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INTRODUKTION 

Det finns många sätt att strukturera rapporter och uppsatser. Den struktur som kan fungera väl för 

en typ av rapport kan fungera sämre för en annan typ. En rapport som avser att  lösa ett specifikt  i förväg 

definierat problem,  som  författaren  fått av en uppdragsgivare, kan  struktureras på ett annat  sätt än om 

rapporten  utgörs  av  en  vetenskaplig  rapport  i  form  av  en  tidskriftsartikel,  där  problemet  kan  vara  att 

utveckla en  frågeställning, eller  referensram eller dylikt. Det  finns olika målgrupper,  syften, och målsätt‐

ningar med  rapporter.  Ibland  finns  det  restriktioner  för  en  publikation,  t.ex. med  avseende  på  tillåten 

textmängd. Vid många konferenser är artikellängden idag t.ex. begränsad till 4‐6 sidor. Det innebär kraftiga 

begränsningar av det som kan tas med i en så kort artikel.  

Trots alla de tänkbara variationsmöjligheter som finns för utformning av rapporter, ger  jag nedan 

några generella tips eller regler om hur en rapport kan struktureras. Den typ av rapport jag har haft i åtanke 

när  jag  formulerat reglerna är en artikel eller en rapport  i  form av en uppsats som behandlar en specifik 

frågeställning  eller  ett  specifikt  problem,  ungefär  av  det  slag  som  brukar  förekomma  inom  akademiska 

utbildningar i form av C‐, D‐ uppsatser och vissa typer av X‐jobb. De frågeställningar som jag utgått från är 

främst  sådana  som  förekommer  i  rapporter  och  uppsatser  med  samhällsvetenskapliga  och  beteen‐

devetenskapliga inriktningar. Tekniska och medicinska rapporter har ofta en något annorlunda struktur. 

Min  framställning är dels baserad på mina egna erfarenheter av att skriva rapporter och artiklar, 

och kanske i än högre grad på iakttagelser som jag gjort vid handledning av studentuppsatser, men främst 

av doktoranders arbete med att skriva vetenskapliga artiklar, lic.‐ och doktorsavhandlingar.  

Det finns en växande flora av litteratur som behandlar de här frågeställningarna. Här vill jag främst 

framhålla Barbara Mintos bok "The pyramid principle. Logic in writing and thinking" (1987). Som framgår av 

bokens  titel  presenterar Minto  en metodik  att  logiskt  strukturera  de  tankar  och  det material  som  en 

rapport bygger på.  Jag kommer  inte att explicit presentera Mintos metodik, men en del av de  idéer som 

presenteras i den följande texten är hämtade från, eller är inspirerade av Mintos bok.  

Det finns även några andra publikationer som jag skulle vilja lyfta fram, antingen för att de 

ger en fördjupande framställning av sådant som tas upp nedan, eller för att de presenterar några 

populära grundformat för hur man kan strukturera rapporter. Ett sådant  format är  IMRAD, som 

kan ses som en modell för en enkel och generell struktur för artiklar. IMRaD är en akronym som 

står för ”Introduction, Method, Results, and Discussion”.  En sammanfattning av vad som brukar 

tas upp i en rapport som följer IMRaD format ges i följande figur. 
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Introduction  
Sätt in läsaren i ämnet som du tänker behandla: Vad handlar den här artikeln om?  

TEORETISK ANSATS 

Beskriv  din  (tentativa)  ”frågeställning”:  Vilken  typ  av  ”problem/frågeställning”  är  det  som  du  har 
identifierat och kommer att behandla? Ska du beskriva förekomsten av något? Försöker du  lösa ett 
problem? Förklarar du vad orsaken/orsakerna är till något? Vill du argumentera för något?  

Diskutera  teorier  och  utveckla  dina  teoretiska  verktyg/begrepp:  Vilka  teorier  och  teoretiska  begrepp 
menar du finns att tillgå för att besvara frågan? 

Definiera  din  (slutliga)  frågeställning  med  hjälp  av  dina  teoretiska  verktyg:  Kan  du  formulera 
frågeställningen  som  prövbara  utsagor  (hypoteser)  eller  är  ansatsen  mer  av  explorativ  eller 
beskrivande natur? 

Method 
METODOLOGISK ANSATS 

Val  av metod(ologisk  ansats): Varför har du  valt den metod  som du  använt  (för  att besvara dina 
frågeställningar)? Vilka alternativ övervägde du? För‐ och nackdelar med ditt  val? Hur har du gått 
tillväga,  inkl.  vilken  analytisk  ansats  som  du  använt  (och  varför)?  Vad  blev  resultatet  (bortfall, 
problem, reliabilitet, validitet osv)?  

