett sämre resultat än de enskilda gruppmedlemmarnas sammanlagda förmåga.

1.5   Uppsatshandledning

Uppsatsförfattande utgör ett självständigt arbete. Författarna ska på egen hand formulera en lämplig 
forskningsuppgift, bearbeta ett omfattande teoretiskt och empiriskt material, samt rapportera undersökningen 
i form av en skriven text. Jämfört med ”läskurser” ställer detta ofta högre krav på målmedvetenhet och 
arbetsdisciplin. Å andra sidan leder det till stor tillfredsställelse att veta att uppsatsen från början till slut är 
resultatet av ens egna ansträngningar.

Utgångspunkten och basen för uppsatsarbetet måste alltid vara de kunskaper och färdigheter som 
studenten förvärvat under tidigare metod- och teorikurser. Lärarstödet under uppsatskursen består 
främst i att institutionen utser en handledare för uppsatsen. (I vissa fall kan andra lärare på kursen eller 
uppsatsamanuensen fungera som biträdande handledare.) Dessutom erbjuds studenterna kompletterande 
metodunder visning för uppsatsarbetet.

Syftet med uppsatshandledningen är framför allt att säkerställa att den uppgift som författarna ger sig i 
kast med är genomförbar med avseende på problem, material och arbetsinsats. Genom diskussion om 
frågeställningar, uppläggning, teori och metod syftar handledningen även till att författarna ska skriva så bra 
uppsatser som möjligt. I handledarens uppgifter ingår inte att läsa eller kommentera längre manuskript. Inte 
heller görs någon förhandsgranskning av den färdiga uppsatsen.

Ansvaret för genomförandet av uppsatsarbetet och den slutliga produkten ligger alltså hos uppsatsförfattarna. 
Handledarens uppgift är att ge råd och stöd genom synpunkter på och anvisningar om uppläggningen av 
uppsatsarbetet.

Uppsatshandledning ges dels som kollektiv handledning vid planseminarier och liknande, dels som 
individuell handledning vid enskilda samtal med handledaren. Uppläggningen av uppsatshandledningen 
varierar mellan olika kursnivåer och olika handledare. Det går därför inte att ge någon detaljerad generell 
beskrivning av handled ningsprocessen. Men följande moment ingår normalt i uppsatshandledningen:

 • Handledningen inleds med att författarna har ett förberedande individuellt samtal med 
  handledaren om utformningen av uppsatsämnet.
 • Författarna skriver en uppsatsplan där de presenterar sitt forskningsproblem och skisserar hur de 
  tänkt sig uppsatsens uppläggning (teorianknytning, metod och material).
 • Uppsatsplanen behandlas vid ett planseminarium där författarna får ta emot synpunkter från 
  såväl handledaren som de övriga uppsatsförfattarna i gruppen.
 • I ett senare skede ges sedan möjlighet till ett individuellt uppföljningssamtal med handledaren, 
  som då ger kompletterande rådgivning och kontrollerar att arbetet fortskrider enligt planerna.

Handledningens omfattning beslutas av institutionens styrelse i budgeten. Inom den tilldelade timramen ska 
handledaren sköta alla sina uppgifter. I praktiken innebär det att en betydande del av tiden ägnas åt allmänt 
förberedelsearbete, att läsa uppsatsplaner och hålla planseminari er. Den tid som fi nns tillgänglig för enskilda 
samtal med handledaren är alltså begränsad. 
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Det fi nns ingen mall som passar alla uppsatsförfattare; går arbetet bra blir kontakten med handledaren mindre 
viktig, går det trögt fi nns kanske behov av mer kontakt med handledaren. De författare som önskar mer 
kontakt med handledaren än vad som är schemalagt måste själva ta initiativ till det. Handledaren är öppen  
för att diskutera eventuella problem som har uppkommit i samband med arbetet. Men handledaren kan av 
praktiska skäl inte själv ta kontakt med författarna för att kontrollera hur arbetet fortskrider. För att utnyttja 
tiden på bästa sätt ska författarna alltid vara väl förberedda inför samtal med handledaren och på förhand ha 
tänkt ut ett antal frågor eller problem som man vill ta upp till diskussion.

Det fi nns inte heller någon mall för den individuella uppsatshandledningen som passar alla handledare, det 
fi nns olika ”handledarstilar”. En del handledare föredrar att främst ge råd genom muntliga diskussioner 
med uppsatsförfattaren, en del handledare föredrar att främst ge råd genom att (muntligt eller skriftligt) 
kommentera kortare skriftliga underlag från uppsatsförfattaren.

Inledning
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2. Den vetenskapliga uppsatsen

2.1   Kommunikationssituationen

Den texttyp som här står i fokus är den vetenskapliga uppsatsen. De viktigaste dragen i dess 
kommunikationssituation ser ut så här: 

 • Texten utgör en rapport om ett arbete som författaren utfört, och författarens syfte är att redovisa 
  arbetets förutsättningar, genomförande och resultat.
 • Texten vänder sig till personer som har ungefär samma utbildning som författaren själv men 
  som inte har någon förhandskännedom om det aktuella projektet. 

När det gäller uppsatser som ingår i utbildningen består läsarna av fl era olika kategorier. Dem man först 
tänker på är förstås handledare och examinatorer, opponenter och övriga kamrater i undervisnings gruppen. 
Men en uppsats skriven i en sådan situation kan förstås också vara intressant för en betydligt vidare krets 
av fackfolk inom det aktuella ämnesområdet. Många statsvetenskapliga ämnen är dessutom av intresse för 
politiskt intresserade personer utanför de snävare fackkretsarna. Denna vidare krets bör författaren ha i 
åtanke under skrivandet. Ingen författare tjänar på att i onödan begränsa sin läsekrets.

 • Mottagarna läser texten i första hand för att skaffa sig information om det arbete som utförts. 
  Examinator och opponent har naturligtvis en speciell situation: de är ålagda att läsa för att kunna 
  avge ett rättvisande omdöme om arbetet. Men de övriga läsarna läser för sin egen skull, för att 
  lära sig något, för att själva bygga vidare på den grund som uppsatsen lagt eller dylikt.
 • Det är fråga om en väl avgränsad och lättidentifi erbar texttyp, och det fi nns väl etablerade 
  mönster för hur en text av detta slag kan och bör se ut. Den skiljer sig från andra texttyper 
  främst i fråga om krav på självständighet och kontrollerbarhet.

Den vetenskaplige uppsatsen
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För att sammanfatta: Det är fråga om en skriftlig rapport som ska visa vilken kapacitet författaren har, och 
det är en informerande text som ska kunna läsas av personer med ganska goda kunskaper om och intresse för 
de företeelser som texten behandlar. Det är också en text som tillhör en bestämd texttyp, vilket innebär att 
den ska följa vissa mönster och uppfylla vissa grundläggande krav. De rekommenda tioner och anvisningar 
som ges i fort sättningen utgår från dessa faktorer i situationen. 

2.2   Den välbyggda texten

Arbetet att åstadkomma en välgjord text kan i vissa avseenden liknas vid arbetet att bygga ett hus. I bägge 
fallen måste man börja med att göra klart för sig vad det är för sorts produkt som ska skapas, vad den ska 
användas till och vem som ska an vända den. Detta inledande arbets moment och dess stora betydelse för hela 
skriv processen har vi redan be hand lat.

Själva byggandet består sedan i att utforma en ritning, att välja ut lämp ligt material och att ge detta en sådan 
form att den färdiga produkten blir så tilltalande och funktions duglig som möjligt. Det här avsnittet ger 
anvisningar om ritningen, dvs. vilka yttre beståndsdelar som den vetenskapliga uppsatsen ska ha, om mate-
rialet, dvs. vilken typ av innehåll som ska återfi nnas i de olika delarna samt om den typografi ska formen och 
dess innehållsliga funktion.

För tydlighetens skull bör det kanske påpekas att det speciellt i fråga om upp satsers typografi  fi nns olika 
alternativ som kan vara ganska likvärdiga funk tionellt sett. Men samtidigt har både skrivare och läsare glädje 
av att en standard på om rådet etableras. Det är skälet till att t.ex. tidskrifter ger mycket precisa anvisningar 
om den typografi ska utformningen av de bidrag som ska publiceras. Anvis ning arna nedan är en anpassning 
till det förhållandet, och ska ses som en normerad standard för uppsatser vid Statsvetenskapliga institutionen 
i Lund. De utgör således regler som måste följas av studenter vid denna institution. Studenter vid andra 
institutioner och/eller lärosäten bör rådfråga uppsatsansvariga så att instruktionerna här inte konfl ikterar med 
lokala föreskrifter.

I Statsvetenskapliga institutionens uppsatsmall fi nns ett antal förinställningar som underlättar redigeringen 
av uppsatsen. Det enklaste sättet att följa de anvisningar som presenteras nedan är således att ladda ned 
uppsatsmallen från institutionens hemsida (www.svet.lu.se) och skriva uppsatstexten inom ramen för denna.

2.2.1   Uppsatsens yttre beståndsdelar och deras innehåll

Uppsatsen ska förses med en titelsida. Denna ska innehålla dels uppgifter om var och i vilket sammanhang 
texten är producerad, dels uppgifter om själva texten. Dessa uppgifter placeras på följande sätt (exempel från 
statsvetenskapliga institutionen i Lund):

Lunds universitet            Kurs (t.ex. STV A21)
Statsvetenskapliga institutionen         Termin (t.ex. ht 2008)
             Handledare: Namn

       Uppsatstitel

              Författare

I bilaga 1 ges exempel på titelsidor som följer dessa anvisningar.

Den vetenskaplige uppsatsen
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Omedelbart efter titelsidan följer sedan en sida med en s.k. abstract (kort sammanfattning) av upp satsens 
innehåll. Denna sammanfattning är en mycket viktig del av uppsatsen. Det är den text som läsaren först 
möter, och det är den som i många fall avgör om resten ska bli läst eller inte. Själva syftet med en abstract är 
att de som får uppsatsen i sin hand snabbt skall kunna avgöra om den är av intresse för dem. En bra abstract 
skall därför sammanfatta all väsentlig information om den aktuella undersökningen. Läsaren vill  veta hur 
problemställningen ser ut, vilka teorier, metoder och materialtyper som har använts, och framför allt vilka 
resultat uppsatsförfattaren anser sig ha kommit fram till. Att presentera detta på ett distinkt sätt kräver en hel 
del tankearbete. Det duger absolut inte att bara redigera ihop några meningar från uppsatsens huvudtext, utan 
texten i abstract måste formuleras utifrån sina egna förutsättningar. 

Observera att karaktären på denna inledande abstract avsevärt skiljer sig från den sammanfattning av 
uppsatsens resultat som ska fi nnas i uppsatsens slutkapitel. Följande riktlinjer gäller för olika typer av 
uppsatser:

I uppsatser på  fortsättningskursen (grundnivå)skall abstracten vara på 100–150 ord. Den skrivs på samma 
språk som uppsatsen i övrigt (dvs. normalt på svenska). Uppsatser högre nivåer förses med en engelsk 
abstract på 150–200 ord. I bilaga 2 ges ett par exempel på abstracts från uppsatser på olika nivåer.

I anslutning till sammanfattningen ska fem nyckelord redovisas. (I Lund gör nyckelorden gör det möjligt 
att söka uppsatsen i databasen Xerxes; även vid andra lärosäten har nyckelorden avgörande betydelse för 
sökbarheten). Det är därför viktigt att de täcker uppsatsens innehåll väl. På raden under nyckelorden anges 
uppsatsens längd uttryckt i antal tecken (anvisningar om uppsatsers längd på olika nivåer följer längre fram 
i kapitlet.) 

Som inledning till den egentliga uppsatstexten ska det fi nnas en innehålls förteckning. Dess uppgift är att 
ge läsarna en överblick av rubriksystemet i tex ten och därmed också upplysning om hur texten är uppbyggd. 
Den ska natur ligtvis också vara utformad så att den gör det lätt för läsarna att hitta det som de söker i texten. 
Förteckningen ska uppta alla rubriker i den fortsatta uppsatsen (alltså även förteckning över referenser och 
eventuella bilagor) och dess utom ange på vilken sida de fi nns. Kon trol lera noga innan du lämnar ifrån dig 
din uppsats att du har fått med alla rubriker, att sidnumren stämmer och att rubrikerna i för teckningen och 
rubrikerna inne i texten är helt identiska till sin språkliga utform ning. 

Innehållsförteckningens typografi  ska vara sådan att läsaren lätt inser hur de olika rubrikerna förhåller sig till 
varandra. För närmare resonemang om detta och om utform ning av rubriker se avsnitt 2.2.3. I bilaga 3 fi nns 
exempel på typografi skt tilltalande innehålls förteckningar. Se även innehållsförteckningen till detta häfte. 
I Statsvetenskapliga institutionens uppsatsmall fi nns förinställningar som gör det enkelt att producera en 
korrekt och välstrukturerad innehållsförteckning. 

Efter innehållsförteckningen kommer uppsatsens huvudtext. Som tidi gare sagts ska den redovisa arbetets 
förutsättningar, genomförande och resultat. Detta ska göras på ett sådant sätt att läsarna dels får klart för sig 
hur arbetet förhåller sig till tidigare statsvetenskaplig forskning, dels ges möjlighet att kontrollera det arbete 
som utförts. För att kunna uppfylla dessa grundläggande krav kan en uppsats författare behöva:

 • presentera det statsvetenskapliga problem som ska undersökas
 • redovisa tidigare forskning om problemet
 • precisera syftet med uppsatsen, dvs. vilka aspekter på problemet som den aktuella uppsatsen ska 
  behandla (vilka frågor som ska besvaras)
 • presentera den eller de statsvetenskapliga teorier som utgör utgångspunkten för arbetet
 • redovisa metoder samt motivera dessa
 • redovisa principer för materialinsamling
 • redovisa och analysera insamlat material samt presentera undersökningens resultat

Den vetenskaplige uppsatsen
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 • dra slutsatser och diskutera dem
 • presentera förslag till fortsatt forskning inom området.

Listan ovan får dock inte följas slaviskt. Forskningsuppgifter inom ämnet stats vetenskap kan vara av högst 
olika karaktär, och därför går det inte att ge generella rekommendationer om obliga to riska beståndsdelar. 
Hur man lägger upp en upp sats och vilka be stånds delar den ska innehålla beror på ämnets art och uppgiftens 
karaktär. Den omdömesgille författaren gallrar bort sådant i listan ovan som inte är relevant för den aktuella 
situationen och måste kanske lägga till annat som visar sig nödvändigt för att uppfylla de grundläggande 
kraven på uppsatsen.

Enligt den tradition som har utvecklats för den vetenskapliga uppsatsen pre senteras de olika beståndsdelarna 
i stort sett i den ordning som återges ovan. Under senare år har det dock kommit en del kritik mot denna 
disposition. Kri tikerna har menat att forskaren göm mer textens godbitar, dvs. resultaten av under sökningen, 
till sist, och tröttar ut läsaren med omständliga redovisningar av sådant som inte är speciellt intressant. De 
har i stället rekommenderat en dispo si tion enligt den s.k. löpsedelsmodellen. Den innebär att man precis som 
journa listen börjar med det intressantaste och låter resten komma i ord ning efter avtagande intresse. 

Det kan naturligtvis ligga en del i denna kritik i så måtto att det aldrig är bra att trötta ut sina läsare. Men 
ett par invändningar kan ändå göras. Den hävdvunna dispositionen är i princip kronologiskt uppbyggd och 
kan på det sättet sägas vara enkel att följa och hitta i. Om denna disposition markeras tydligt kan därigenom 
läsarna själva söka sig fram till de partier som de fi nner mest intressanta. Vilka dessa är har de ju kunnat 
skaffa sig en bild av redan i sammanfattningen. 

Vad uppsatsförfattaren däremot gärna kan fundera över och ägna en del tid åt är att göra uppsatsens inledning 
tilltalande för läsaren. Konsultera därvid gärna statsvetaren Leif Johanssons skrift Forskare möter läsare. 
Den innehåller en lång rad exempel på olika sätt att börja en vetenskaplig framställning grupperade som 21 
olika spelöppningar.

Den vetenskaplige uppsatsen
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Dispositionen av en uppsats måste anpassas till den konkreta situa tionen. Vad uppsats författaren dock alltid 
måste vinnlägga sig om är att uppsatsens bestånds delar hänger ihop på ett logiskt sätt. Syftet måste vara 
kopplat till det problem som har formulerats. Teorier, metoder och materialinsam lings principer måste kunna 
användas för att uppfylla syftet. Resultatet slutligen måste vara sådant att syftet uppfylls och att det problem 
som formule rades i början av uppsatsen blir belyst. 

Det inledande kapitlet är en viktig del av uppsatsen. Där ska författa ren dels väcka läsarens intresse för 
ämnet, dels presentera vad arbetet syftar till och hur det är upplagt. En välstrukturerad och välskriven 
inledning är inte bara till för läsarens skull utan kan också vara till stor nytta för författaren själv under 
arbetets gång. Det är ju det som sägs i inledningen som ska styra det fortsatta arbetet. I bilaga 4 återges några 
goda exempel på inledningar till uppsatser.

En lika viktig del av uppsatsen är det avslutande kapitlet. Här ska författaren dra ihop trådarna 
från uppsatsens olika analysdelar och presentera ett samlat svar på den inledningsvis  formulerade 
problemställningen eller frågeställningarna. Förutom att dra slutsatser bör författaren diskutera och 
problematisera analysresultaten i ett bredare perspektiv. Det kan t.ex. handla om förslag till fortsatt forskning 
inom området eller en diskussion om möjligheterna att generalisera utifrån  uppsatsens resultat. Här ställs det 
naturligtvis betydligt högre krav på förmågan att diskutera och problematisera slutsatserna i en uppsats på 
lägre studienivå än i en på högre.

Efter huvudtexten följer en referensförteckning, dvs. en förteckning över de vetenskapliga arbeten och 
annat material som författa ren hänvisat till inne i huvudtexten. Det fi nns en mängd olika principer för 
utformning av sådana för teckningar, och en uppsats författare får alltid vara beredd att anpassa sig till de 
normer som gäller för den aktuella situationen. De anvisningar som gäller för uppsatser i statsvetenskap 
presenteras närmare i kapitel 3.

Förutom dessa obligatoriska beståndsdelar kan en uppsats naturligtvis inne hålla också andra inslag, som 
den konkreta situationen speciellt kräver. I bilagor kan ges sådan dokumentation av arbetet som är för 
detaljerad för att lämnas i huvudtexten men som ändå behövs för att redovisningen ska bli fullständig. Bilag-
orna numreras, och deras sidor numreras, helst i löpande följd med den övriga uppsatsen. En huvudregel är 
också att det alltid ska fi nnas en hänvisning till varje bilaga någonstans inne i huvudtexten (annars riskerar ju 
läsaren att helt missa att det fi nns en bilaga).

I akademiska avhandlingar är det mycket vanligt med ett förord. Detta är placerat före den egent liga texten 
(dvs. omedelbart efter innehållsförteckningen). Det skrivs i första hand för att tacka personer som varit till 
speciellt stor hjälp i arbetet och är den enda text i en vetenskaplig text där författaren har möjlighet att beröra 
personliga förhållanden. I uppsatser fyller förord dock knappast någon uppgift. Eventuella tack kan i stället 
placeras i en fotnot på huvud textens första sida.

Det kan ibland vara motiverat att ha t.ex. förteckningar över förkort ningar som används i uppsatsen eller 
över tabeller o.d. Dessa ska i så fall placeras mellan innehållsförteckning och huvudtext. Detta gäller 
lämpligen även för kartor.