Results 
Vad  du  kom  fram  till  när  du  (med  hjälp  av  dina  data/din  information)  försökt  besvara  dina 
frågeställningar:  Hur  genomför  du  din  analys?  Vad  leder  den  till?  Resultat  ser  olika  ut  för  olika 
frågeställningar. Om frågeställningen t.ex. är beskrivande2 kan det handla om hur något ser ut eller 
har gått/går till, eller hur vanligt något är osv,  kausala frågeställningar3 innebära att du förklarar hur 
något  påverkar  något  annat,  kanske med  stöd  av  redovisning  av  hypotesprövningar,  t.ex. m  h  a 
statistiska metoder, vid problemlösande4  frågeställningar visar du på vilka alternativa sätt det  finns 
att  lösa  ett  problemet  på  osv.  Vanligen  innebär  resultatavsnittet  att  man  konfronterar 
frågeställningen med den  information som man har tillgång till, men det finns även frågeställningar 
som  snarare  leder  till att man argumenterar  för/emot något, eller  som har en  teorisk/konceptuell 
innebörd (t.ex. utveckla en modell, referensram osv). 

and 
Discussion 

Hur dina resultat ska/kan/bör tolkas: Vad innebär de resultat du kommit fram till i relation till andras 
resultat och till befintlig teoribildning? Har dina resultat inneburit något nytt? Hur säkert/pålitligt är 
det som du påstår (alternativa förklaringar osv)? Vad har detta nya för konsekvenser? Här kan man 
tillåta sig vara något mer spekulativ än i resultatavsnittet och även ta med även andras bidrag.  
Du kan ”knyta ihop säcken” genom att återknyta till din frågeställning och de begrepp som du använt 
för att analysera ditt problem, och diskutera dina resultat utifrån den existerande kunskapsfronten 
(såväl empirisk som teoretisk front). 

Figur 1. IMRaD5 

Det  finns  många  alternativa  förslag  hur  publikationer  bör  struktureras.  American 

Psychological  Association  (APA)  har  föreslagit  en  populär  modell  för  hur  en  artikel  bör 

struktureras.  Varianter  av  den  modellen  har  blivit  normbildande  för  många  tidskrifter  och 

forskare som publicerar i dessa tidskrifter. APAs förslag till struktur sammanfattas i följande figur.  

                                                            
2 T.ex. ”Hur fattade ledningen beslut om investeringen i …?” 
3 T.ex. ”Varför fattar allt fler företagsledningar beslut om investeringar i …?” 
4  T.ex.  ”Tidigare  forskningsresultat  har  pekat  på  att  är  att  företagsledningars  beslutsunderlag  är  bristfälliga  och 

behöver förbättras.” 
5  IMRaDs  struktur  används  inom många  vetenskapliga discipliner  som publicerar  vetenskapliga  artiklar.  Strukturen 

beskrivs t.ex. i Björk & Räisänen (1996) och på http://www.uta.fi/FAST/FIN/RESEARCH/imrad.html 
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Publikationens titel 
Titeln ska summera publikationens huvudsakliga idé på ett enkelt sätt. 

Författarnas namn och organisatoriska hemvist 
Ange såväl författarnamn som förnamn, initialer för mellannamn och efternamn för att 
undvika förväxlingar med andra författare med liknande namn. 

Abstract 
Abstract varierar mellan olika typer av publikationer. Exemplet gäller en empirisk studie  
Beskriv problemet, om möjligt i en enda mening. 
Beskriv det empiriska materialet och de för studien centrala karaktärisktika i materialet. 
Beskriv de centrala dragen i den metodik som du använt i studien. 
Redovisa de centrala resultaten. 
Redovisa slutsatser och deras innebörd (i relation till frågeställning och relevant teori).  

Introduktion 
Eftersom introduktionen naturligt kommer först krävs egentligen inte någon egen rubrik. 
Den bör innehålla svar på: 
Vilket är problemet och varför är det viktigt? 
Hur är den här studien relaterad till tidigare studier och deras resultat? 
Vilka är de (generella) frågeställningarna (hypoteserna) och syftet med studien, och hur är 
detta relaterat till teorier inom området? 
Hur ser relationerna ut mellan frågeställningar (hypoteser) och den valda 
forskningsansatsen? 
Vilka är de teoretiska och praktiska implikationerna av studien? 

Metod 
Beskriv detaljerat hur studien har genomförts, inklusive använda variablers konceptuella 
och operationella definitioner. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljrik för att bedömare 
ska kunna förstå hur studien genomförts och för eventuell upprepning. 

Resultat 
Summera insamlad data (information) och den analys som genomförts och som ligger till 
grund för dina resultat. Redovisa alla relevanta resultat, både de som är förväntade och de 
som inte är det.  