2.2.2   Brödtextens typografi 

Det första intrycket av en text är viktigt. Redan innan mottagarna har börjat läsa har textens typografi ska 
utformning gett signaler som styr deras uppfattning om texten och därmed också om författaren. Före 
datoriseringens tidevarv fanns det inom de fl esta yrkesområden skickliga sekreterare som såg till att ge en 
prydlig och till talande form även åt risiga manus. Den tiden är nu förbi, och även statsvetare får vara beredda 
att ta det typografi ska ansvaret för sina texter. 
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För att underlätta för både skrivare och läsare ger vi här anvisningar om den statsvetenskapliga uppsatsens 
typografi ska utformning.  Ett enkelt sätt att försäkra sig om att uppsatsen blir konsekvent och korrekt 
utformad är emellertid att arbeta med Statsvenskapliga institutionens dokumentmall för uppsatsfförfattare. 
Uppsatsmallen är baserad på en formatmall i Word och innehåller förinställningar som följer de typografi ska 
riktlinjer som presenteras nedan. Vi rekommenderar därför uppsatsförfattare att ladda ned uppsatsmallen från 
institutionens hemsida och skriva sin uppsatstext inom ramen för denna. Det läromedel som du just nu läser 
är dess utom utskrivet efter dessa anvisningar och kan därför tjäna som typografi skt föredöme. 

Anvisningarna är i vissa fall relativt allmänna och får därför anpassas till det ordbehand lings program som du 
använder:

 • Stilstorleken ska vara 12 punkter i typsnittet Times eller motsvaran de. (Var medveten om 
  att stilstorleken kan vara olika i olika typsnitt – 12 punkters New Century Schoolbook motsvarar 
  t.ex. 14 punkters Times.)
 • Sidmarginalerna ska vara ungefär lika stora och ca 3,5 cm vardera.
 • Radavståndet ska vara typsnittsgraden + 20 %, dvs. i det här fallet 15 punkter. Det korrekta 
  radavståndet fi nns förinställt i Statsvetenskapliga institutionens uppsatsmall. (Om du inte arbetar 
  med denna måste du själv ställa in radavståndet till just 15 punkter. De snabbvalsalternativ som 
  fi nns i ditt ordbehandlingsprogram ger inte rätt radavstånd). 
 • Ovanför och under texten ska det vara ett tomrum på ca 2,5 cm.
 • Sidnummer ska placeras i sidfoten och centreras. Sidnumreringen börjar på första bladet efter 
  omslaget, men man brukar inte sätta ut sidnummer förrän den egentliga brödtexten börjar.
 • Brödtexten ska ha rak högermarginal (använd ordbehandlingsprogrammets snabb valsalternativ 
  för rak vänster- och högermarginal). Detta innebär att du också alltid måste avstava texten, 
  annars blir resultatet inte bra.

I moderna ordbehandlingsprogram fi nns en lång rad typografi ska fi nesser att tillgå för att markera något som 
man vill framhäva i en text. Men man bör inte blanda olika tekniker, det ger ett fult och rörigt intryck. Här 
är enkelhet och konsekvens en dygd. Du ska i första hand använda kursivstil för att markera enskilda ord i 
texten. (Om du mot förmodan behöver använda två olika sätt för att markera ord i texten kan du komplettera 
med fetstil.) Direkt förkastligt är att använda understrykningar och VERSALER (stora bokstäver). 
Understrykningar blir oestetiska i de fl esta typsnitt, och i motsats till vad många tror är versaltexter mer 
svår lästa än texter med små bok stäver. Genom att alla versaler är lika stora – det fi nns ju inga staplar som 
går ovanför eller nedanför raden (som t.ex. i de små bok stäverna b, d, k, t och g, j och p) – så blir de enskilda 
orden svårare att snabbt uppfatta för läsaren. Dessutom syns det inte heller så tydligt var en ny mening börjar.

2.2.3   Markering av de innehållsliga byggstenarna

En uppsats är i allmänhet en innehållsligt ganska krävande text för läsaren. De personer som texten vänder 
sig till är visserligen både vana läsare och kunniga fackmän, men de är samtidigt ofta personer som har 
ont om tid. Vill man ha fram gång hos dessa läsare bör man därför utforma texten så att de snabbt och utan 
ansträngning kan orientera sig i texten och lätt hitta det som de söker. 

Den välbyggda texten består av en rad innehållsliga byggstenar av olika stor lek, och den anger vilka dessa 
är med tydliga typografi ska signaler. Den minsta inne hållsliga bygg stenen är den grafi ska meningen, dvs. 
det textparti som inleds av stor bokstav och avslutas med stort skiljetecken (punkt, frågetecken eller ut rops -
tecken). Meningen är en viktig enhet när vi läser. Vi utgår då från att varje mening innehåller en avslutad 
tanke och att något nytt innehåll börjar där en ny mening börjar. När detta mönster bryts, störs läsningen. (Se 
även avsnitt 4.1.)
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   Nästa enhet på den innehållsliga skalan är stycket. Det består normalt av fl era mening ar som alla har ett 
innehåll gemensamt. Stycken kan markeras på två olika sätt, antingen med blankrad eller med ett indrag från 
vänster margi nalen. Vi rekommenderar att du använder indrag från vänstermarginalen. Blankrad tillhör en 
förgången skrivmaskinsålder. Framför allt: blanda aldrig dessa två principer i texten! Rekom mendationer om 
stycken i statsvetenskapliga uppsatser kan sammanfattas så här:

 • Dela in din text i stycken för att tala om för läsaren hur meningarna hänger ihop med varandra.
 • Tänk på att meningen är en typ av innehållslig enhet och att stycket är en annan. Det är därför 
  bara i undantagsfall motiverat att låta en enda mening också utgöra ett stycke.
 • Markera nytt stycke med indrag. Börja aldrig enbart på ny rad. Om föregående mening råkar 
  fylla hela föregående rad syns det ju då inte att nytt stycke börjar. 
 • Indraget ska vara så stort att det bildar en tom kvadrat i början av raden på minst 0,5 cm. Efter 
  rubriker, tabeller, exempel och uppställningar av olika slag, där ju texten föregås av blankrad, 
  ska indrag aldrig göras.
 • Ett för läsaren tilltalande sätt att utforma stycken är att låta någon av meningarna sammanfatta 
  styckets innehåll (ofta den första eller möjligen den sista meningen i stycket). I följande stycke 
  fungerar inledningsmeningen just så:

(1) Endast en liten del av den information som massmedierna och journalisterna använder sig av grundar 
 sig på deras egna direkta närvaro och observation av de händelser eller förhållanden som de väljer att 
 uppmärksamma (Hvitfelt – Mattson 1992 s. 137). För de fl esta medier är det de olika nyhetsbyråerna 
 som är de vanligaste förmedlarna av de internationella nyheterna (Hadenius – Weibull 1993 s. 249). 
 Ett annat sätt som pressen använder sig av för att täcka de internationella händelserna är 
 utrikeskorrespondenter. Ett ytterligare sätt för bland annat pressen att skaffa sig information är att 
 utnyttja den artikeltjänst som bland annat de stora kvalitetstidningarna i USA och Storbritannien 
 erbjuder. Denna artikelförmedling fungerar även internationellt och kan således utnyttjas av den 
 svenska pressen.
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Närmast högre enhet på den innehållsliga skalan kan vi kalla avsnitt. Ett av snitt består normalt av fl era 
stycken och kan markeras typografi skt på olika sätt. I ve ten skapliga uppsatser är det vanligt att man använder 
mellanrubriker, dvs. rubriker som placeras på en rad för sig mellan stycken i löptexten.1  När man skriver läng-
re texter kan man behöva ännu större byggbitar än avsnittet: avdelningar och kapitel. Dessa förses i så fall 
också med mellanrubriker. Detta innebär att en text kan ha rubriker på olika nivåer.

För att det ska vara någon mening med en mellanrubrik måste det fi nnas mer än en rubrik på samma nivå. Så 
här får det alltså inte se ut (exemplet hämtat från en faktisk innehållsförteckning):

(2) 2   Det internationella televisionsfl ödet
    2.1 Import och export av TV-program
     2.1.1 Filmer och fi ktionsprogram på TV
    2.2 Varför är fl ödet obalanserat?
    2.3 TV-fl ödets effekter på kulturen
     2.3.1 Olika inriktningar på effektstudier

Av innehållsförteckningen att döma är rubrikerna 2.1.1 och 2.3.1 helt onödiga. Deras innehåll förefaller ju 
täckas av rubrikerna 2.1 respektive 2.3, eftersom ingen annan underrubrik fi nns i dessa avdelningar. Går 
man till den löpande texten i uppsatsen kan man emellertid konstatera att både 2.1 och 2.3 inleds av ett 
textparti som saknar underrubrik och att rubrikerna 2.1.1 och 2.3.1 bara täcker en senare del av avdelningen. 
Vad författaren bör göra här är alltså antingen att slopa rubriken på den lägsta nivån eller att sätta ut en 
underrubrik också på det inledande partiet. Med denna senare lösning får ju avdelningen två underrubriker, 
och författaren har därmed signalerat att två olika saker behandlas under var och en av rubrikerna 2.1 och 2.3

En uppsats bör alltså förses med ett system av mellanrubriker på upp till tre rubrik nivåer. Dessa utformas 
gärna enligt det s.k. decimalsystemet med en siffra vid kapitel rubriker, två siffror vid avdelningsrubriker 
och tre vid avsnittsrubriker. Rubriker bör skrivas i normalstil i samma typsnitt som brödtexten men med 
olika storlek beroende på nivå. När brödtexten skrivs i 12 punkter kan man lämpligen använda följande 
stilstorlekar på de olika rubrikerna:

1   Kapitelrubrik 24 punkter
1.1   Avdelningsrubrik 18 punkter

1.1.1   Avsnittsrubrik 14 punkter

I Statsvetenskapliga institutionens formatmall för uppsatsförfattare fi nns tre förinställda rubriknivåer. Om du 
arbetar med denna kan du således enkelt ordna uppsatsens rubriksättning på ett konsevent sätt (de föriställda 
rubrikerna gör det dessutom möjligt att automatiskt skapa en korrekt innehållsförteckning för uppsatsen). 

Kapitel ska alltid börja på ny sida, och kapitelrubriken följs av fem blankrader. Övriga rub riker föregås av 
två blankrader och följs av en blankrad. Alla blankrader ska ha samma radavstånd som brödtexten, dvs. 15 
punkter.

Efter mellanrubriker ska man inte ha några skiljetecken – inte punkt, inte kolon. Det enda undan taget är om 
rubriken är formulerad som en fråga. Då av slutas den med ett fråge tecken. 

Dessa rekommendationer om rubriktypografi  gäller alltså rubriker inne i tex ten. När man återger 
rubriksystemet i sin innehållsförteckning kan man förenkla typo grafi n och i stället markera de olika 
rubriknivåerna genom indragning (se exempel i bilaga 3). 
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Ett allmänt varningsord slutligen om de byggstenar vi nu talat om: Gör dem inte alltför små! Det är sant 
att en text med genomgående långa meningar, långa stycken osv. är svår för läsaren att tränga in i. Många 
skribenter har därav dragit slutsatsen att ju kortare meningar man skriver och ju kortare stycken man 
skapar desto bättre bli texten. Så är dock inte fallet. En text blir inte mer lättläst om meningar, stycken, 
avsnitt, avdelningar och kapitel är mycket korta. Experiment har t.ex. visat att en text med en genom snittlig 
meningslängd på 9 ord är mer svårläst än en text med samma innehåll som har ett genomsnitt på 13 ord. 
Den viktigaste anledningen till detta är att så korta enheter styckar sönder innehållet alltför mycket och gör 
det svårt att få fl yt i läsningen. Samma problem uppstår om styckena är korta och om rubriker snubblar på 
varandra i texten. 

I inledningar till uppsatser är det tyvärr mycket vanligt med mycket korta avstånd mellan rubriker beroende 
på att uppsatsförfattaren sätter en ny rubrik för varje punkt i sin innehållsmall som avverkats (t.ex. syfte, 
frågeställningar, av gräns ningar). Texten vinner på att man undviker sådan fragmentisering av ett innehåll 
som hör samman.

Om man vill undvika allför täta rubriker men ändå tydliggöra för läsaren att fram ställ ningen har fl era olika 
beståndsdelar, kan man markera nyckelord i bröd texten på något sätt. Så är det t.ex. gjort i detta avsnitt där 
nyckelord har skrivits i fetstil: mening, stycke, avsnitt, avdel ning och kapitel.

2.2.4 Uppsatsens längd

En mycket vanlig fråga från uppsatsförfattare till handledare gäller uppsatsens längd. Hur lång en uppsats 
behöver vara beror naturligtvis delvis på hur omfattande och komplicerad forskningsuppgiften är. Uppsatser 
på högre nivåer får således vara något längre än uppsatser på lägre nivåer. Men samtidigt måste det starkt 
betonas att kvaliteten på en uppsats inte anges av antalet sidor utan av vad som står på sidorna. Skillnaden 
mellan uppsatser på olika nivåer gäller inte i första hand längden utan kvaliteten på innehållet: på högre 
nivåer ställs t.ex. högre krav på självständig analysförmåga och teorianknytning.

Begränsningarna av uppsatsarbetets omfattning uttrycks som ett högsta antal tillåtna tecken/sidor. För detta 
fi nns en rad goda skäl. Förmågan till begränsning är för det första ett kvalitetskriterium. Alla som någon 
gång försökt skriva ett referat, en insändare eller en uppsats vet att det är mycket lättare att skriva långt 
än att skriva kort. För det andra är begränsningen viktig med hänsyn till situationen i uppsatsseminariet. 
Varken examinator eller kurskamraterna kan förväntas ha hur mycket tid som helst till sitt förfogande då 
uppsatserna ska seminariebehandlas och bedömas. För det tredje är det en anpassning till verkligheten 
utanför grundutbildningen. De fl esta som skriver i sitt yrke möter liknande begränsningsregler. Inte ens den 
etablerade forskaren kan komma med ett femtiosidigt manuskript till en tidskrift och tro att det skall bli 
publicerat; de fl esta statsvetenskapliga tidskrifter accepterar inte bidrag över 25 sidor.

Med utgångspunkt från de anvisningar om textens typografi  som tidigare angetts (i avsnitten 2.2.2. och 
2.2.3), kan reglerna för uppsatsens längd på olika nivåer sammanfattas i ett högsta antal tillåtna tecken 
(inklusive blanksteg) och motsvarande antal textsidor. De faktiska anvisningarna beror givetvis på vilken 
institution och/eller vilket lärosäte du studerar. Vid statsvetenskapliga institutionen i Lund förväntas i princip 
alla uppsatser landa på högst 70 000 tecken (inklusive blanksteg), vilket motsvarar ca 25 sidor. Konsultera 
vid behov din uppsatsansvarige eller din egen institutions regler för att få exakta anvisningar.  

Observera att anvisningarna om högsta antal tecken/sidor normalt bara avser uppsatsens huvudtext 
(inklusive referenser och fotnoter i texten). Därutöver tillkommer titelsida, abstract, innehållsförteckning, 
referensförteckning och eventuella bilagor – som alltså inte ingår i beräkningsunderlaget.

En textsida kan schablonmässigt sägas  innehålla  ungefär 2 800 tecken. En uppsats på 25 textsidor innehåller 
alltså i normalfallet 70 000 tecken  (kan variera något beroende på hur många rubriker, tabeller och fi gurer 
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det fi nns i texten). Det enklaste och bästa sättet att beräkna uppsatstextens längd är att använda de ord- och 
teckenräkningsfunktioner som fi nns i alla moderna ordbehandlingsprogram. Då kan du vara helt säker på att 
du hamnat rätt. Observera att du skall räkna antalet tecken med blanksteg. En mer ungefärlig metod är att  
manuellt räkna antalet hela textsidor i uppsatsmanuskriptet (räkna bort blanka delar av sidor vid nytt kapitel).

En vanlig missuppfattning är att anvisningarna om uppsatsens längd utgör en miniminivå som med fördel 
kan överskridas. Det är precis tvärtom. Anvisningarna anger en högsta tillåten övre gräns för uppsatsens 
omfång. Förmågan att hålla sig inom de angivna ramarna beaktas vid betygsättningen av uppsatser.

2.3 Sammanhang

Titta närmare på följande text. Den består av fyra fullt korrekt byggda meningar som var och en är 
någorlunda begriplig. Men som du snabbt ser är den helhet som de fyra meningarna utgör omöjlig att tolka 
på ett meningsfullt sätt. 

 Vid högläsning kan man lätt märka att ögat ligger ett stycke före rösten. En räcka av nya ord och fraser 
 kan antagligen inte hanteras lika snabbt. En lika viktig fråga är om jag kan aktualisera de kunskaper, 
 de scheman, jag faktiskt redan har. Japanska barn har sällan svårt att lära sig läsningens grunder.

Det här lilla exemplet illustrerar ett mycket viktigt krav på en bra saktext: den måste vara utformad så att 
sammanhanget mellan textens olika be ståndsdelar – i det här fallet meningar – framgår tydligt. Genom 
textens form – språk och typografi  – ska läsaren hela tiden få signaler som gör det möjligt för honom 
att förstå vilken funktion varje byggbit har i den stora hel heten. Man skulle kunna uttrycka det så att 
den skicklige skribenten alltid gör något i sin text. Lägg märke till att våra anvis  ningar om innehållet i 
huvudtexten (avsnitt 2.2.1) är uttryckta i aktivitetstermer: analysera, dra slutsatser, precisera, redovisa, 
motivera, presentera, diskutera. Försök därför alltid under skrivandet göra klart för dig själv vad det är du vill 
göra i de olika mening arna, styckena och avsnitten. Kontrollera sedan att det är det du verkligen gör.

Den vetenskaplige uppsatsen

K
lic

ka
 p

å 
an

no
ns

en

http://studentia.se/link.axd?id=8c85a0df-14a2-40e8-bf70-774e197e10e1


Samarbetspartner: Statsvetenskapliga Institutionen

Konsten att skriva och tala

Studentia.se freE-Learning www.studentia.se

25  

Ett klart och redigt sammanhang är en av de viktigaste kvaliteterna i en uppsats. Saknas det hjälper det inte 
hur texten ser ut i övrigt. 

2.4   Rubriker och text

De rubriker man sätter ut i en text har som främsta syfte att hjälpa läsaren att få grepp om vad texten handlar 
om. De ska därmed inte be traktas som en del av den löpande texten. Den första meningen under en rubrik 
är det som inleder fram ställningen, och den får därför inte vara formulerad så att läsaren måste ha rubriken i 
minnet för att förstå vad meningen handlar om. Så här får det alltså inte se ut:

(3) 2.5.1 Den inrikespolitiska maktkampen och missnöjet med regeringen
 Det här kan man nog utnämna till det undersökta halvårets största inrikespolitiska fråga

(4) 2.4 Kvinnor håller upp halva himlen
 Så lät den nya retoriken efter kommunisternas maktövertagande.

2.5   Tabeller, diagram och fi gurer

Tabeller och diagram kan fylla både en pedagogisk och en analytisk funktion i uppsatsen. Att presentera 
en lång rad sifferuppgifter i löpande text är inte bra – läsaren förlorar snabbt orienteringen. Om man vill 
redovisa uppgifter om t.ex. de olika etniska folkgruppernas storlek i de fem nya stater i Centralasien 
som bildades efter Sovjetunionens fall eller den svenska u-hjälpens storlek 1990–2000, är tabellen eller 
diagrammet ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel. Där får läsaren en fullständig redovisning av data samtidigt 
som uppsatsförfattaren i texten bara behöver framhålla och kommentera de uppgifter som är betydelsefulla 
för analysen. Om uppsatsen bygger på ett kvantitativt primärmaterial, t.ex. enkäter eller tidningsartiklar som 
författaren själv samlat in och analyserat, är tabeller och diagram också ett medel för att dokumentera och 
redovisa nya empiriska data. 

Användningen av fi gurer i uppsatsen har huvudsakligen en pedagogisk funktion. Författaren kan underlätta 
mycket för läsaren (och för sig själv) genom att med en fi gur illustrera exempelvis en teoretisk modell eller 
en organisationsstruktur.

Alla moderna  ordbehandlingsprogram har tilläggsfunktioner med vars hjälp man kan skapa enklare tabeller, 
diagram och fi gurer direkt i texten.

En allmän regel är att tabeller, diagram och fi gurer aldrig är självförklarande. De måste alltid kompletteras 
med beskrivningar, kommentarer och analyser i den löpande texten.

Tabeller, diagram och fi gurer ska alltid klart avskiljas från den löpande texten i uppsatsen. Här följer 
anvisningar för hur de ska utformas:

 • Tabeller, diagram och fi gurer ska alltid förses med nummer (gärna ordnade kapitelvis, t.ex. 
  Figur 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 osv.) och ordentliga förklarande rubriker.
 • Om du hämtat uppgifterna  till en tabell, ett diagram eller en fi gur från något annat verk måste 
  källan alltid anges (gäller även om du själv bearbetat  den ursprungliga informationen).  
  Referensen anges direkt under tabellen, diagrammet eller fi guren enligt följande mall:
  Källa: Sannerstedt 1994, s. 76
  (En mer ingående beskrivning av hur man använder referenser i vetenskapliga framställningar 
  hittar du i nästa kapitel.)
 • Som typsnitt i tabeller, diagram och fi gurer kan du antingen använda samma som i texten i 
  övrigt eller ett s.k. linjärt typsnitt (t.ex. Helvetica eller Avant Garde). I bägge fallen bör 
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  stilstorleken vara mindre än i brödtexten, dvs. normalt 10 punkter.
 • För att tydligt skilja tabeller, fi gurer och diagram från den löpande texten ska de alltid föregås av 
  en blankrad och efterföljas av en blankrad. (Tabeller kan dessutom med fördel förses med en 
  heldragen linje ovanför och nedanför varje tabell.)

I bilaga 5 hittar du några bra exempel på hur tabeller, diagram och fi gurer kan utformas i uppsatsen.

2.6 Värderingskriterier vid examination

Vid betygssättningen av uppsatser värderas hur uppsatsförfattarna hanterat de olika momenten i 
forskningsprocessen. Examinatorn ställer frågor av typen: Är problemet väl valt och tydlig angivet? Är den 
teori som uppsatsen baseras på lämplig, tydligt redovisad och styrande för analysen? Är uppsatsen metodiskt 
väl genomförd? Finns det klara resultat, dvs. besvaras de frågor som ställs? Har uppsatsen en röd tråd, 
dvs. ägnas den åt det problem som ställs i inledningen? Är dispositionen lättöverskådlig och konsekvent? 
Bygger uppsatsen på ett tillfredsställande material, och är detta ordentlig redovisat i referenser och 
litteraturförteckning? Är uppsatsen välskriven? Ger uppsatsens abstract en bra sammanfattning? 

För betyget Väl godkänd krävs särskilda förtjänster i fl era av ovan nämnda avseenden. Hänsyn tas också till 
sådant som originalitet och självständighet, samt om den valdaforskningsuppgiften har hög svårighetsgrad. 
På motsvarande sätt påverkas bedömningen negativt av sådant som att problemet är oklart formulerat, teorin 
inte används för analysen, det fi nns klara metodologiska brister, materialet är tunt, framställningen innehåller 
felaktigheter, och texten är slarvigt skriven och korrekturläst.  Betygssättningen påverkas även av författarnas 
muntliga insatser under seminarierna. Bra insatser vid försvar av den egna uppsatsen och opposition bedöms 
således positivt. 

Skillnaden mellan uppsatser på olika nivåer markeras genom en gradvis skärpning av de kriterier som 
presenteras ovan. Framför allt skärps på högre uppsatsnivåer kraven på självständig analysförmåga och 
förmåga till kvalifi cerad användning av teori i empirisk analys. Samma värderingskriterier gäller i princip 
även för paper skrivande på läskurser, även om tillämpningen då blir något annorlunda beroende på 
läskursens karaktär.  
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3. Referenser
Vetenskaplig verksamhet är egentligen ett stort lagarbete. Varje enskild forsk are, alltifrån nybörjarstudenten 
till professorn, måste utgå ifrån vad som redan är gjort på det aktuella området. Det kan innebära att man till 
stor del accepterar tidigare forskares teorier, idéer och rön och kan bygga sitt eget arbete på den grunden. 
Men man kan förstås också vara kritisk till föregångarnas arbete och utforma sin egen forskning på ett 
annorlunda sätt. Vilken situation som än råder måste man dock i sin rapportering behandla det som är uträttat 
på området tidigare. Det innebär att man behöver använda material av olika slag. 

I den fortsatta framställningen i det här kapitlet kommer vi att använda ordet källa som en generell 
beteckning för material, av vilket slag det vara må, som en forskare använder i sitt vetenskapliga arbete. 
Vi är medvetna om att vi därigenom bryter mot en vedertagen terminologi, speciellt inom den historiska 
vetenskapen, där ordet källa har en mer specifi k betydelse (man skiljer där mellan källor och vetenskaplig 
litteratur). 

I användningen av källor är det två krav som måste tillgodoses: Läsarna måste få klart för sig vad det är skri-
ben ten själv har tänkt och gjort och vad som har hämtats från andra. De måste också få sådana upplysningar 
att de själva kan söka upp den aktuella källan  för att t.ex. få veta mer om ämnet eller för att kontrollera 
skribentens uppgifter.

Det är då två tekniker som forskaren måste kunna tillämpa: att i sin egen löpande text göra tydliga 
hänvisningar till de källor som har använts och att efter texten göra en sådan förteckning över dem att läsaren 
kan identifi era dem. 

Även den erfarne forskaren behöver lägga ner en hel del arbete för att uppfylla de här kraven. För nybörjaren 
är det förstås svårare eftersom det är fråga om krav som man knappast stöter på i någon annan skrivsituation. 
I det här avsnittet ger vi därför några råd och anvisningar om sådant som har med referensteknik att göra
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Äntligen händer det nya saker i byggbranschen. Till 
exempel handlar vi idag lika gärna upp vårt material 
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Man kan i princip använda en källa på två sätt i den text man själv producerar: man kan referera dess 
innehåll, dvs. återge vad som står i originalet med egna ord, och man kan citera, dvs. direkt skriva av. I båda 
fallen måste man hänvisa till källan inne i texten (se avsnitt 3.1) och ange den i en avslutande för teck ning (se 
avsnitt 3.2). Dessutom bör man följa vissa regler när det gäller referat (se avsnitten 3.3 och 3.4) och när det 
gäller citat (se avsnitt 3.5).

3.1 Hänvisningar 

Den som har använt en källa måste ange detta för läsaren på något sätt. När man refererar och bara har en 
enda text som utgångspunkt för sitt referat är det pro blemet enkelt att lösa: man inleder lämpligen referatet 
med att presentera källan.

Men den som arbetar med en vetenskaplig undersökning har ju i allmänhet använt ganska många källor, 
och därför krävs en mer utvecklad hänvis ningsteknik. I veten skapliga fram ställ ningar är dessutom kraven 
på att tydligt ange källa mycket stränga. Man är där skyldig att dels inne i texten ange varifrån man hämtat 
en uppgift, dels efter löptexten sätta upp en förteckning över samtliga källor (se avsnitt 3.2). Det har också 
utvecklats fl era olika traditioner på det här området som lätt kan göra även den rutinerade forskaren osäker.

Det klassiska vetenskapliga sättet att ange källa är att använda fotnoter (det s.k. Oxfordsystemet):

(5) Man kan skilja mellan två olika typer av långtidsminne: episodiskt minne, som rör minnet av 
 händelser, och semantiskt minne, som rör kunskapen om världen.2 

Längst ner på sidan anges då såsom här: författarnamn, titel, tryckår och sida.

I en del vetenskapliga texter är noterna vid foten av varje sida ersatta av sam lade notför teck ningar efter 
huvudtextens slut. Dessa samla de notförteck ningar är ovänliga mot läsaren och är därför ingenting att 
rekommen dera. Även en ambitiös läsare tröttnar till sist på att ideligen bläddra mellan notförteckning och 
huvudtext. 

Men inte heller fotnoter är särskilt praktiska vare sig för läsaren eller skri varen. Man måste ju bryta läsningen 
och gå till foten av sidan för att få veta vad noten inne håller. I en text som den följande får läsaren ut mycket 
lite av de ständiga avbrotten i sin läsning – dessutom tvingas författaren att upprepa en del som redan sagts i 
den löpande texten:

(6) Kultur är ett komplicerat begrepp som innehåller många komponenter. McQuail menar att det kanske 
 viktigaste och mest generella attributet för kultur är kommunikation, eftersom kulturen inte kan 
 föras vidare utan den.3  En annan teoretiker, Noam, menar att när man talar om kultur är det inte alltid 
 så att politiska och kulturella gränser stämmer överens.4  I stället kan människor som bor i en region 
 som är del av två olika länder uppleva en större kulturell samhörighet inom regionen än vad de gör 
 med respektive länder. Även klass (t.ex. arbetarkultur) och ålder (t.ex. ungdomskultur) spelar en viktig 
 roll. Finkultur är i stort sett transnationell vad gäller t.ex. klassisk musik, balett, opera, konst, 
 arkitektur och litteratur. Därför hävdar Noam att kultur oftast är mer främmande över sociala klasser 
 än den är över lands- eller regiongränser.5 

Om anvisningarna för fotnoter följs konsekvent måste skrivaren dessutom upprepa samma bibliografi ska 
uppgif ter varje gång en och samma referens åbe ropas. 

Det fi nns alltså en rad skäl till att överge det gamla fotnotssystemet för att angivande av källa. Vi 
rekommenderar därför att du använder ett annat system, nämligen det s.k. Harvard   systemet. Det innebär 
att man sätter in källangivelserna som parentesnoter i löp texten. Texterna om långtids minnet respektive 
kulturen ser då ut så här:
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(5a) Man kan skilja mellan två olika typer av långtidsminne: episodiskt minne, som rör minnet av 
 händelser, och semantiskt minne, som rör kunskapen om världen (Baddeley 1983 s. 13).

(6a) Kultur är ett komplicerat begrepp som innehåller många komponenter. McQuail menar (1994 s. 95) 
 att det kanske viktigaste och mest generella attributet för kultur är kommunikation, eftersom kulturen 
 inte kan föras vidare utan den. En annan teoretiker, Noam, menar (1991 s. 23) att när man talar om 
 kultur är det inte alltid så att politiska och kulturella gränser stämmer överens. I stället kan människor 
 som bor i en region som är del av två olika länder uppleva en större kulturell samhörighet 
 inom regionen än vad de gör med respektive länder. Även klass (t.ex. arbetarkultur) och ålder (t.ex. 
 ungdomskultur) spelar en viktig roll. Finkultur är i stort sett transnationell vad gäller t.ex. klassisk 
 musik, balett, opera, konst, arkitektur och litteratur. Därför hävdar Noam att kultur oftast är mer 
 främmande över sociala klasser än den är över lands- eller regiongränser.

Här får läsaren som synes en mer koncentrerad källpresentation: för fatta rens efter namn, tryckår och sida.

Förutsättningen för att ett parentessystem ska fungera är att det fi nns en referens förteckning som läsaren kan 
konsultera för att fi nna fullständiga  uppgifter – och en sådan måste som sagt en uppsatsförfattare alltid åstad-
komma, vilket hän vis ningssystem som än används. Det är förstås viktigt att se till att de upplys ningar som 
ges i pa rentes noten är tillräckliga för att originalet ska kunna identifi eras i för teck ningen. I allmänhet är det 
tillräckligt med författarens efternamn och tryck året. Det är dock inte ovanligt att man i en uppsats behöver 
åberopa fl era arbeten från samma år av samma författare. I sådana fall lägger man till en bokstav till tryckåret 
(1995a, 1995b) och har förstås med den också i förteckningen (se avsnitt 3.2).

Vad vinner man då med parentessystemet? Det är ju inte lättare att bläddra fram referensförteckningen än 
att läsa noter i sidfoten, kan man tycka. Vinsten består i att läsaren utan att behöva lyfta ögonen från texten 
kan konstatera att en referens har använts. Detta är också i de fl esta fall alldeles tillräckligt för den som läser 
texten. Det är vanligtvis först i efterhand man kan vilja gå till originalet för att kon trollera eller för att läsa 
mera om ämnet.

Systemet med parenteser utesluter dock inte möjligheten för uppsats för fatta ren att använda fotnoter för 
sidoresonemang och kom mentarer. Sådana tar ju i allmänhet mera plats och är inte alls lämpliga i parenteser 
inne i texten. Här fi nns en annan fördel med Harvardsystemet: när läsarna möter en notsiffra i en uppsats som 
tillämpar detta system, vet de att det är en rent innehållslig upplysning som fi nns i noten och att det därför 
kan vara värt att ta del av den. Även denna typ av fotnoter bör dock ransoneras och inte tillåtas att breda ut 
sig över sidorna.

En annan fördel med parentessystemet är, såsom framgick av exempel (6a) ovan att det ger skrivaren 
möjlighet att presentera en del uppgifter om källan direkt i löptexten och kom plettera med resten i en 
parentes. 

Då en längre text refereras är det nödvändigt att med jämna mellanrum på minna läsaren om att det är fråga 
om ett referat. Speciellt viktigt är detta då värderingar återges. Läsaren kan annars bli tveksam om vems 
värderingar som återges – källans eller referentens. Man bör för övrigt alltid sträva efter att så tydligt som 
möjligt ange vad det är i ens text som man hämtat utifrån, dvs. var referatet börjar och slutar. Också detta blir 
lättare om man kan kombinera upplysningar i texten med paren teser.

I vetenskapliga texter kan man ibland träffa på latinska förkortningar: ibid. (= på samma ställe som i 
föregående hänvisning), passim (= på spridda ställen) och et al. (= och andra, med fl era). Det kan kanske 
vara bra att veta vad dessa ord betyder, men det är inget tvång att använda dem. De har ju den nackdelen att 
de är obegripliga för den oinvigde. 
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En annan vanlig förkortning i noter är a.a. (anfört arbete). Genom den slipper författaren att i noten upprepa 
titeln på ett verk som redan är nämnt i en tidigare not. Då parenteser används har förkortningen ingen 
funktion att fylla.

Så snart hänvisningen går tillbaka på ett bestämt avsnitt i en längre fram ställ ning måste den förses med 
uppgift om sida. Om det som refereras sträcker sig över två sidor används förkortningen f. (= följan de sida). 
Då mer än två sidor i originalet är aktuella brukar förkortningen ff. (= de följande sidorna) användas. Bättre, 
dvs. mer upplysande för läsaren, är dock att direkt sätta ut på vilken sida den aktuella passagen i källan slutar 
(t.ex. s. 172–176).

3.2 Referensförteckning

Hänvisningarna inne i en text är det första ledet i den kedja som en författare till en vetenskaplig uppsats 
måste tillverka för att hans läsare ska kunna identifi era och återfi nna de källor som har legat till grund för 
framställningen. Det andra ledet i den kedjan är den förteckning över samtliga använda källor som uppsatsen 
måste förses med. 

Huvudprincipen är att förteckningen ska omfatta alla källor som åberopas eller citeras i uppsatsen (men inga 
andra!), och att den ska förses med sådana biblio grafi ska uppgifter att läsaren lätt kan fi nna var och en av 
dessa texter, t.ex. i en bibliotekskatalog. 

En del statsvetenskapliga forskare brukar dela in förteckningen i olika avdel ningar med underrubriker. Ofta 
kan dock sådana indelningar ge upphov till be svär liga gränsdragningsfall och därmed vara mer till skada än 
till nytta. Det fi nns i varje fall ingen anledning att skilja ut böcker för sig och artiklar för sig.

Källorna ordnas alfabetiskt efter första författarnamn (eller annat upp slags ord om författarnamn saknas). 
Under samma uppslags ord ordnas verken kronologiskt med det äldsta först. 
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När det gäller övriga regler för referensförteckningar fi nns det en stor varia tion i den akademiska världen. 
Utformningen styrs ofta av regler som används av ledande forskningstidskrifter inom området. Man får alltså 
vara beredd att an passa sig efter den aktuella situationen då man gör sin förteckning. De regler vi sätter upp 
följer i stort sett anvisningarna för Statsvetenskaplig tidskrift och ser ut så här:

För böcker med angiven författare ska följande uppgifter ges:

a) Författarens efternamn åtföljt av kommatecken samt hela förnamnet (inte bara initialer!) åtföljt av 
 kommatecken. Om verket har fl era författare anges alla författarnamnen enligt ovan, men mellan de 
 olika personernas namn sätter man ett tankstreck i stället för komma.
b) Tryckår åtföljt av punkt. Om förteckningen upptar fl era arbeten från samma år av samma författare  
 skiljs dessa åt genom en bokstav efter tryckåret: 1987a, 1987b osv.
c) Bokens fullständiga titel i kursiv åtföljd av punkt.
d) Upplaga, om boken kommit ut i fl era upplagor, åtföljt av punkt.
e) Förlagsort åtföljt av kolon samt förlag. Avsluta med punkt.

För uppsatser och artiklar anges:

a) Författarnamn enligt ovan.
b) Tryckår enligt ovan.
c) Uppsatsens/artikelns fullständiga titel inom citattecken, åtföljd av komma.
d)  Om texten är publicerad i en tidskrift: tidskriftens namn i kursiv, uppgift om volym och ev. nummer 
 åtföljt av komma samt uppgift om på vilka sidor texten fi nns. Avsluta med punkt.

Om texten är publicerad i en tidning: tidningens namn i kursiv samt datum. Avsluta med punkt.

Om texten är publicerad i en samlingsvolym/antologi: uppgift om på vilka sidor texten fi nns, ordet ”i” åtföljt 
av redaktörens/redaktörernas namn, ordet ”red.” inom parentes, bokens namn i kursiv, punkt, förlagsort, 
kolon, förlag, punkt.

För arbeten som saknar författarnamn ska normalt titelns första ord fungera som uppslagsord. Referenser 
till offentligt tryck från parlament, regeringar, myndigheter och internationella organisationer hanteras t.ex 
vanligen på detta sätt. För att förenkla hänvisningarna inne i texten kan det dock vara praktiskt att tillgripa 
förkortningar. Dessa måste naturligt vis förklaras. Det görs lämpligen i referensförteckningen genom att 
förkortningen blir uppslagsord. Där efter sätts ett likhets tecken som följs av den fullständiga titeln, tryckår 
samt andra relevanta bibliografi ska uppgifter.

Referenser till radio- och tv-program görs på motsvarande sätt. Ange programföretag/kanal och 
sändningsdatum.

Muntliga källor (intervjuer) ska innehålla namn på de personer som lämnat upp gifter (= uppslagsord), gärna 
också i vilken egenskap de gjort det, t.ex. vilken befattning de har. Det ska också anges när uppgifterna 
lämnades.

För digitalt publicerat material som hämtats från Internet (hemsidor, databaser, textarkiv etc.) gäller samma 
principer som för  böcker, uppsatser och artiklar. Referensförteckningen skall således innehålla uppgifter 
om författarnamn, publiceringsår och titel. Dessutom skall internetadressen till dokumentet anges. Normalt 
innebär detta att man anger dokumentets URL-adress, dvs en direktlänk som gör det möjligt att ta fram det 
aktuella dokumentet. Om dokumentet befi nner sig långt ned i en fi lhierarki kan sådana adresser emellertid 
bli fl era rader långa. När så är fallet kan det därför vara mer praktiskt att ange en kortare portaladress, dvs 
adressen till den huvudsida varifrån man kan leta sig fram till dokumentet. Ytterligare ett problem med URL-
adresser är att de ibland kan vara temporära: dokument kan fl yttas inom en webb-plats och därigenom få en 
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ny adress. Även detta talar för att det ibland kan vara bättre att ange webb-platsens portaladress. Här fi nns  
således ett moment där uppsatsförfattaren måste lita till sitt eget omdöme. Den vägledande principen skall 
dock alltid vara att göra det så enkelt som möjligt för läsaren att ta fram det aktuella dokumentet.

Material som publiceras på Internet är ofta färskvara. Till skillnad från när det gäller böcker, artiklar och 
uppsatser räcker det därför inte med att ange årtal. Uppsatsförfattaren måste utöver årtalet ange det datum då 
dokumentet fanns tillgängligt. 

En del material som fi nns på Internet publiceras också i tryckt form. Det gäller t.ex. elektroniska tidningar, 
tidskrifter och offi ciellt tryck från regeringar, parlament och myndigheter. Om uppsatsförfattaren arbetat 
material som är tillgängligt på Internet så fi nns det i normalfallet inget skäl att lägga till uppgifter om den 
tryckta källan. 

En modell för referensförteckning enligt dessa principer fi nns i bilaga 6. Ser man sig om i den akademiska 
världen kommer man att hitta en mängd olika sätt att utforma referensförteckningar. Det är inte bara fråga 
om vilka upp gifter om de olika verken som ska med och i vilken ord ning dessa uppgifter ska pre sen teras, 
utan det gäller också stilsorter (kursiver, understrykningar, citat tecken) och använd ningen av skiljetecken. En 
huvudregel är: följ de anvis ningar du får in i minsta detalj och se till att du är konsekvent hela texten igenom. 
De exempel som ges i bilaga 6 bör alltså utgöra dina förebilder. 

Ett viktigt kom ihåg: Hänvisningar och referensförteckning är till för att din läsare ska kunna hitta de original 
du använt. Det kravet får man aldrig rubba på, vilket system man än väljer av dem som fl orerar på den 
akademiska marknaden. Försök dock att göra tekniken så enkel och lättillgänglig som möjligt både för dig 
själv och dina läsare. 

En sak som underlättar arbetet för dig själv har vi tidigare talat om, men den förtjänar att upprepas här: 
notera under arbetets gång fullständiga bibliografi ska upp gifter om varje källa du använder och bygg 
därigenom successivt upp din referensförteckning.

3.3   Objektivitet

Ett referat ska återge källans innehåll så objektivt som möjligt. I många samman hang, t.ex. då man disku terar 
andra forskares metoder och resultat, ligger det i upp giften att man både ska referera och kommentera, dvs. 
ge vär deringar om innehållet i en källa. Då är det speciellt viktigt att man är uppmärksam på objekti vi tets-
kravet. De som tar del av referatet ska ju få klara besked om vad som står i källan och vad som är referentens 
värderingar av detta innehåll. Markera alltså tydligt vad som är referat och vad som är dina egna vär deringar.

Det kan här vara på sin plats att varna för några vanliga brott mot objek tiviteten. Det första är de rena 
sakfelen. Sådana får absolut inte före komma. Läs källtexten noga och förvissa dig om att du verkligen tolkat 
den rätt. Om det är exakta fakta uppgifter som ska återges – siffror t.ex. – kon trollera då dessa mot källan 
innan du lämnar ifrån dig din text.

Det andra är det sneda faktaurvalet. En källa kanske redovisar både för delar och nackdelar med att lösa 
ett problem på ett visst sätt. Är referenten själv positivt inställd till just den lösningen kanske han eller hon 
frestas att förstora fördelarna på nack delarnas bekostnad. Sådana tendenser måste man som referent vara på 
sin vakt emot och i stället sträva efter att låta samma balans mellan positivt och negativt råda i referatet som i 
källan.

Det tredje brottet är mer av språklig natur. Referenten bör undvika att formu lera sig så att de egna 
värderingarna skiner igenom i referatet genom val av värde laddade ord. Vi behandlade tidigare de 
påminnelser som man vid referat av längre texter behöver använda. Vid val av anföringsverb är det viktigt att 
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undvika sådana verb som skvallrar om ens egen inställning till det refererade. Om man säger: ”Utbild nings-
ministern inser att det bör införas strängare betygskrav” säger man därmed att det är en uppfattning som man 
själv som referent haft före honom. Säger man istället: ”Utbildningsministern påstår att det bör...” signalerar 
man snarast tvivel på att det är ett vettigt krav som ministern kommer med. Sådana anförings verb måste und-
vikas i en refererande text. Överhuvudtaget krävs i vetenskapliga texter återhållsamhet med överord. Undvik 
också i dina kommentarer och analyser överdrifter som ”sensationell”, ”fantastisk” eller värdeladdade 
omdömen som ”maktgalen”, ”avskyvärd”.

3.4   Språklig självständighet

Ett referat ska vara språkligt självständigt gentemot källan. Detta krav innebär naturligtvis inte att referenten 
måste använda ett annat ordförråd än den ursprung liga texten. Många ord i en text är ju knutna till innehållet 
och ska naturligtvis inte bytas ut. Vad man bör undvika är att skriva av hela fraser, satser och meningar.

De som har läst källtexten ordentligt och med eftertanke har lätt för att upp fylla det här kravet. De har skaffat 
sig just den distans som gör språklig själv stän dig het möjlig. Det är istället den som slarvat med förarbetet 
som lätt förfaller till att skriva av. Alltför många referat kommer till så att referenten saxar valda avsnitt ur 
källan och nödtorftigt fogar ihop dessa klipp till något som ska föreställa en ny text. Resul tatet blir oftast ett 
referat som saknar samman hang och som blir svårt att få grepp om för den läsare som inte vet vad som står i 
källan.

Meningar som rycks ut ur sitt ur sprung liga sammanhang är dåliga byggstenar både innehållsligt och 
språkligt. Dels innehåller de ofta uppgifter som inte i någon högre grad har med textens bärande samman-
hang att göra och som alltså får all deles fel aktiga pro por tioner i ett komprimerat referat. Dels är deras 
språkliga ut form ning an passad efter just den omgivning där de ur sprung ligen fanns: de inne håller kanske ord 
som syftar på något som nämnts tidig are i texten men som inte kommer med i citatet eller sammanhangsord 
av annat slag (därför, å andra sidan, dock).
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Gör alltså till en regel att aldrig skriva av (eller ens hålla dig nära) din källas formuleringar annat än om du 
har mycket goda skäl. Det ska inte förnekas att sådana goda skäl kan förekomma. Därför ska vi också ta upp 
vilka krav som ställs då man skriver av.

3.5 Citeringsteknik

Vid direkta citat måste man för det första sätta ut citattecken (”) före och efter det citerade. Om den passus 
i källtexten som du vill citera redan inne håller ett citat omvandlar du källans citattecken till enkla citattecken 
(’) och omger ditt eget citat med de normala tecknen. OBS! Se till att använda just dessa tecken och inte de 
raka – “ respektive ‘ – de ska användas enbart för att beteckna tum respektive fot.

Längre citat kan i stället med fördel avskiljas i ett stycke för sig med indragen marginal (1 cm), mindre 
stilstorlek (10 punkter) och kortare radav stånd (12 punkter). I sådana fall ska inga citat tecken sättas ut. 
Exempel i denna skrift är behandlade på det sättet (se t.ex. nedan).

För det andra måste man citera ordagrant. Huvudregeln är att inga som helst förändringar av originalets 
text får göras (se dock nedan) – ordfölj den får inte kastas om, ingenting får uteslutas eller läggas till, inte ens 
ett stavfel får rättas. 

När man ska använda citat är det viktigt att anpassa sin egen text till citatet. Man kan naturligtvis också börja 
på ett sådant ställe i källtexten att det passar in i ens egen text. Låt oss tänka oss följande situation: Du vill 
av någon anledning citera en del av den sista meningen i följande text (från en offentlig utredning, SOU 
1974:31, Unga lagöver trädare):

(7) Angelägnast är att förebygga den olyckliga personlighets utveckling som här beskrivits. En mer 
 utbredd inställning bland föräldrar att vården av barn under de första levnadsåren är en stor och 
 väsentlig uppgift, också att det är en glädje och ett privilegium att följa sitt barn i nära kontakt, skulle 
 med stor sannolikhet vara en positiv faktor. Hur en sådan förändring skall komma till stånd är svårare 
 att säga. Konventionella upplysningsaktioner riskerar att endast nå de redan övertygade och 
 intresserade. En hög prioritering av psykologiskt arbete bland föräldrar med småbarn skulle emellertid 
 innebära ett steg framåt. 

 Vidare skulle man önska, att det ekonomiska stödet kunde förlängas så att modern, eller ev fadern, 
 kunde vara hemma åtminstone barnets första levnadsår.

Då kan du göra så här:

(8) Utredarna anser också att det vore bra om ”det ekonomiska stödet kunde förlängas så att modern, eller 
 ev fadern, kunde vara hemma åtminstone barnets första levnadsår”.

eller så här:

(9) Dessutom säger utredarna: ”Vidare skulle man önska, att det ekonomiska stödet kunde förlängas så att 
 modern, eller ev fadern, kunde vara hemma åtminstone barnets första levnadsår.”

men inte så här:

(10)  Utredarna ”önskar också, att det ekonomiska stödet kunde förlängas så att modern, eller ev fadern, 
 kunde vara hemma åtminstone barnets första levnadsår.”

och naturligtvis inte heller så här:

(11) Utredarna anser också att det vore önskvärt ”att det ekonomiska stödet kunde förlängas så att modern 
 kunde vara hemma under barnets första levnadsår.”
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Ibland måste dock citaten ändras för att överhuvudtaget bli användbara i sitt nya sammanhang. Varje 
förändring måste då anges tydligt med hakparentes [  ]. Fördelen med denna parentesmarkering är att den 
är ovanlig och därför inte så lätt kan misstolkas som en parentes som den ursprunglige skrivaren satt in i sin 
text. Följande markeringar av föränd ringar i citat är vanliga: 

[…]   Ett parti av källtexten har uteslutits. Ett citat som inte omfattar en hel mening behöver dock inte inledas 
och avslutas på detta sätt.

[min kursivering]   Kursiveringen i texten fi nns inte i källan utan är tillagd av uppsatsförfattaren.

[sic!]   Betyder ”så där” och kan t.ex. användas för att påpeka att citatet faktiskt återger källan korrekt.

Om man vill citera den näst sista meningen i exempeltexten ovan kan man behöva göra vissa förändringar. 
Resultatet kan då se ut så här:

(12) En hög prioritering av psykologiskt arbete [min kursivering] bland föräldrar med småbarn skulle [...] 
 innebära ett steg framåt. 

Hakparanteser kan användas på två ytterligare sätt:

”Han [premiärministern, min anm.] gjorde”, dvs. som en inskjuten förklaring för att förtydliga ett citat, och

”[d]enna meddelarfrihet”, dvs. för att markera att versal utbytts mot gemen begynnelsebokstav (jfr citatet 
längre ner i avsnittet).

Ett citat kan som synes omfatta längre eller kortare partier ur källtexten, och det fi nns också vissa om än 
begränsade möjligheter att göra förändringar i citatet. En huvudregel måste dock alltid följas: citatet måste ge 
en rättvisande bild av vad som står i källan. 

En annan sak som man måste vara noga med vid citering är att se till att citatet och ens egen text hänger 
ihop och följer normala språkliga regler. Där syndas det en del i de uppsatser vi studerat. I följande fall har 
uppsats författaren (antagligen) varit trogen mot sitt original men har konstruerat sin egen text så att den 
bryter mot reglerna för användning av stor bokstav i svenskan:

(13) Carl Norström menar att ”Denna meddelarfrihet har mycket stor betydelse...”

(14) Lång skriver att offentlighetsprincipen hotas genom ett medlemskap i EU, eftersom ”Den svenska 
 grundlagen gäller i Sverige men måste i fall av kollisioner underordna sig EU:s rättssystem.”

För att passagen ska bli språkligt korrekt måste den text som föregår citatet ändras, till exempel så här:

(13a) Carl Norström menar att denna meddelarfrihet ”har mycket stor betydelse....”

(14a) ...genom ett medlemskap i EU. Hans motivering ser ut så här: ”Den svenska grundlagen gäller...”

Formuleringen i följande text avslöjar emellertid att uppsatsförfattaren inte skrivit av ordagrant. Det som 
markeras som citat kan helt enkelt inte ha sett ut så här i originalet:

(15) Allgårdh erkänner att vissa inskränkningar kommer att ske eftersom Sverige kommer att tvingas att 
 agera så att ”Bestämmelserna inte utformas i strid med de EG-regler som faktiskt fi nns på området...”.

När kan det då vara lämpligt att citera? Tre situationer kan framhållas. Den första är då den ursprunglige 
författaren har uttryckt ett centralt innehåll på ett så klart, koncist och kanske till och med slående sätt att 
referentens egna formu leringar måste innebära en försäm ring.
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Den andra situationen är då källans exakta ordalydelse av något skäl är viktig att redovisa. Där kan t.ex. 
fi nnas värdeladdningar som måste återges exakt så som de uttrycks.

En tredje situation är den då källans formulering är så oklar att refe renten trots ansträngningar inte kan få ett 
grepp om innehållet. I den situationen gör tyvärr de fl esta referenter så att de ingenting låtsas om. De håller 
sig nära intill originalet utan att direkt skriva av och vidarebefordrar (och ibland till och med förvärrar) på 
det sättet oklarheterna. I stället bör referenten öppet erkänna att det inte har gått att få klara be sked av källan. 
För att ändå ge läsarna av referatet en möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om innehållet kan det vara 
lämpligt att citera det oklara partiet.

3.6 Vetenskaplig (o)redlighet

Målet för den vetenskapliga verksamheten är att producera ny kunskap. Detta ställer stora krav på forskarens 
etik och noggrannhet i forskningsprocessen. I en statlig utredning om god sed i forskningen uttrycks 
det så att ”forskarens främsta plikt bör vara att söka att vara saklig och objektiv och att ständigt försöka 
förmedla en rimligt säker och så allmängiltig kunskap som möjligt”. (SOU 1999:4, God sed i forskningen, 
s. 52). Forskningen måste dokumenteras så att det  är möjligt för utomstående granskare att följa hela 
forskningsprocessen; den vetenskapliga texten måste redovisa hur författaren arbetat, vilket material och 
vilken metod han använt. Varje läsare av en vetenskaplig text måste själv kunna bedöma säkerheten i 
resultaten. Rekommendationerna i denna skrift syftar bl.a. till att öka medvetenheten om formens betydelse 
för kommunikationen av forskningsresultat. 

Här ska vi emellertid fokusera på etiska aspekter i forskningsprocessen. Med den  ovan nämnda utredningen 
som utgångspunkt diskuteras några grundläggande normer för det vetenskapliga arbetet och vilka beteenden 
som strider mot dessa normer.
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Med oredlighet i forskning menas, enligt utredningen, att ”en forskare avsiktligt och på ett vilseledande sätt 
gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet bryter mot allmänt accepterade etiska normer.” (SOU 
1999:4, s. 53) Utredningen presenterar fem kategorier av oredlighet:

1 Oredlighet i samband med hantering av data/källmaterial och vetenskaplig metod.
2 Plagiering.
3 Oredlighet i samband med publicering.
4 Oredlighet i samband med intressekonfl ikter.
5 Bristande omdöme och olämpligt beteende.

I samband med uppsatsarbete och paperskrivande i grundutbildningen är det framförallt de två första 
kategorierna som kan vara aktuella och som kommer att diskuteras här. 

• Du ska inte försöka få någon att tro något som du vet inte föreligger!

Exempel på oredlighet i samband med hantering av data/källmaterial och vetenskaplig metod är först och 
främst fabrikation och förfalskning av data och källmaterial, men även den forskare som undanhåller eller 
förstör data eller utelämnar vetenskapliga rön som motsäger teorin/hypotesen beter sig oredligt. Forskaren får 
alltså inte göra sitt urval av data så att det endast stöder den egna teorin. Vid tolkning av data måste forskaren 
undvika medveten övertolkning eller feltolkning av data eller källmaterial. Man får inte heller förstöra andras 
data eller förvränga andra forskares vetenskapliga resultat eller insatser.

• Den som gör en vetenskaplig insats ska ha vederbörligt erkännande för den!

Läsaren av en vetenskaplig text måste alltid få klart för sig vad det är som skribenten själv tänkt och gjort 
och vad som hämtats från andra. Man får aldrig presentera ”resultatet av andras ansträngningar som resultatet 
av eget arbete”. (Sveriges universitets- och högskoleförbund, 1997. Riktlinjer för hanteringen vid universitet 
och högskolor av frågor om vetenskaplig ohederlighet.) Konkret innebär detta att forskaren inte får använda 
andras data för eget bruk utan att ha fått tillstånd eller utan lov återge andras opublicerade vetenskapliga 
alster eller resultat som om det var ens egna. Om man refererar till publicerade vetenskapliga alster eller 
resultat måste man tydligt ange källa eller upphovsman. Användningen av noter/referenser i uppsatsen spelar 
här en central roll för att skilja det författaren hämtat från andra från egna idéer och analyser. Att presentera 
data, idéer eller något som en annan person skrivit eller uttryckt som om det var ens egna insatser kallas 
plagiering. 

Det bör noteras att Statsvetenskapliga institutionen är ansluten till kontrollsystemet Urkund. Uppsatser och 
andra texter som lämnats in elektroniskt jämförs således automatiskt med innehållet i källor på Internet, ett 
stort antal tidskriftsartiklar och encyklopediska artiklar, samt arbeten som lämnats in av andra studenter. Om 
likheter upptäcks skickas en rapport till institutionen som gör det möjligt för den examinerande läraren att 
avgöra om det rör sig om plagiat. 

Till sist ska för säkerhets skull understrykas att vetenskaplig oredlighet som forskningsfusk och plagiat inte 
bara är oetiskt beteende. Det är också uttryckligen förbjudet och leder till underkänt betyg på uppsatsen och 
kan resultera i en anmälan till universitets disciplinnämnd.
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4. Språk och stil
Författaren till en uppsats bör vinnlägga sig om att uttrycka sig så klart som möjligt och att använda ett 
korrekt men ändå naturligt och ledigt språk. I det här kapitlet kommer vi att behandla några brott mot dessa 
huvudregler som visat sig vara vanliga i statsvetenskapliga uppsatser. De exempel som ges är hämtade ur upp-
satser som skrivits på Statsvetenskapliga institutionen i Lund under senare terminer. I vissa fall har mindre 
korrigeringar gjorts i exemplen för att i sammanhanget ovidkommande fel inte ska störa resonemanget. 

4.1   Meningsbyggnad 

I en vetenskaplig uppsats bör meningarna normalt vara fullständiga. Varje mening bör alltså innehålla minst 
en fullständig huvudsats med subjekt och predikat. Det är en regel som inte tycks vålla våra skri benter några 
större problem. Olämpliga ofullständiga meningar är sällsynta. Här är dock ett par fall: 

(16) Arbets- och skyddslagstiftningen försvårar för kvinnor att få arbete. Ett subtilt instrument för att få 
 kvinnorna att lämna arbetsmarknaden när regimen inte längre upprätthåller principen om full 
 sysselsättning.

(17) Kvinnor har spelat en viktig roll i Etiopiens historia. Drottningen av Saba, kejsarinnan Eléni och 
 Gudit. Dessa kvinnor har spelat en viktig roll som nationella ledare genom historien.

I det första fallet blir sammanhanget otydligt, i det andra fi nns onödiga upprep ningar. Så här borde exemplen 
kunna se ut i stället – med full ständiga meningar:

(16a) Arbets- och skyddslagstiftningen försvårar för kvinnor att få arbete. Den blir därigenom ett subtilt 
 instrument för att få kvinnorna att lämna arbetsmarknaden när regimen inte längre upprätthåller 
 principen om full sysselsättning.

(17a) Kvinnor har spelat en viktig roll i Etiopiens historia. Exempel på kvinnor som fungerat som nationella 
 ledare genom historien är drottningen av Saba, kejsarinnan Eléni och Gudit.

En mening kan som antyddes ovan innehålla mer än en huvudsats. Det ska dock fi nnas goda skäl att låta 
fl er huvudsatser stå i samma mening – de bör höra samman inne hållsligt. De bör dessutom i normalfallet 
samordnas med ett bindeord av något slag (t.ex. och, men, eller) och skiljas åt med ett komma. Så är fallet i 
följande två exempel:

(18) År 1986 infördes ännu ett undantagstillstånd i landet, och många fackförenings medlemmar blev 
 anhållna av polisen.

(19) Det hade varit intressant att studera även ledarartiklar som behandlade mitt ämne, men arbetet kräver 
 vissa begränsningar.

I vart och ett av följande exempel däremot har huvudsatser alltför olika innehåll för att samsas i en mening. 
Sådana s.k. satsradningar bör undvikas. Enklast sker det genom att kommat efter tillrättalagda respektive 
roller ersätts med punkt:

(20) Två och ett halvt år efter stabiliseringsprogrammets införande var de relativa priserna fortfarande inte 
 tillrättalagda, höga räntor, höga priser på offentliga tjänster och väldigt låga reallöner är alla faktorer 
 som hämmar ekonomisk återhämtning.

(21) Det går inte att lagstifta bort ojämställdheten till fullo, men däremot kan man förändra inställningen till 
 kvinnor och deras roller, mycket kan göras från gräsrotsnivå och på initiativ av kvinnorna själva.
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Beträffande meningslängd kan man allmänt säga att det är en fördel om de enskilda meningarna i en text 
växlar i längd. Det kan t.ex. ibland vara mycket effektivt att låta något viktigt stå i en mycket kort mening. 
Det får då extra tyngd. På samma sätt kan det vara funktionellt att bygga en längre mening då man t.ex. 
vill klargöra ett logiskt för hållande eller räkna upp ett antal faktorer. Kloka skribenter låter dock en liten 
varningsklocka ringa i öronen när de märker att en mening börjar bli över 40 ord lång (dvs. mer än tre rader 
med den typografi  som här används). Risken är då att man har lastat alldeles för mycket innehåll i denna 
enda mening. 

4.2 Samordningar

I den typ av text det här är fråga om behöver författaren ofta göra samordningar av olika slag, dvs. räkna 
upp ett antal led och förbinda dem med varandra med hjälp av ett bindeord, t.ex. och, samt, eller, utan. För 
att läsaren snabbt och utan an strängning ska uppfatta texten på rätt sätt måste författaren vara noga med hur 
dessa samordningar konstrueras. 

Huvudregeln är att bindeordet sätts ut mellan det näst sista och det sista ledet (det fungerar som en 
upplysning till läsaren om att uppräkningen strax är slut) och att ett komma sätts mellan alla övriga led. Så 
här alltså:

(22) De snabba oljeprishöjningarna, den begynnande miljö- och kärnkraftsdebatten och den politiska 
 instabiliteten i Mellersta Östern under 1970-talet gjorde att energipolitiken under 1970-talet i hög grad 
 kom att inriktas mot energihushållning, oljeersättning och ökad oljehandel med politiskt stabila länder 
 som Norge.

Den här meningen är lång (40 ord) men är lätt att få grepp om genom att den är välkonstruerad. Den 
innehåller två olika samordningar, en i början av meningen och en i slutet. Båda innehåller som synes 
tre led och båda är konstruerade enligt huvud regeln. De uppfyller också ett andra viktigt krav på 
samordningar: de olika leden har samma språkliga form. I var och en av exemplets två samordningar är det 
tre substantivuttryck som samordnas. Huvudorden är oljeprishöjningarna – miljö- och kärnkraftsdebatten 
– instabiliteten (alla substantiv i bestämd form) respektive energihushållning – oljeersättning – oljehandel 
(alla substantiv i obestämd form). Den språkliga symmetrin gör att samordningen blir både mer lättläst 
och mer este tiskt tilltalande för läsaren. Brott mot huvudreglerna för samordningar är dock mycket vanliga 
– när skribenter har kommit en bit in i en samordning glömmer de lätt hur de inledde den. Följande exempel 
behöver hyfsas till för att bli riktigt lättlästa och tilltalande:

(23) En händelse har störst chans att uppmärksammas om den handlar om enskilda personer, är sensationell 
 eller överraskande, berör till exempel elitnationer, är en del av ett tema som anses som viktigt och 
 dessutom är negativt.

(24) Det innehöll riktlinjer för harmoniseringen av nationella lagar och hur friheterna i Romfördraget skall 
 implementeras.

(25) Det har lett till en reducerad makt för den civila sektorn, dvs. politiska partier, facken, näringsliv.

Så här till exempel:

(23a) En händelse har störst chans att uppmärksammas om den handlar om enskilda personer, om den är 
 sensationell eller överraskande, om den berör till exempel elitnationer eller om den är en del av ett 
 tema som anses som viktigt och dessutom är negativt.
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(24a) Det innehöll riktlinjer för harmoniseringen av nationella lagar och implemen teringen av friheterna 
 i Romfördraget (eller: Det innehöll riktlinjer för hur de nationella lagarna skall harmoniseras och hur 
 friheterna i Romfördraget skall implemen teras.)

(25a) Det har lett till en reducerad makt för den civila sektorn, dvs. (för) de politiska partierna, facken och 
 näringslivet.

När reglerna för samordning bryts är det inte bara så att språket blir knaggligt. Ibland kan det dessutom bli 
riktigt svårt för läsaren att få grepp om innehållet. Vad sägs egentligen i följande exempel?

(26) Ibland görs dock försök att bevara nationell kultur inom TV endast för att skydda grupper som staten 
 eller politiska partier, kontrollera programpolicy och budgeten i offentliga sändningsinstitutioner.

(27)  Menghistu förespråkade jämställdhet, värdeorientering, att upphäva klasskillnader, kulturella normer 
 och att minska den förhärskande manliga chauvinismen. 

Ett sätt att underlätta för läsaren att hitta de olika leden i en samordning är att använda konstruktion med 
dels. Det är en utmärkt teknik, men befriar förstås inte författaren från symmetrikraven. Dels-konstruktionen 
ställer också andra krav. Man bör för det första vara medveten om att ett dels alltid måste följas av ytterligare 
ett. För det andra bör inget bindeord föregå dels nr 2 – i stället sätts ett komma. För det tredje måste det som 
står efter dels i vart och ett av leden (alltså även det sista) kunna läsas tillsammans med det som föregår hela 
dels-konstruk tionen. De två exemplen nedan bryter på olika sätt mot dessa regler:

(28) Därför är det intressant att se hur Polen ligger till, dels med utgångspunkt från Helsingborg och dels 
 från Umeå.

(29) Dess två uppgifter har varit att dels implementera och legitimera den statliga politiken, dels att fungera 
 som en intressegrupp för kvinnor.

Så här bör det se ut i stället:

(28a) Därför är det intressant att se hur Polen ligger till med utgångspunkt dels från Helsingborg, dels från 
 Umeå.

(29a) Dess två uppgifter har varit dels att implementera och legitimera den statliga politiken, dels att fungera 
 som en intressegrupp för kvinnor.

En annan teknik som kan vara bra att använda för att hjälpa läsaren att hitta rätt i samordningar är att i stället 
för löpande text göra en uppställning i punktform. Också en sådan ställer dock vissa krav. Dels måste var och 
en av punkterna kunna läsas tillsammans med den inledande texten, dels bör de vara likformigt uttryckta. De 
kraven tillgodoses dåligt i följande exempel:

(30) De punkter som han betonar är följande:
 – utbildning på både grund- och högskolenivå
 – fortsatt utveckling av exportindustrin
 – fortsatt utveckling av jordbruket
 – rationalisera i företagen

Här består punkterna av tre substantivfraser och ett uttryck med ett verb i infi nitiv. Det enklaste är här att 
göra om den sista punkten till en substantivfras (rationa lisering) –  då tillgodoses både sammanhangskravet 
och symmetrikravet.

En fördel med punktuppställningar är att en ganska komprimerad informa tion kan göras lättillgänglig och 
överskådlig för läsaren med hjälp av typografi n. I följande exempel har dock uppsatsförfattaren inte riktigt 
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kunnat bestämma sig för om texten ska vara löpande eller punktuppställd. Drag från bägge teknikerna fi nns 
med, vilket har resulterat i en störande mångordighet och övertydlighet:

(31) Kritiken som framförts mot EU:s policy är mångskiftande men kan grupperas kring i huvudsak tre 
 kritiska argument: (1) det första är att EU tillämpar ett ekonomiskt tänkesätt i stället för ett kulturellt. 
 (2) Det andra är att små länder och kulturella regioner kommer att missgynnas menar kritikerna. (3) 
 Det tredje och sista argumentet är att mångfald skall bevaras i stället för en ”europeisk kultur”

Så här hade det blivit mycket bättre:

(31a) Kritiken som framförts mot EU:s policy är mångskiftande men kan grupperas kring i huvudsak tre 
 argument: 
 •   EU tillämpar ett ekonomiskt tänkesätt i stället för ett kulturellt. 
 •   Små länder och kulturella regioner kommer att missgynnas. 
 •   Mångfald skall bevaras i stället för en ”europeisk kultur”.

Kravet på symmetri kan bli aktuellt även när det gäller rubriker. Om man har ett antal avsnitt i ett kapitel 
som ska behandla stoffet i ett och samma perspektiv, så är det en fördel om detta också framgår av 
rubriksättningen. Lättast är detta att få ögonen på när man ställer samman sin innehållsförteckning, där ju 
rubrikerna kommer intill varandra. 

4.3 Tempus

I vetenskapliga uppsatser behöver man ofta åberopa vad andra forskare har skrivit, och i sin egen 
sammanfattning refererar man ju sin egen huvudtext. En del författare har problem med tempus i dessa 
referat.
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En allmän regel för tempusbruk kan – mycket förenklat – uttryckas så här: något som har utspelat sig i vid 
en bestämd tidpunkt i förfl uten tid och inte har någon speciell relation till andra tidpunkter uttrycks med 
imperfekt (Förra året reste hela familjen till Italien på semester), medan det som utspelas i nuet uttrycks 
med presens ( Familjen reser just nu runt i Italien). Man måste emellertid ha klart för sig att presens är ett 
mångsidigt användbart tempus. Det kan användas om fram tiden (Gruppen redovisar sina slutsatser vid nästa 
sammanträde) och som s.k. historiskt presens, dvs. då man återger ett händelseförlopp i det förfl utna men vill 
ge berättelsen en lite mer dramatisk prägel. Presens är dessutom normalt tempus för att uttrycka förhållanden 
som gäller alltid eller under lång tid. 

När man som uppsatsförfattare åberopar vad andra har gjort eller skrivit eller vad man själv gjorde i de 
inledande skedena av sitt arbete är det därför naturligare att använda presens. Naturligtvis ska man då 
använda historiskt presens konsekvent: växlingar mellan imperfektum och presens stör läsningen. I följande 
exempel bör det alltså stå syftar, kan och uppgår: 

(32)  Förutom att spegla debatten och dess huvudargument syftade uppsatsen till. . . 

(33) Genom en kategorisering av artiklarna kunde deras författare delas in i fem grupper [...) (34)   Antalet 
 artiklar publicerade av politiker uppgick till [...]

4.4 Några synpunkter på ordval

Ordförrådet i svenskan såväl som i andra språk kan delas in på en rad olika sätt. Man kan t.ex. tala om 
fackord och allmänspråkliga ord, om inhemska ord och främmande ord samt om vardagliga, neutrala och 
högtidliga eller formella ord. 

En vetenskaplig uppsats vänder sig ju till en fackpublik, och det är därför naturligt att den innehåller 
facktermer som är etablerade inom området. Den goda facktermen har den egenskapen att den är precis 
och väl defi nierad, vilket innebär att den ger den invigde en exakt och innehållsrik men samtidigt mycket 
kortfattad information. Så länge man vänder sig till fackfolk är den ett arbets besparande uttrycksmedel både 
för skrivare och läsare. 

Det är alltså en viktig angelägenhet för ett fackområde att vårda sina fack termer så att de blir funktionella 
redskap i den interna kommunikationen. Det är till exempel en fördel om fackorden är inhemska ord i den 
meningen att de kan stavas, uttalas och böjas enligt svenska regler. Där har det statsvetenskapliga fackspråket 
en del problem. I uppsatser är engelska uttryck ganska vanliga. Några exempel: 

 winner take all-läge, fi ction, dependence-teorin, freefl ow-paradigmet, broadcasting, social closure, 
 green paper, consociational demokrati, ett mönster av patron-klient, back to barracks, top-down, 
 bottom-up, hardliners, softliners, mainstreaming, agenda-setting, gatekeeper-funktion, gender 
 consciousness, gender awareness, one-man management 

En första fråga att ställa sig är om det verkligen är fråga om en fackterm i den meningen som begreppet har 
använts ovan. Är det inte det, så står det var och en fritt att översätta till svenska. Men om det är fråga om en 
term med en specifi k och väl avgränsad betydelse är det inte lämpligt att den enskilde skrivaren på egen hand 
gör en översättning av det engelska uttrycket. Det skulle snabbt resultera i en hel fl ora av olika översättningar 
och då är en av facktermens viktigaste egenskaper borta, nämligen den att den ska vara allmänt accepterad 
och inte ha några synony mer. I stället bör man ta reda på av handledare och kolleger om det inte fi nns en 
etablerad svensk översättning som kan användas i stället. Sådana fi nns faktiskt till åtminstone en del av de 
uttryck som räknades upp ovan.
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Sammanfattningsvis kan man säga att det bör vara ett gemensamt ansvar för det vetenskapliga kollektivet 
inom ett fackområde att skapa och använda ett väl fungerande svenskt fackspråk och inte hemfalla åt en 
jargongartad svengelska. Där har också den enskilde uppsatsförfattaren ett ansvar.

I en vetenskaplig uppsats bör ordvalet i övrigt vara sådant att det inte drar till sig uppmärksamheten på 
innehållets bekostnad. Det innebär att man bör undvika sådana ord som har en speciell stilistisk laddning 
(såvida de inte fyller en funktion i det budskap man vill framföra naturligtvis!). Varken de talspråkliga orden 
eller de ålderdomliga och därmed lite högtidliga eller överdrivet formella orden har normalt någon funktion i 
en vetenskaplig uppsats.

I uppsatserna som utgjort underlaget för denna skrift kan man ibland skönja vissa tendenser till att avvika 
från denna goda regel. Speciellt vanligt hos studenter i statsvetenskap tycks det vara att dras till mera 
ålderdomliga och formella stil mönster i ordförrådet. Vissa skribenter har t.ex. en förkärlek för negationen ej 
och långformen utav och undviker därmed de sti lis tiskt mer neutrala synonymerna inte och av. Likaså väljer 
många ordet då i stället för eftersom som inledning till en orsaksbisats. En speciell nackdel med det är att då 
är tvetydigt: det kan ju också vara synonymt med när och uttrycker då bara tid.

Ordvalet i en vetenskaplig text bör vara neutralt också på så sätt att det inte avslöjar författarens egna känslor 
inför det som behandlas. Undvik ord med stark känsloladdning (t.ex. sensationell, fantastisk, katastrofal) och 
avstå från att beskriva dina egna reaktioner inför det som du skriver om.

I en del skrivanvisningar varnas för användningen av ordet man. Det måste dock fram hållas att såväl det 
ordet som andra ord i språket har en funktion, och att problemet snarare består i att det ibland används på ett 
olämpligt sätt. Ordet man är ett opersonligt pronomen och är användbart när man talar i allmänna termer och 
inte åsyftar någon speciell person (som i det här stycket till exempel). Men så snart man behandlar personer 
eller grupper som kan ges en mera bestämd beteck ning bör ordet man undvikas. Vad man framför allt måste 
vara uppmärksam på är att ordet inte får användas i olika betydelser i en och samma mening eller i ett och 
samma stycke. Så är fallet i följande exempel där man nr 1 och 3 syftar på forskare, medan man nr 2 syftar 
på de kvinnor och män som är föremål för forskningen:

(35) När det gäller genderplanering har man antagit att eftersom kvinnor och män har olika roller, så har 
 man också olika behov. Här tittar man på två aspekter: arbetsfördelningen i hemmet och strukturen på 
 hushåll med låg inkomst.

En bra regel är att använda andra pronomen eller ett substantiv som tydligt anger vem som avses. I exemplet 
ovan går det ju bra att använda ordet de i stället för man nr 2 och eventuellt forskarna i stället för man nr 1. 
En liknande ändring kan göras i följande exempel:

(36) En annan del av arvet kan man återfi nna inom den nigerianska ekonomin. Britterna lämnade efter 
 sig ett mönster för statliga och regionala monopol, samtidigt som man lade ut hinder för inhemsk 
 privat företagsamhet.

Visst infl ytande från engelskan kan spåras i följande text (ur en uppsats som handlar om offentlighets-
principen inom EU) där det som i svenskan normalt uttrycks med man har ersatts av tilltalsordet du. Ett 
sådant uttryckssätt i en vetenskaplig uppsats känns nog för de fl esta läsare som ganska påträngande och kan 
därför inte rekommenderas. Här hade verkligen ordet man varit på sin plats:

(37) Som privatperson kan du använda dig av offentlighetsprincipen på många olika sätt. Om du ska köpa 
 bil bör du kontakta länsstyrelsens bilregister och kontrollera vem som äger den och hur ofta den 
 har bytt ägare. Om du går i husköpartankar så kan du med hjälp av offentlighetsprincipen hos 
 tingsrätten kontrollera villapriser och ägarbyten i området dit du vill fl ytta.
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Det direkta tilltalet kan däremot fungera bra i anvisningar av olika slag – där är ju poängen att läsaren ska 
göra precis det som står i texten.

4.5 Användning av han och hon

Det har sedan gammalt varit tradition i svenskan att använda pronomenet han för att syfta på en person 
utan närmare angivet kön. Detta har ibland fått märkliga konsekvenser. Så här står det t.ex. i den gamla 
giftermålsbalken av år 1920 (ordet han här för tydlighets skull kursiverat):

 Gör ena maken sig skyldig till grov försummelse av sin plikt att försörja andra maken eller barnen, 
 eller åsidosätter han eljest i märklig mån sina plikter mot dem, eller är han hemfallen åt missbruk av 
 rusgivande medel, eller för han ett lastbart liv, äge andra maken vinna hemskillnad, såvida ej med 
 hänsyn till hans eget förhållande eller andra särskilda omständigheter ändock skäligen kan fordras, att 
 han fortsätter sammanlevnaden. (Kap. 11:2.)

Den som vill kan naturligtvis se könsneutralt han som ett resultat av mans samhällets teknik att göra kvinnor 
osynliga, men saken är inte riktigt så enkel. Det går inte att förneka att man som skribent ofta har behov av 
ett könsneutralt pro nomen. Svenskan har tyvärr inget sådant i singular (i plural däremot kan ju de användas 
både om män och om kvinnor), utan man har i stället tagit till han.

Det går dock inte heller att förneka att många i dag stöts av att ordet han på detta sätt får beteckna även 
kvinnor. Hur ska man då göra för att slippa framstå som språklig manschauvinist? Ett sätt som ofta visar sig 
fungera alldeles utmärkt är att i stället för singular använda plural. I det här häftet har det t.ex. på fl era ställen 
funnits anledning att tala om läsare av vetenskapliga texter. Det går då bra att använda plural:

Som inledning till den egentliga uppsatstexten ska det fi nnas en innehålls förteckning. Dess uppgift är att ge 
läsarna en överblick av rubriksystemet i tex ten och därmed också upplysning om hur texten är uppbyggd. 
Den ska natur ligtvis också vara utformad så att den gör det lätt för läsarna att hitta det som de söker i texten. 
(s. 7)

Mer problematiskt har det dock varit då det har handlat om skrivaren. Då skulle ibland en pluralform bli 
missvisande – det är faktiskt en enda presumtiv skrivare som det handlar om:

En referens kanske redovisar både för delar och nackdelar med att lösa ett problem på ett visst sätt. Är 
referenterna själva positivt inställda till just den lösningen kanske de frestas att förstora fördelarna på nack-
delarnas bekostnad. 

Det budskap som läsaren får av sådana citattecken är att skrivarna är miss nöjda med sin egen text eller att de 
är osäkra på sitt språk.

I bägge dessa fall används i stället substantiv i singular följt av alternativa pronomen:

En referens kanske redovisar både för delar och nackdelar med att lösa ett problem på ett visst sätt. Är 
referenten själv positivt inställd till just den lösningen kanske han eller hon frestas att förstora fördelarna på 
nack delarnas bekostnad. 

Många sådana dubbelpronomen i en text ger dock ett tungt och omständligt intryck. De bör därför inte 
användas förrän andra utvägar har prövats.
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5. Språkriktighet och skrivregler
Det fl esta av de anvisningar som lämnats hittills har varit knutna till en speciell texttyp och en speciell 
situation. Resonemanget har därför gällt vad som är lämp ligt och olämpligt i denna situation. I det här 
avsnittet ska vi i stället behandla sådant som har med rätt och fel att göra.

För att man ska kunna tala om rätt och fel måste det fi nnas en norm som är uttryckt någonstans. Sådana klara 
normer fi nns det bara på vissa områden, nedan nämns några av dessa. 

• Ords stavning och böjning: Svenska Akademiens ord lista (SAOL) (1998)
• Skrivregler: Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden  (2000)
• Konstruktioner och fraser: Svensk handordbok (1966)
                          Svensk ordbok (1987)
                          Nationalencyklopedins ordbok  (1995–1996)
• Språkriktighet: handböcker av typ Wellanders Riktig svenska (1973)

Textens yta är viktig – det är ju den som läsarna först möter då de bekantar sig med texten. Den som slarvar 
med korrekturläsning och fi nputsning av sin text ger en ofördel aktig bild av sig själv och kan göra läsaren 
negativt inställd också till inne hållet i texten.

I den texttyp det här är fråga om bör formen vara osynlig i den meningen att den inte ska dra till sig läsarens 
uppmärksamhet. Om läsarna hänger upp sig på hur du skriver, ser de inte vad du skriver. Följ därför 
etablerade regler! Använd hand böcker då du är osäker om t.ex. stavning, skiljetecken och förkortningar. 
Speciellt värdefulla att ha på skrivbordet är SAOL och språknämndens skrivregler. 

Språkriktighet och skrivregler

VÄRLDENS HISTORIA!
En återblick för framtida möjligheter. 
Är du student? Kom och ta reda på vilken skillnad du skulle kunna göra tillsammans med 
Tetra Pak. Under 50 år har vi utvecklats till ett av världens ledande företag inom process, 
förpackning och distribution av livsmedel. Och vilken historia detta har skapat! Se själv. 
Vi fi nns på högskolornas arbetsmarknadsdagar med vår posterutställning under hela året. 
Du kan också läsa mer på www.tetrapak.com

Historia_170x115_ram.indd 1 08-02-01 15.10.14

K
lic

ka
 p

å 
an

no
ns

en

http://studentia.se/link.axd?id=a97697ba-47d5-46e3-8dc1-2bb81c6bd913


Samarbetspartner: Statsvetenskapliga Institutionen

Konsten att skriva och tala

Studentia.se freE-Learning www.studentia.se

46  

Alla moderna ordbehandlingsprogram för dator innehåller verktyg för stavnings- och grammatikkontroll. 
Dessa är utmärkta hjälpmedel och ska alltid användas för att kontrollera den slutliga uppsatstexten. Men 
det fi nns anledning att varna för en övertro på tekniken. Långt ifrån alla språk- och stavfel kan hittas på 
detta sätt. Exempelvis krävs en kontroll av alla egennamn. Datorn kan aldrig ersätta en ordentlig manuell 
korrekturläsning av uppsatstexten.

I de uppsatser som vi arbetat med fi nns ganska mycket slarv på de här om rådena. Här följer därför några 
påpekanden om vanliga fel (som stavnings- och grammatikkontrollen i ditt ordbehandlingsprogram normalt 
inte hittar).

5.1 Särskrivning 

Sammansatta ord skrivs i svenskan alltid ihop. En del skrivare har börjat slar va med denna regel, möjligen 
under infl ytande från engelskan och från rek lam texter och skyltar där sammansatta ord delas upp på två rader 
utan bindestreck. I uppsatstexter fi nns det en hel del exempel på sådan fel aktig sär skrivning: tvåstegs teori, 
kultur artiklar, satellit program, sekundär källor. Om det är fråga om ett eller fl era ord hörs på uttalet. Man 
kan alltså höra om en person talar om ”ingen vidare utbildning” eller om ”ingen vidare utbildning”. 

5.2 Bindestreck 

Bindestreck inuti ord har en begränsad användning i svenskan. Det används alltså inte i normala 
sammansättningar, utan endast i sådana där någon av lederna – oftast förleden – är speciell på något sätt. 
Bindestreck sätts alltså ut om förleden är:

• en förkortning eller en siffra: ATP-poäng, 10-procentig (men: tioårsperioden)
• ett fl erordigt uttryck: gör det själv-produkter eller gör-det-själv-produkter,  public service-radio, pro et 
 contra-metoden, Norra Hamnen-frågan, per capita-inkomst. 
•   ett namn: Fujimori-regeringen, Wiehahn-kommissionen (om sammansättningen är vanlig och därmed 
 lättolkad kan dock skiljetecknet gärna slopas: Astrakoncernen, Malmöresa).

Bindestreck används också för att markera att ett ord inte är avslutat: för- och nackdelar, kandidat- och 
magisteruppsatser. I de här fallen står bindestrecket alltså efter en förled i en sammansättning. Det ska dock 
inte användas vid efter leder. En konstruktion som kraftgenerering och -distribution blir svår att uppfatta och 
måste i stället skrivas ut i sin helhet: kraftgenerering och kraftdistribution.

5.3 Tankstreck

Tankstreck är ett skiljetecken som ofta kan användas i stället för komma. Speciellt lämpligt är det att använda 
då man skjuter in en förklaring eller en exemplifi ering mitt inuti en mening. Så här t.ex.:

(39) Det var ju t.o.m. så att motståndarsidan – ibofolket, de fl esta kristna minoriteterna och huvuddelen av 
 yorubafolket – mer eller mindre gav upp sina försök.

Men det kan också användas i andra sammanhang. Det är dock mycket viktigt att man skiljer det 
från bindestreck. För det första ska man använda det lite längre streck som fi nns i alla moderna 
ordbehandlingsprogram (tankstreck ser ut så här: – och bindestreck så här: -), för det andra ska tankstreck 
alltid omges av mellanslag. Om engelska tankstreck se avsnitt 5.10.
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5.4 Semikolon och kolon

Semikolon (;) är ett åtskiljande tecken och används när komma är ett för litet skiljetecken och punkt ett för 
stort. Det får inte blandas ihop med kolon (:) som är ett överbryggande tecken. I exemplen nedan borde det 
alltså ha varit kolon i stället:

(40) Genom en grov kategorisering av artikelförfattarna kan dessa delas in i 5 olika kategorier; journalister 
 och publicister, jurister, politiker, övriga samt okända.

(41) Då de Klerk tillträdde var det osäkert hur han skulle gå till väga; försonas med partiets högerfl ygel 
 eller gå vidare med reformer.

I följande exempel är antingen kolon eller möjligen tankstreck lämpligt skiljetecken i stället för det 
semikolon som fi nns:

(42) Skulle denna teori kunna användas på mitt specifi ka fall; Peru 1992?

Det fi nns dock fall där både kolon och semikolon är möjliga, nämligen då skilje tecknet står mellan 
fullständiga huvudsatser. Också där betyder de förstås olika saker. Om man i följande text sätter ett 
semikolon efter annorlunda, så markerar man att den inledande huvudsatsen är ett avslutat helt och att de tre 
huvudsatser som följer är en annan enhet, dock med viss anknytning till den första. Sätter man däremot kolon 
markerar man att den inledande huvudsatsen förklaras och förtydligas av de tre satser som följer:

(43a) Bland dessa fördelade sig argumenten något annorlunda; 5 artiklar föll inom prokategorin, 2 föll inom 
 contra-kategorin och 3 kan sägas ha använt argument som föll inom kategorin gråzon.

(43b) Bland dessa fördelade sig argumenten något annorlunda: 5 artiklar föll inom prokategorin, 2 föll inom 
 contra-kategorin och 3 kan sägas ha använt argument som föll inom kategorin gråzon.

Om du inte är säker på hur du ska använda semikolon bör du aldrig använda det – det är ett skiljetecken som 
går att undvara.

Efter semikolon följer alltid liten bokstav, men efter kolon är både liten och stor bokstav möjliga – det är 
situationen som får avgöra. Liten bokstav används normalt när kolonet står framför en uppräkning av något 
slag och när de upp räknade leden inte kan utgöra egna meningar. Stor bokstav används då det som står efter 
kolon utgörs av en replik, en fråga, ett utrop eller ett citat. Likaså är stor bokstav nödvändig om det som 
kolonet signa lerar sträcker sig över fl era meningar. (Se texten i detta häfte avsnitten 1.2, 1.3 och 2.2.2 för 
några exempel på hur det ska se ut.)

5.5 Kommatering och avstavning

Moderna kommateringsprinciper utgår från att komma ska användas för att göra texten tydlig och lättläst. 
Man kommaterar således inte längre enligt gram matiska principer, dvs. mellan alla satser i en mening. 

Problemet med många uppsatsförfattares kommatering är dels att de använder komma i stället för större 
skiljetecken – i första hand punkt (se närmare avsnitt 4.1) – dels att de sätter komma på ställen där det inte 
ska fi nnas något skiljetecken alls. Ett exempel som mycket tydligt illustrerar hur svårläst en textpassage kan 
bli med denna typ av kommatering är följande som vi fann i en uppsats på grundnivån:

(44) I Storbritannien har importkvoter av utländskt material traditionellt respekterats, med 80-talets ökning 
 av sändningstid och antal kanaler, ökade behovet av programmaterial och därför lättade man på 
 kvoterna.
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Också på avstavningens område har det kommit nya regler. En översikt av de moderna 
kommateringsreglerna och avstavningsreglerna fi nns i bilaga 7.

5.6 Citattecken

Det normala tecknet för att markera citat ser ut så här: ” (tecknet “ betecknar tum). Vid citat inuti citat 
använder man enkla citattecken: ’ (tecknet ‘ betecknar fot).

Citattecken ska främst användas då man skriver av någonting ordagrant eller då man vill markera att man 
talar om enbart formen av ett ord och inte dess innehåll (se sista meningen i det här avsnittet). Ofta används 
de dock då skrivaren tror sig ha använt ett ord eller ett uttryck på ett otillåtet eller olämpligt sätt. 

(45) Det är det ”vapen” de har att konkurrera med.

(46) Man måste diskutera vad ett medlemskap får ”kosta”.

(47) en av de allra mest användbara böckerna i min ”samling”

(48) centerpartiet skulle komma att sitta i ”regeringsställning” i kommunen

(49) Dock är det för tidigt att påstå att de erövrade politiska platserna inom statsmakten utnyttjats för att 
 ”roffa åt sig materiella fördelar”

Inget av exemplen ovan bryter mot några språkliga regler, och det fi nns absolut inget skäl att be om ursäkt 
för formuleringarna. Vad skribenterna gjort i de fl esta av fallen är att de använt ord i en bildlig betydelse, 
och det är ett mycket vanligt och i själva verket mycket användbart och praktiskt sätt att använda de ord vi 
har i språket. Det budskap som läsaren får av sådana citattecken är att skrivaren är miss nöjd med sin egen 
text eller att han eller hon är osäker på sitt språk. Och sådana budskap vinner ingen skrivare på att framföra. 
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Antingen står man för sin formule ring och skriver orden utan några ursäktande citattecken, eller också får 
man funde ra ut ett bättre sätt att uttrycka det man vill ha sagt.

För övrigt: det heter ”citattecken” eller ”citationstecken”   – absolut inte ”situations  tecken”!

5.7 Förkortningar

Var mycket sparsam med förkortningar i löpande text. Använd bara sådana som är allmänt kända och som 
därigenom är lika lättlästa som de utskrivna orden. För kortningar som i.o.m., m.a.p och m.h.t. är således inte 
att rekommendera.

En grupp av förkortningar – de internationella måttenheterna av typen cm, kWh – skrivs alltid utan punkt. 
Övriga förkortningar kan skrivas med eller utan punkter. Numera anser man dock på många håll att 
punkterna behövs för tydlig hetens skull. I Svenska skrivregler (2000) rekom menderas punkter i avbryt ning ar, 
dvs. i förkortningar där inte ordets sista bokstav är med. Vilken princip du än väljer: var konsekvent genom 
hela texten.

Vissa fl erordsförkortningar får numera skrivas utan mellanslag: etc., dvs., pga. och osv. Däremot är det fel 
att skriva bla, sk, tex, tom och mm (såvida man inte menar ”millimeter”). Om man sätter ut punkt i dessa 
förkortningar be höver man dock inte dessutom göra mellanslag.

En speciell typ av förkortning som är mycket vanlig i vetenskapliga texter är de s.k. ini tial förkort ningarna. 
Dessa skrivs alltid utan punkt. I den mån de har böj nings ändelse kan denna skrivas direkt efter sista 
bokstaven (SAFs) eller föregås av kolon (PC:n). 

5.8 Siffror och bokstäver

När ska man skriva ett tal med siffror och när ska man skriva det med bokstäver? Det är bara vissa tal som 
överhuvud taget kan bli aktuella att skriva ut med bokstäver, nämligen de som är korta ord: i första hand 
talen från ett till tjugo, de jämna tiotalen samt orden hundra, tusen, miljon och miljard. När man är tveksam 
bör man utgå från följande huvudregel: Är talet viktigt i texten så bör det skrivas med siffror, eftersom siffror 
syns lättare än ett ord utskrivet med bokstäver. An vänd därför alltid siffror vid numrering och vid måttenheter 
utskrivna med för kort ningar.

Meningar bör helst inte inledas med en siffra. Siffror kan ju inte skrivas med versaler och ger alltså inte 
läsaren någon signal om att en ny mening börjar.

5.9 Datering

Under senare år har sättet att datera börjat vålla problem både för skrivare och läsare. I ett försök att skapa 
en internationell standard lanserades under 1960-talet en datering med enbart siffror med årtalet först och 
därefter månad och dag (enligt ursprungsmodellen: 1996-06-13). Någon egentlig efterföljd ute i världen 
har denna datering dock aldrig fått – däremot har den blivit mycket vanlig i Sverige. I alla typer av texter 
möter man i dag denna bakvända datering i lite olika varianter, oftast utan de mellanliggande bindestrecken: 
960613. 

Det fi nns en rad argument mot att använda denna form av sifferdatering i löpande text. Den bryter mot våra 
normala språkvanor – vi har ju alltid börjat med dagen och slutat med året. Det uppstår mycket lätt fel i 
både i utskriften och i tolkningen – vem ser i hastigheten skillnaden mellan 960506 och 960605? Speciellt 
besvärligt blir det för läsaren vid angivelser av tidsperioder. I ett brev från International Housing Offi ce vid 

Språkriktighet och skrivregler



Samarbetspartner: Statsvetenskapliga Institutionen

Konsten att skriva och tala

Studentia.se freE-Learning www.studentia.se

50  

Lunds universitet i juli 1996 vädjar man till personer som har rum att hyra ut till utbytesstudenter. Där står 
det så här:

(50) Ankomstdagen för de fl esta är 960819, med hemresa 970110. Vi är även intresserade av kortare 
 uthyrning, då 960819-960930, 960819-961031 och 960819-961130.

Så här kunde det ju faktiskt ha stått i stället:

(50a) De fl esta anländer den 19 augusti och reser hem den 10 januari 1997. Vi är även intresserade av 
 kortare uthyrning: nämligen från den 19 augusti till och med september, oktober eller november 
 månad.

Alla språkvårdande organ rekommenderar i dag att bakvänd datering inte skall användas i löpande text. I 
stället förordas följande alternativ:

 (den) 13 juni 1996 (inte 13:e!)
 13/6 1996.

En del av uppsatsförfattarna använder den bakvända dateringen. Andra röjer en stor osäkerhet om 
dateringsprinciper. Framför allt tycks de ha svårt för att hålla en konsekvent linje. Så här kan det t.ex. se ut:

(51) Den 13:e november 1994 hölls en folkomröstning i Sverige, och den första januari 1995 blev Sverige 
 medlem i EU.

(52) Under en tidsperiod mellan den förste juli och den 18:e september

(53) Den 28 augusti skrev signaturen ”Affärsägare i centrum” att [...]. I en artikel den 31/8 skriver HD att ...

Det lämpligaste i alla dessa fall är att skriva ut siffran för dagen och namnet på månaden. Så här alltså: den 
13 november, den 1 januari, den 1 juli, den 18 september, den 28 augusti och den 31 augusti.

5.10 Engelska skrivregler

Den som skriver på engelska måste vara medveten om att engelska skrivregler i vissa fall skiljer sig från 
svenska. Här är några viktigare sådana fall.

• I rubriker ska samtliga innehållsord (substantiv, adjektiv och verb) inledas med versal. Alltså:
  1.3.1 The Most Exciting Ways to Watch Paint Dry 
 Rubrikens första ord har naturligtvis alltid versal.

• I engelska skiljer man på inledande och avslutande citattecken. Där vi i svenskan hade skrivit: ”Det är 
 kul att se hur färg torkar” hade man på engelska skrivit: “It is hilarious to watch paint dry”. Detsamma 
 gäller de enkla tecknen: ‘...’. 

• Engelskan använder ett längre tankstreck (—) än svenskan (–). Normalt omges inte detta långa 
 tankstreck av mellanslag.
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6. Sammanfattning av anvisningar om upp satsens 
utformning
I de föregående kapitlen (1-5) i denna skrift har vi diskuterat en rad olika frågor om hur man skriver en god 
vetenskaplig text och undviker vanliga fällor och fel. Under resans gång har du som läsare fått ta del av 
många råd och anvisningar om hur man bör skriva och presentera resultatet av en vetenskaplig analys.

De råd som getts är rekommendationer som vi av erfarenhet vet ger ett bra resultat. De bör normalt följas av 
studenter som saknar eller har begränsad erfarenhet av att skriva en längre vetenskaplig framställning. Men 
rekommendationerna utgör inget tvång, de är ett hjälpmedel. Avsikten är inte att alla uppsatser ska stöpas i 
samma form. Den mer erfarna skribenten kan med fördel följa sitt eget huvud.

De anvisningar som getts är däremot tvingande regler som alla uppsatsförfattare vid statsvetenskapliga 
institutionen i Lund måste följa (övriga skribenter bör konsultera sina uppsatsansvariga). Det fi nns fl era 
goda skäl för att ha sådana regler om uppsatsernas utformning, t.ex. att uppsatsen skall vara lätt att 
hitta i, vara lättöverskådlig och allmänt läsarvänlig, uppfylla grundläggande krav på vetenskaplig akribi 
(noggrannhet) samt underlätta opponenternas och examinators bedömning av uppsatsen.

För att du säkert ska vara helt klar över vad som gäller ges i detta kapitel en kort sammanställning av de 
regler om uppsatstextens utformning som alla uppsatsförfattare måste följa. Du kan sedan gå tillbaka till 
kapitel 2 och 3 för att få utförligare information om reglerna.

Det är sammantaget ganska många saker som en uppsatsförfattare måste hålla i huvudet. Som vi tidigare 
påpekat har du därför stor nytta av att arbeta med Statsvetenskapliga institutionens dokumentmall för 
uppsatsförfattare. Uppsatsmallen är baserad på en formatmall i Word och innehåller förinställningar av 
sådant som rubriknivåer, sidmarginaler, radavstånd, citattext och referensförteckning. Förinställningarna 
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följer de anvisningar som presenteras nedan. Om du laddar ned uppsatsmallen från institutionens  hemsida 
och skriver uppsatstexten inom ramen för denna kan du således bespara dig många timmars mödosamt 
redigeringsarbete.

6.1 Uppsatsens huvudtext

• Stilstorlek: Times 12 punkter (eller motsvarande).
• Radavstånd: 15 punkter.
• Marginaler: Höger- och vänstermarginal 3,5 cm vardera; rak högermarginal (avstava texten); över- 
 och underkant 2,5 cm vardera.
• Sidnummer: Placeras i sidfoten och centreras.
• Nytt stycke: Markeras med indrag i början på raden på minst 0,5 cm. Undantag: nytt stycke efter  
 rubrik, tabell m.m. där texten föregås av blankrad ska aldrig markeras med indrag.
• Nytt kapitel: Ska alltid börja på ny sida.
• Rubriker: Kapitelrubrik i 24 punkter, följd av fem blankrader; avdelningsrubrik i 18 punkter föregås 
 av två blankrader och följs av en blankrad; avsnittsrubrik i 14 punkter föregås av två blankrader och 
 följs av en blankrad.
• Markering av enskilda ord: Använd i första hand kursivstil, i andra hand fetstil.
• Noter: Använd parentesnoter i den löpande texten (rekommenderas!) eller fotnoter längst ner på sidan.
• Citat: Direkta citat i brödtexten ska alltid markeras med citattecken (”) före och efter det citerade. 
 Längre citat avskiljs i ett stycke för sig med indragen marginal (1 cm), mindre stilstorlek (10 punkter) 
 och kortare radavstånd (12 punkter).
• Tabeller, diagram och fi gurer: Ska alltid förses med nummer och förklarande rubrik samt avskiljas från den 
 övriga texten med blankrad före och efter. Eventuell källa ska anges direkt under tabell, fi gur eller diagram 
 (t.ex. Källa: Sannerstedt 1994, s. 76).

6.2 Uppsatsens inledande delar

•  Titelsida: Ska utformas enligt följande:

Lunds universitet             Kurs (t.ex. STV S21)
Statsvetenskapliga institutionen          Termin (t.ex. ht 2008)
              Handledare: Namn

       Uppsatstitel

               Författare

• Abstract: Placeras omedelbart efter titelsidan. I uppsatser på fortsättningskurs (grundnivå) skall 
 abstracten vara på 100–150 ord och skriven på samma språk som uppsatsen i övrigt, dvs. normalt 
 på svenska. Uppsatser på högre nivåer ska förses med en engelsk abstract på 150–200 ord. I anslutning 
 till abstracten redovisas fem nyckelord.
• Antal tecken: På raden under nyckelorden anges uppsatsens längd uttryckt i antal tecken. 
 Teckenberäkningen sker inklusive blanksteg och gäller uppsatsens huvudtext, dvs inte framsida, 
 abstract, innehållsförteckning och referensförteckning. 
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• Innehållsförteckning: Ska uppta alla rubriker i den fortsatta uppsatsen (även referensförteckning och 
 eventuella bilagor) och ange på vilken sida de fi nns.

6.3 Referensförteckning och bilagor

Huvudprincipen är att referensförteckningen ska omfatta alla källor som åberopas eller citeras i uppsatsen 
(men inga andra!). Följande uppgifter ska ges: 

•  Böcker

a) Författarens efternamn åtföljt av kommatecken samt hela förnamnet (inte bara initialer!) åtföljt av 
 kommatecken. Om verket har fl era författare anges alla författarnamnen enligt ovan, men mellan de 
 olika personernas namn sätter man ett tankstreck i stället för komma.
b) Tryckår åtföljt av punkt. Om förteckningen upptar fl era arbeten från samma år av samma författare 
 skiljs dessa åt genom en bokstav efter tryckåret: 2003a, 2003b osv.
c) Bokens fullständiga titel i kursiv åtföljd av punkt.
d) Upplaga, om boken kommit ut i fl era upplagor, åtföljt av punkt.
e) Förlagsort åtföljt av kolon samt förlag. Avsluta med punkt.

•  Uppsatser och artiklar

a) Författarnamn enligt ovan.
b) Tryckår enligt ovan.
c) Uppsatsens/artikelns fullständiga titel inom citattecken, åtföljd av komma.
d) Uppsats i tidskrift: tidskriftens namn i kursiv, uppgift om volym och ev. nummer åtföljt av komma 
 samt uppgift om på vilka sidor texten fi nns. Avsluta med punkt.
 Tidningsartikel: tidningens namn i kursiv samt datum. Avsluta med punkt.
 Uppsats i samlingsvolym/antologi: uppgift om på vilka sidor texten fi nns, ordet ”i” åtföljt av 
 redaktörens/redaktörernas namn, ordet ”red.” inom parentes, bokens namn i kursiv, punkt, förlagsort, 
 kolon, förlag, punkt.

• Arbeten som saknar författarnamn

 Här ska normalt titelns första ord fungera som uppslagsord. Uppgifter om tryckår, förlagsort, förlag 
 anges på samma sätt som för böcker. Referenser till radio- och tv-program görs på motsvarande sätt. 
 Ange programföretag/kanal och sändningsdatum.

• Muntliga källor

 Referenser till intervjuer m.m  ska alltid innehålla intervjupersonens namn som uppslagsord och datum 
 då intervjun gjordes.

• Internet-material

 För material som hämtats från Internet (databaser, text arkiv, hemsidor etc.) anges författare, 
 publiceringsår och titel enligt principerna ovan – om dessa uppgifter fi nns. Dessutom ska internet-
 adressen till dokumentet anges. I normalfallet innebär detta en direktlänk (URL-adress), men 
 om denna blir mycket lång kan det ibland vara lämpligare att ange en huvudsida (portaladress) varifrån 
 dokumentet kan letas fram. Referensen skall därtill förses med ett datum då dokumentet fanns 
 tillgängligt – enbart årtal räcker inte.

Sammanfattning av anvisningar om uppsatsens utformning



Samarbetspartner: Statsvetenskapliga Institutionen

Konsten att skriva och tala

Studentia.se freE-Learning www.studentia.se

54  

• Bilagor

 Bilagor ska alltid numreras (Bilaga 1, Bilaga 2 etc.).

6.4 Uppsatsens längd

Vid statsvetenskapliga institutionen i Lund gäller följande: 

• Högst 70 000 tecken inklusive blanksteg (ca 25 sidor) huvudtext. Därutöver tillkommer titelsida, 
 abstract, innehållsförteckning, referensförteckning och eventuella bilagor.

Sammanfattning av anvisningar om uppsatsens utformning
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7. Talarregler

7.1 Talsituationens förutsättningar

1. Ett talat meddelande har bara en sändare och relativt få mot tagare.

2. Sändare och mottagare har den omedelbara miljön gemensam. (Vi bortser här från telefonsamtal 
 och radio- och TV-meddelanden.)

• Det går inte an att försöka låtsas som om åhörarna inte fanns. Sträva i stället efter att skapa kontakt 
 med publiken.
• Det är du personligen som står bakom meddelandet. Försök inte dölja din person och din personlighet 
 bakom ridåer av ord.
• Härma inte andra talare – var dig själv, det är du ju bäst på.
• Var medveten om att publiken inte bara kan höra dig utan också se dig. Låt inte ditt uppträdande störa 
 kommunikationen.
• Tänk också på att du kan se dina åhörare och därigenom skaffa dig information om hur de reagerar på 
 det du säger.
• Då du talar kan du använda dig av utomspråkliga medel (framför allt gester) för att få ditt budskap att 
 gå fram bättre.

3. Talet är en akustisk signal.

• Talet har ett förråd av s.k. prosodiska signaler som kan utnyttjas för att göra kommunikationen bättre. 
 Du kan t.ex. ge eftertryck åt ett ord eller en sats genom förändringar i röststyrka, tonhöjd, taltempo 
 eller pausering. Du kan också använda prosodiska medel för att tillkännage ditt känsloläge och dina 
 attityder (t.ex. visa ironi, engagemang, intresse).
• Röst, uttal, prosodi kan också – utan att du själv är medveten om det – ge åhörarna upplysningar om 
 din bakgrund, din personlighet, din inställning till ämnet och till publiken.

4. Talet förfl yktigas snabbt.

• Du kan aldrig räkna med en hundraprocentig koncentration från åhörarnas sida. Det händer därför lätt 
 att delar av det du säger går dem helt förbi. Människors hörselminne är dessutom som regel mindre 
 effektivt än deras synminne. Tänk på det då du förbereder ditt anförande och försök på alla sätt göra 
 det lättare för åhörarna att följa med vad du har att säga.

7.2 Förberedelser

7.2.1 Innehåll och disposition

Tänk noga igenom vad syftet med din framställning är. Försök sedan göra klart för dig vad åhörarna redan 
vet och vad de behöver veta. Anknyt till deras egna erfaren heter!

Ta reda på hur lång tid ditt anförande får ta. Håll sedan den angivna tiden. Om dina åhörare vet att det är 
många punkter på programmet efter dig, så blir de enbart förargade över att du drar över tiden, och då hjälper 
det inte hur bra du är i övrigt. För att kunna hålla angivna tider måste du repetera hemma.

Välj stoffet med tanke på den tid du har till ditt förfogande. Välj i första hand centralt stoff inom ämnet. 
Bisaker och detaljer får komma med endast i mån av tid.
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Tänk på att talet är ett fl yktigt medium. Arbeta därför medvetet med att disponera ditt anförande klart och ge 
rikliga ledtrådar som visar lyssnarna var du är någon stans i framställningen. Ge plats för upprepningar och 
sam man   fattningar! Ge också åhörarna tillfälle att inte bara höra utan också se viktiga saker i fram ställningen 
(se mera nedan om hjälpmedel).

Förbered inledningen särskilt noga. Den skall väcka åhörarnas in tresse och sätta in ämnet i sitt sammanhang. 
En väl förberedd inledning underlättar också eventuella startsvårigheter för dig själv.

Förbered avslutningen särskilt noga. Den är ju viktig för åhörarnas min  nes  bild av dig och det du har sagt. 
Sluta inte med formuleringar av typen: ”Ja, det var allt jag hade att säga...” eller ”Tack för ordet!” Ge i stället 
t.ex. en kort summe ring av det som sagts och runda gärna av med en for mulering som klart talar om för 
lyssnarna att du är färdig utan att du behöver ta till klyschorna ovan.

7.2.2 Skriftligt underlag

Om du inte är en mycket van talare eller talar om något ämne som du kan väldigt väl, så behöver du säkert 
någon form av skriftligt underlag för ditt anförande. Du har då att välja mellan att skriva ut hela anförandet i 
förväg och ha med dig ett fullständigt manuskript eller att sätta upp ett antal huvudpunkter, stolpar, even tuellt 
kom pletterade med sådana detaljfakta som kan vara svåra att hålla i huvudet. Bägge metoderna har för- och 
nackdelar. Här är några:

Manuskript
Fördelar:      Nackdelar :
större säkerhet     tidsödande att skriva ut
säkrare tidsberäkning    risk för högläsning
       skriftspråk
       monotont framförande
       dålig publikkontakt

Stolpar
Fördelar:      Nackdelar:
större spontanitet något     mer ansträngande
naturligare talspråk    nervöst för den ovane talaren
bättre publikkontakt    svårare att hålla tiden
snabbare förberedelser

Det fi nns naturligtvis situationer som är så formella att du måste ha ett färdigskrivet manuskript. I så fall bör 
du iaktta följande:

• skriv tydligt
• skriv bara på en sida av papperet
• paginera tydligt
• stryk under nyckelord med färgpenna
• läs inte innantill ur manuskriptet vid framförandet.

Det är dock en mycket stor fördel att ha skaffat sig en sådan säkerhet som talare att man vågar klara sig med 
enbart stolpar. Det är alltså i första hand det du bör träna.
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7.2.3 Hjälpmedel

Det du har att säga går lättare fram till dina åhörare om du inte bara låter dem höra utan också låter dem se. 
Därför bör du alltid fundera över hur du på lämpligt sätt kan illustrera det du har att säga.

Ta alltid reda på i förväg vilka hjälpmedel som fi nns tillgängliga i den lokal där du skall tala. Du kan aldrig 
utgå ifrån att just det du hade tänkt använda fi nns på plats.

Kontrollera sedan i god tid före anförandet att de hjälpmedel du tänkt an vända är funktionsdugliga och klara 
för användning. Lita inte på att andra gör den kontrollen! Det är ju du själv som råkar värst ut om appa rater 
inte fungerar eller det inte fi nns kritor eller pennor att skriva med på tavlor eller blädderblock.

Välj inte utan starka skäl ett hjälpmedel som kräver omständliga och tids ödande arrangemang, t.ex. att 
lokalen mörkläggs, att (delar av) publiken måste fl ytta på sig för att kunna se, att möbler måste fl yttas mitt 
under anförandet.

Några vanliga hjälpmedel och kommentarer om deras användning:

Papperskopior

• kan dra publikens uppmärksamhet från anförandet om de delas ut vid olämplig tid

Skrivtavla

• det kan uppstå dödtid för åhörarna genom att det tar tid att skriva på tavlan under anförandet
• talaren frestas att tala under skrivandet och hörs därför dåligt

Talarregler
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Blädderblock

• kan användas i lokaler som saknar fast skrivtavla
• det som skrivs där kan vara svårt att läsa för personer som sitter långt bort

Demonstrationsföremål

• om de skickas runt verkar de distraherande, om talaren själv har hand om dem måste de kunna ses av 
 alla

Småbildsprojektor

• kräver mörkläggning

Arbetsprojektor och PowerPoint

• har många fördelar, men kan missbrukas (för råd om bruket se nedan)

Vilket hjälpmedel du än använder är det ett par saker du bör vinnlägga dig om: 

• skym inte tavla och bilder
• tala inte till tavla och bilder utan till publiken.

Hjälpmedel som  arbesprojektor eller PowerPoint ger talaren möjligheten att förbereda sina bilder i förväg. 
De underlättar också publikkontakten genom att tala ren slipper vända ryggen åt publiken. 

Det ska dock inte förnekas att de – just genom sin lättill gäng lighet – inbjuder till missbruk. Därför några mer 
detaljerade råd:

• Visa inte många bilder i snabb takt! Lyssnarna måste få tid att se vad som står på bilden innan den tas 
 bort.
• Texten måste kunna läsas av alla åhörarna! Att visa en bild med vanlig maskinskrift eller boktryck 
 duger inte. För att fungera väl måste sådana texter förstoras. Kontrollera själv i förväg att texten du 
 gjort kan läsas i den typ av lokal du ska använda! Med de möjligheter till förstoring som i dag står till 
 buds är det oförlåtligt att visa fi nstilta och oläsliga overheadbilder.
• Fyll inte bilden med text! Nöj dig gärna med att skriva nyckelord eller korta nyckelmeningar. Gör enkla 
 bilder!
• Ta aldrig med sådant som du inte tänker tala om. Det blir bara distraherande för åhörarna att se sådant 
 som talaren inte berör i sitt anförande.
• Använd gärna olika färger för att symbolisera olika företeelser på dina bilder.

7.3 Framförande

7.3.1 Allmänt uppträdande och publikkontakt

Placera dig så att du kan höras och ses av alla i publiken:

 hellre framför åhörarna än mitt ibland dem
 hellre stående än sittande.

Undvik stereotypa rörelser under anförandet, t.ex. tåhävningar, glas ögon som tas av och på, rastlös vandring 
fram och tillbaka. Försök i stället röra dig naturligt, låt dina gester och rörelser hjälpa till att understryka och 
fram häva det du har att säga.

Talarregler



Samarbetspartner: Statsvetenskapliga Institutionen

Konsten att skriva och tala

Studentia.se freE-Learning www.studentia.se

59  

Håll ögonkontakt med publiken, men undvik att fi xera en enda per son. Denne känner sig snart utsatt för 
omotiverad och pinsam uppmärk samhet, och de övriga åhörarna känner sig åsidosatta

Var inte rädd för tystnaden. Sansa dig ett ögonblick innan du börjar tala, så att publiken hinner få dig i 
blickfånget. Låt slutorden klinga ut innan du lämnar din plats framför publiken.

Gör också korta pauser mellan delarna i ditt anförande, så hjälper du åhörarna att uppfatta dispositionen 
bättre.

Om du skulle komma av dig: Låt dig inte gripas av panik och gör inga kramp aktiga försök att dölja att du 
tappat tråden. Det lyckas troligen inte, du blir för virrad, åhörarna märker din förvirring och blir generade å 
dina vägnar.

Erkänn i stället utan förlägenhet att du tappat tråden och leta lugnt fram den igen i dina papper.

7.3.2 Röstbehandling och uttal

Tala så att du hörs och artikulera tydligt. Finn ett tempo som varken är pressat eller slött. Variera tempot 
efter inne hållet. Gör pauser vid gränser i dispositionen. Om du har lätt för att börja tala snabbt, tvinga dig att 
pausera ofta.

Variera tonläget liksom tempot. Bli inte entonig. Undvik stigton i slutet av meningar och fraser.

Använd talspråkliga men korrekta uttalsformer (läsuttal av ord som och, är, det är inte att rekommendera).

Undvik sådana dialektuttal som är otydliga eller drar uppmärk sam heten från det du vill ha sagt.

Undvik utfyllnadsljud och tveksamhetsvokaler (mmm, ööh)

7.3.3 Ordförråd och grammatik

Använd talspråkliga ord men undvik utfyllnadsord av typen så att säga, liksom, alltså, va.

Om du måste använda en fackterm som du tror att dina åhörare inte känner till, presentera den med omsorg, 
uttala den tydligt och skriv den gärna på tavlan.

Använd talspråkliga konstruktioner: enkel meningsbyggnad, lediga attributs kon struk tioner, ledig ordföljd. 
Packa framför allt inte informationen så tätt som man kan göra i skriftspråk. Men tala ändå språkriktigt, i sam-
man hängande och korrekt byggda meningar.

Tala direkt till åhörarna. Använd t.ex. gärna retoriska frågor och direkt tilltal.

7.4 Slutord

En god talare blir man främst genom att träna och åter träna. Passa därför på att redan under din 
utbildningstid skaffa dig lite talarerfarenhet. Det har du glädje av då du ska söka dig ut i arbetslivet.
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8. Opposition och annan kritisk granskning
Den kritiska granskningen och värderingen av forskningsrapporter är ett nödvän digt inslag i den 
vetenskapliga verksamheten. Doktorsavhandlingar försvaras vid offentlig disputation. Böcker recenseras. 
Forskare får sin produktion sakkunnig granskad vid tjänstetillsättningar. Kritisk granskning av uppsatser 
utgör den dominerande verksamheten vid statsvetenskapliga kongresser – nationellt, nord iskt, europeiskt 
och globalt. Eftersom kumulativitet är ett krav på den veten skapliga verksamheten är det normalt att 
vetenskapliga rapporter också innehåller redogörelser för forskningsläget; kritisk värdering är ett viktigt 
inslag i sådana översikter.

Överhuvudtaget är ett kritiskt förhållningssätt självklart vid läsningen av varje vetenskaplig text (jfr 
Lundquist 1993 s. 134-140).

De texter som du skriver under dina studier i statsvetenskap kommer också att kri tiskt granskas, inte bara av 
examinator vid betygsättningen utan också vid seminarier. Uppsatser seminariebehandlas alltid, detsamma 
gäller inte sällan också s.k. papers på läskurser. Sådana seminarier förekommer redan under första terminens 
studier i statsvetenskap. Seminariebehandlingen innebär att kurs kamraterna läst den aktuella texten i 
förväg och att en eller ett par opponenter fått uppdraget som huvudsaklig granskare. (För uppsatser är två 
opponenter regel.) Opponenterna har givetvis en huvudroll vid seminariet, men samtliga seminariedeltagare 
förväntas aktivt deltaga i diskus sionen.

Inför ett seminarium ska de utsedda opponenterna kritiskt granska alla aspekter av det arbete som uppsatsen 
(eller motsvarande, i det följande talas för enkelhetens skull enbart om uppsatser) representerar. Hela denna 
granskning behöver emellertid inte redovisas vid seminariet. Diskussionen ska först och främst inriktas på 
väsentligheter. Det viktigaste i uppsatsen är hur författaren genomfört sin forskningsuppgift. En uppläggning 
av oppositionen som ofta fungerar bra är att ordna diskussionen kring en granskning av de olika momenten 

Opposition och annan kritisk granskning
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i forskningsprocessen. Här fi nns en lång rad frågor att ta ställning till, exempelvis: Hur har författaren löst 
uppgiften att formulera ett problem, anknyta till teori, motivera metodval, relatera till tidigare forskning, 
samla in material, analysera materialet och ge svar på frågor som ställs? I vilken mån är analysresultaten 
beroende av de teoretiska och metodologiska val som görs? Är uppsatsen välskriven, väl disponerad och lätt 
att följa (röd tråd)?

Någon generell regel fi nns dock inte; när det gäller vissa texter kan det vara mer fruktbart att gå tillväga 
på annat vis. Under alla omständigheter bör opponenterna emellertid undvika att bläddra sig igenom 
texten sida för sida och ge osystematiska kommentarer kring stort och smått. För att författare och övriga 
seminariedeltagare lättare ska kunna följa med i diskussionen ska opponenterna alltid inleda med att berätta 
hur de tänkt lägga upp sin opposition.

Varje text har sina brister och förtjänster. Opponenterna får inte glömma bort att lyfta fram sådant som är 
välgjort i uppsatsen. Tänk på att positiv kritik (liksom negativ kritik) alltid måste motiveras på ett tydligt sätt: 
Varför är det bra? Men likväl ska diskussionen i huvudsak inriktas på sådant som opponenterna uppfattar 
som problematiskt i uppsatsen. Det akademiska seminariet är något av ett rollspel där det är opponenternas 
plikt att just opponera. På motsvarande sätt är det författarens plikt att försvara den skrivna texten. Något 
krav på att parterna ska komma överens fi nns således inte. Tanken är tvärtom att seminariet ska utvecklas till 
en konstruktiv och belysande diskussion just genom att parterna strävar efter att försvara sina positioner med 
hjälp av bästa tänkbara argument.

I opponentrollen ingår emellertid också att väga samman svagheter och förtjänster i den granskade uppsatsen 
till ett sammanfattande helhetsomdöme (i början eller slutet av diskussionen).

Opponentens roll kan vara särskilt svår om den granskade uppsatsen är ovan ligt bra eller ovanligt svag.

Om du som opponent fått en riktigt bra uppsats att granska, fi nns risken att du tycker att du har föga att 
säga. I det läget måste du under dina förberedelser anstränga dig lite hårdare för att fi nna intressanta frågor 
att ta upp. Sådana fi nns alltid. Även bra uppsatser är nämligen diskutabla – låt vara i positiv mening. Du 
kan exempelvis be författaren motivera sina val av teoretiska och metodologiska utgångspunkter, du kan 
initiera en dis kussion av uppsatsens resultat och deras vidare implikationer, och du kan söka utveckla egna 
tolkningar av författarens material.

Om du som opponent i stället fått en svag uppsats med många brister att granska, så kom ihåg att 
seminariediskussionen alltid bör präglas av respekt för författaren och dennes ansträngningar. Även en i sak 
hård kritik bör framföras på ett vänligt och konstruktivt sätt. Ett uppsatsseminarium som får karaktären av 
slakt är ett misslyckat seminarium.

Opposition och annan kritisk granskning
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Bilaga 2: Exempel på abstract

Abstract (grundnivå, fortsättningskurs))
1992 störtades den kommunistiska regimen i Afghanistan och ett inbördeskrig bröt ut. En av anledningarna 
till att kriget pågår än idag är det politiskt instabila läge som råder i landet. Vi har identifi erat fem orsaker 
till politisk instabilitet som vi tycker är betydelsefulla i just vårt sammanhang: historiska och strukturella 
faktorer, konfl ikt mellan region och centrum, konfl ikt mellan etniska gruppering ar, konfl ikt inom den 
politiska eliten samt internationella aktörers påverkan.

Den politiska eliten betonar starkt sin etniska och regionala bakgrund vilket medför svårigheter att 
samarbeta. Dessutom har inget parti något brett folkligt stöd.

Landet är uppsplittrat geografi skt och etniskt vilket har lett till att etniska gruppe ringar kunnat behållas 
intakta, vilket utgjort en grogrund för etniska konfl ikter. Kommunikationen mellan huvudstaden och 
landsbygden är mycket dålig. Landet är starkt decentraliserat och de beslut som fattas i centrum har ingen 
legitimitet på landsbygden. Detta försvårar implementeringen av politiska beslut.

Historiska, strukturella och religiösa faktorer som tradition, sedan national statsbildning och långa krig får 
också ett högt förklaringsvärde. Slutligen påverkar också internationella aktörer; genom att stödja olika 
partier för att vinna egna fördelar bidrar de till fragmentering och vapenspridning.

Nyckelord: Afghanistan, fragmentering, etnicitet, internationella aktörer, traditionalism

Antal tecken: 69 783 

Abstract (högre nivåer)
In this thesis we discuss and analyse why the annex on repatriation in the Dayton Agreement is so hard to 
implement. Three and a half years have passed since the signing of the peace settlement. Even though huge 
personal and fi nancial efforts have been made by the international community, there are still more than 
one million people in need of a durable solution. We fi nd, based upon inter alia a study visit to Bosnia and 
Herzegovina, that the tangible reasons why repatriation does not happen are space, security, sustainability, 
and politics. The roots are to be found in the bad correlation between the Dayton agreement and the 
society, as well as in strong powers who use these weaknesses for their own benefi ts. Projects to encourage 
repatriation as well as displaced persons’ organisations are good initiatives, but not good enough. So far, the 
ethnic cleansing has been successful.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Dayton Agreement, Repatriation, Minority Returns, Implementation

Characters: 68 999

Abstract (högre nivåer)
Women in the Third World are subordinated in society as well as in the family. The aim of this thesis is 
to examine women’s organisations and their possibilities to empower women. Our object of study is two 
women’s organisations, Organo zaçao da Mulher Moçambicana (OMM) and Amai apa Banda (Amai). We 
have made a Minor Field Study in Mozambique, where we conducted interviews with women from the 
organisations. We use feminist empowerment theories to measure the women’s empowerment. To analyse 
empowerment we use a model with indicators such as welfare, access, conscientisation, participation, and 
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control. When studying the organisations’ activities, we measure if they strive to change women’s practical 
and strategic gender needs. We compare the organisa tions to see if there are any differences between 
their empowering and transformatory potential. We fi nd that the women in OMM have enhanced more 
empowerment than the women in Amai, since they have gained more conscious ness and knowledge than the 
Amai women. OMM’s activities are mainly strate gic, while Amai’s are practical oriented. OMM has more 
empowering potential than Amai, as they through their activities strive to change gender subordination. The 
organisations lack transformatory potential as neither of them addresses prac tical as well as strategic gender 
needs.

Keywords: Moçambique, Women’s Organisations, Empowerment, Practical and Strategic Gender Needs, 
Feminism

Characters: 69 879
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Bilaga 4: Exempel på inledningar

1. Inledning

Vi har i många veckor arbetat på vår uppsats om Afghanistan och de politiska problem som landet brottas 
med. När man läser om krig och förstörelse i så stora mängder stänger man till slut av hjärnan för att 
överhuvudtaget orka arbeta vidare. Våra teorier och våra problemmodeller blev efter ett tag lika torra som 
pappret vi skrev dem på. För ett tag sedan hann verkligheten ifatt oss då vi såg reportage om landet i ett 
nyhetsprogram (Aktuellt 8.12 1998). Barn som grät hjärtskärande över en nyss förlorad mamma, en blodig 
man som grävdes fram ur ruinerna av huset som bombades stunden innan, ett sårat folk, ett sårat land. Varför 
så mycket krig och varför så lite fred?

1. 1 Syfte och frågeställning

Vi har valt en empirisk frågeställning, eftersom vi är intresserade av att analysera vårt problem utifrån hur 
det är, snarare än hur det bör vara. Att försöka förklara verklighe ten är naturligtvis alltid vanskligt och vi 
är medvetna om att vi inte kommer att kunna fä fram några helt objektiva resultat och det är inte heller vår 
strävan. Vårt syfte är att med hjälp av olika teorier belysa konfl ikten i Afghanistan och att komma fram till 
en för klaring till varför situationen ser ut som den gör. Vi tror inte att landets problem är unika på så sätt 
att de bara skulle kunna uppstå i Afghanistan utan vi tror oss kunna få fram en förklaringsmodell som även 
går att applicera på andra fall. Detta innebär inte att vi är ute efter någon universell allmängiltig teori utan 
vår målsättning är att lyfta Afgha nistanfrågan till en högre analysnivå. Vi utgår från att konfl ikten inte bara 
är kulturellt betingad utan dess komponenter kan återfi nnas även på andra håll i världen. I vårt syfte fi nns 
en ambition att få fram en övergripande modell. Detta gör att vi inte grundligt kommer att gå in på alla små 
detaljer i konfl ikten.

Vår frågeställning är följande:

• Varför har den politiska eliten i Afghanistan inte kunnat åstadkomma någon politisk stabilitet i landet 
 efter kommunistregimens fall 1992?

Med stabilitet menar vi ett tillstånd som man kan förvänta sig bestå över en längre tid utan att några mer 
omvälvande förändringar inträffar.

1.2 Teori

Vi tror inte att det fi nns något enkelt svar på varför krisen i Afghanistan ser ut som den gör och vår ambition 
med detta arbete är inte att plocka fram den perfekta lösningen. Afghanistan är ett komplext samhälle och 
det är många olika komponenter som spelar in och därför fi nns det inte heller bara en förklaringsfaktor 
av betydelse. Vi har identifi  erat fem områden som vi anser vara relevanta för att förklara den politiska 
instabiliteten. Vi grundar vårt urval på Michael E. Browns (1996, s. 577) uppdelning av vad han anser vara 
de underliggande anledningarna till varför en intern konfl ikt bryter ut. Han tar upp ekonomiska, strukturella, 
politiska och kulturella faktorer. Utöver detta väljer vi även att se på vilken betydelse internationella aktörer 
har i sammanhanget.

De fem områdena hänger ihop och kan egentligen inte separeras från varandra. Det är dessutom väldigt 
svårt att avgöra vilken faktor som orsaker vilken, men vi vill ändå göra en indelning för att strukturera upp 
uppsatsen och på så sätt underlätta analysen. De fem områdena är följande;

•  Historiskt perspektiv och strukturella förutsättningar
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•  Konfl ikt mellan region och centrum

•  Konfl ikt i den politiska eliten

•  Internationella aktörer

Vår tes är att dessa punkter försvårar en politisk stabilitet och hämmar en utveckling mot legitimitet och 
effektivitet.

Uppsatsen är upplagd på följande sätt; de fem områdena kommer att tas upp i tur och ordning och under dem 
kommer vi att presentera olika teorier som sedan används för att belysa och förklara problemen. Vårt syfte 
med detta upplägg är att underlätta läs ningen eftersom vi använder oss av så många olika teorier. Vi tror att 
det blir lättare att följa vårt resonemang om de aktuella teorierna beskrivs i anslutning till analysen där de 
används.

Vi antar ett uppifrånperspektiv och kommer därför att koncentrera oss på makteliten och vad som pågår i 
Afghanistan utifrån den synvinkeln. De civila som har lidit och lider mest av konfl ikten kommer här endast 
att beröras indirekt.

Vår utgångspunkt är ett kombinerat aktörs- och strukturperspektiv eftersom vi anser att enskilda aktörer 
spelar en viktig roll men att de påverkas av den miljö där de agerar. I alla politiska och sociala sammanhang 
ser vi diverse prov på aktörers komplexa och sofi stikerade handlande. Dessa är i allmänhet en produkt av ett 
avsiktligt övervägande som baserar sig på kunskap om den aktuella strukturen som sätter scenen för handlan-
det (Hay 1995, s. 190).

1.3 Metod och material

Vi har gjort en tolkande fallstudie eftersom motivet till vår uppsats baseras på ett intres se för landet 
Afghanistan. De teorier vi refererar till används för att analysera och tolka situationen där. Det är inte 
frågan om någon teoriprövning men däremot ämnar vi för söka oss på ett teoribygge. Det sker genom att vi 
kombinerar ihop olika faktorer för att hitta en relevant förklaringsmodell.

Vi har i grunden utfört en kumulativ forskning genom att utgå från sekundära källor. Vi började med att läsa 
in oss på själva landet och har då använt oss av handböcker och historiebeskrivningar. Därefter satte vi oss in 
djupare in samhällets problem och konfl ikter med hjälp av bl. a. vetenskapliga tidskrifter.

Det material vi samlat in och använt oss av har varit mer eller mindre objektivt. Eftersom vi inte har haft 
några större kunskaper om Afghanistan innan eller besökt landet har vi varit i händerna på materialet. 
Vissa böckers och artiklars objektivitet kan dock även vi ifrågasätta. Många författare är ense om väldigt 
mycket angående konfl ikternas ursprung och händelseförlopp men vi har även uppfattat en del menings-
skiljaktigheter. De böcker som den SIDA-stödda Svenska Afghanistan kommittén har gett ut bör läsas med 
viss reservation. Vi har använt deras handböcker till fakta om olika folkgrupper, politiska partier och landets 
struktur mm och anser att de är pålitliga källor i dessa avseenden men att de gärna kastar ett romantiskt 
skimmer över historien.

Det är också intressant att notera författarnas olika uppfattningar om talibanerna. Det skiljer sig både 
beroende på när texten är skriven och vilket land författaren kommer ifrån. I början av 1996 sågs talibanerna 
som en relativt ofarlig aktör som kunde bidra till att öka säkerheten i byarna, men redan i slutet av samma 
år, när Kabul intagits, omskrevs de som farliga och avgörande aktörer (Davidsson 1996 s. 18ff; Gunnarsson 
1996a, s.22; Gunnarsson 1996b s 6f). Ett år senare skrev Ben R. Goldsmith (1997) en artikel som tydligt 
visade på den amerikanska ståndpunkten till talibanerna. Han ansåg att de var en positiv kraft som kunde 
verka stabiliserande och ena Afghanistan politiskt. Detta vore bra för då kunde de bygga en kalifornisk 
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gasledning som skulle leda till ekonomiska fördelar. Det är svårt att veta om artikelförfattaren syftar på 
ekonomisk vinst för Afghanistan eller USA. Vi kommer att referera till denna artikel i avsnitt 3.5.2.

En annan åsiktsskillnad är den om huruvida Afghanistans gamla institutioner kan användas vid 
återuppbyggandet av den afghanska staten. Detta kommer vi att beskriva i avsnitt 3.1.2.

Vi har inte haft så mycket material att tillgå som handlar om det aktuella läget i Afghanistan. Vi tycker 
ändå att vi kommer att kunna ge en heltäckande bild eftersom det mesta som har förändrats är var exakt 
fronterna ligger. Enligt en del artiklar pågår kriget framför allt i huvudstaden och landsbygden har det relativt 
fredligt (Goodson 1998 s 480; Karlsson 1998, s 8), men när vi såg på ovan nämnda nyhetsprogram fi ck man 
uppfattningen att kriget fi nns överallt och att det för tillfället krigas på sex olika fronter. Det är svårt att veta 
hur det verkligen förhåller sig men vi tror att i och med talibanernas seger över Kabul har stridigheterna på 
landsbygden ökat eftersom det är dit talibanernas motståndare, som tidigare hade makten i Kabul, fl ytt.
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Bilaga 5: Exempel på tabeller, diagram och fi gurer
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Bilaga 6: Exempel på referensförteckning
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Bilaga 7: Grundregler för kommatering och 
avstavning

Grundregler för kommatering

1. Komma sätts mellan huvudsatser i samma mening.

En allvarlig huvudåkomma (eventuellt en hjärntumör) avbröt emellertid hans anställning i Berlin, och år 
1889 blev han intagen på ett sinnessjukhus i München.

Räcker utvecklingspsykologiska modeller tillför att förstå och tolka bar ns teaterupplevelse, eller fi nns det 
skäl att anta att barns sätt att uppleva och förstå teater också präglas av den verklighet och de omständigheter 
de växer upp under?

2. Komma sätts runt parentetiska inskott av olika slag:

a. förtydligande eller preciserande tillägg, ofta inledda av bl a, såsom, t ex, dvs.
b. parentetiska bisatser (pröva gärna om bisatsen är parentetisk genom att sätta in för övrigt.)

 Det mycket rikhaltiga övriga arkeologiska fyndmaterialet, såsom pilspetsar och lerskärvor, gör det 
 möjligt att datera konsten, såväl lösfynd som klippkonst.
 Förhållandena på bostadsmarknaden och dess betydelseför arbetarklassen, den andra nivån i 
 Olofssons termer, belyses av Hans Wallengren.
 Begravningen, där ca 350 000 personer deltog, utvecklades till en massiv protest mot partiled ningen.

OBS! I stället för komma kan man vid parentetiska inskott med fördel använda tank -streck eller eventuellt 
parentes.

3. Komma sätts där ett bindeord kan tänkas vara utelämnat.

Det innebär att fl ertalet av deras bilder, skulpturer, objekt och monumentala utsmyckningar inte är statiska.

4. Komma sätts för att avskilja tilltalsfraser och betonade utropsord från meningen i övrigt.

Ja, det är inte bara möjligt, det är i själva verket nödvändigt.

5. Komma kan sättas vid långa konjunktionsbisatser som tydligt skiljer sig från resten av meningen.

Genom att han kopplar spridningen av spåntekniken till spridningen av de anatomiskt moderna Homo 
sapiens, kommer han att stödja teorin att övergången till senpaleolitikum måste förklaras med diffussion.

6. Komma sätts inte vid nödvändiga bisatser. Detta betyder bl a att komma normalt inte står:

a. framför bisatser styrda av preposition
b. framför att-satser
c. runt relativa bisatser (såvida de inte är klart parentetiska – se ovan regel 2).

 Utvecklingen av företagsbaserade välfärdssystem underlättades av att Sveriges Industriförbund förde 
 frågan på det nationella planet.
 Richert betonar att von Ribbentrop ofta nämnts som utrikesministerkandidat men att det ändå varit 
 överraskande att han blivit minister med tanke på de egendomligheter som präglat hans verksamhet i 
 London.
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7. Komma sätts inte mellan bisatser som samordnas med och eller annat bindeord (se exempel ovan under 
6).

Grundregler för avstavning

Två huvudprinciper

1. Sammansatta ord delas efter ordgräns.
 bi-fl od, produkt-profi l, produktions-enhet

2. Enkla ord delas så att en konsonant förs till rad 2.
 prak-tik, eko-no-misk, la-mi-nat

Undantag:
 Till rad 1 förs ng och x.
  eng-elsk, väx-el
 Till rad 2 förs tecken för sje-ljud.
  männi-ska, mar-schera
 Om sje-ljudet tecknas ssi eller ssj förs dock enbart si respektive sj till rad 2.
  diskus-sion, häs-sja

Uppmjukning av huvudprincip 2

1. Enkla ord kan delas i stam och ändelse.
 fi sk-arna, vägg-ar, organ-isk

2. Lånord med betoning på en annan stavelse än den första kan avstavas så att man till rad 2 för så många 
konsonanter som utan svårighet kan uttalas i början av ett ord.
 indu-stri, kon-troll, cy-klon

Allmänna rekommendationer

1. Avstava inte i onödan.

2. Avstava aldrig så att en bokstav kommer ensam på en rad.

3. Undvik framför allt avstavningar som är svårlästa eller löjeväckande.

4. Lita inte blint på ordbehandlingsprogrammens avstavningar. Datorer är mycket sämre än människor på 
 att känna igen sammansättningar.
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