Diskussion 
Efter det att resultaten har presenterats kan de värderas och tolkas, särskilt i förhållande till 
dina ursprungliga frågeställningar (hypoteser). Inled avsnittet med att tydligt ange om vilka 
frågeställningar (hypoteser) som du fått stöd för, och vilka som inte fått det. 

Referenser 
Referenserna ska vara precisa (inte hänvisa till generella resonemang utan ge direkt stöd för 
din argumentation), fullständiga (alla referenser som används ska återfinnas i referenslistan 
och innehålla alla uppgifter) och användbara för läsaren.  

 
Figur  2.  Bearbetning  av  American  Psychological  Associations  (APA)  förslag  till  struktur  för 
publikationer. 
Anm: De olika  sektioner  som angivits ovan beskrivs på ett detaljerat  sätt  i APAs handbok  (APA 
2009), kapitel 26 

                                                            
6 Backman (1998) innehåller en presentation av APA‐modellen i kapitel 3. 
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I. ALLMÄNNA TIPS OCH REGLER 

Skriv för läsaren och inte för dig själv 

Den viktigaste regeln när du skriver en rapport eller en uppsats är att komma ihåg att du som skribent 

skriver för en läsare, inte för dig själv. Det innebär att du både måste försöka fånga läsarens intresse, och ge 

läsaren  all  den  information  som  han/hon  behöver  för  att  förstå  ditt  resonemang.  Detta  låter  måhända 

självklart men  är ofta  svårt  att  uppnå  i praktiken.  I de  följande  avsnitten  finns  en del  tips om hur du  kan 

underlätta för läsaren genom att ge rapporten en klar och logisk struktur. 

När du arbetar intensivt, ibland under en lång tid, med ett manuskript finns en betydande risk att det 

som finns "i ditt huvud" skiljer sig markant från det som finns "på pappret". I ditt huvud finns ofta någon form 

av tankestruktur, och du vet ganska väl vad du menar med olika formuleringar. Problemet är att dina tankar 

ofta inte är lika klart uttryckta i skriven form. När du läser det som du har skrivet har du själv inga problem att 

följa din tankegång. Din hjärna hjälper dig att fylla ut tankeluckor i texten och gör de bindningar som inte finns 

explicit  i  texten. Man blir  lätt blind  för egna  logiska  tankeluckor och oklarheter  i den  skriftliga presentation 

som man ger sina tankar. Den som  läser din text har dock  inte tillgång till den "tilläggsinformation" som din 

hjärna ger dig, utan han är enbart hänvisad till den skrivna texten. Texten blir svår‐ eller obegriplig, eller än 

värre, leder till missförstånd och missuppfattningar. 

Det finns två principiella sätt att komma tillrätta med den här typen av problem med din text. Du kan 

be någon utomstående  (som  t.ex.  tillhör den  tänkta målgruppen  för din  rapport)  läsa och kommentera din 

rapport, eller du kan  låta ditt manus vila någon vecka och sedan med ett kritiskt sinnelag gå  igenom det på 

nytt. Om du då inte själv riktigt förstår det du skrivit, så är det knappast troligt att någon annan läsare förstår 

det! 

Håll hårt i den "röda tråden"! 

En  rapport  består  vanligen  av  flera  delar/kapitel/avsnitt  eller  dylikt.  Det  innebär  inte  att  de  olika 

delarna är helt separerade  från varandra, de utgör  tvärtom delar av en helhet. En  traditionellt strukturerad 

akademisk uppsats följer ofta en mall som tillhandahålls av handledaren eller till något format av det slag som 

berörts ovan (IMRaD, APA e.dyl). Mallen ger ett exempel på hur en struktur kan se ut. Den innehåller vanligen 

en lista på vilka avsnitt som uppsatsen bör innehålla, t.ex. Inledning, Teori, Problem‐/Frågeställningar, Empiri, 

Resultat, Slutsatser. Det är viktigt att du ser de olika avsnitten som delar av den helhet som din rapport bildar, 

och inte ser t.ex. teoriavsnittet som något som är helt skilt från t.ex. metodavsnittet, o.s.v. 

Studenter frågar ofta om i vilken ordning som olika avsnitt i rapporten skall komma, men detta är en 

tämligen oväsentlig fråga  i  jämförelse med hur väl avsnitten ansluter till, är relaterade till, varandra. Läsaren 

måste kunna följa den  logiska "röda tråd" som  i en välstrukturerad rapport skall  löpa genom hela rapporten, 
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inte bara  inom enskilda delar  av den. Det  innebär  t.ex.  att det  som behandlas  i  rapportens  inledning  skall 

knytas  samman med den  teori  som behandlas och den  frågeställning  som utvecklas. Teoriavsnittet  får  inte 

utgöras av en promemoria över vilka teorier och tidigare arbeten som finns! 

Sambandet mellan "Teori", "Metod" och "Empiri" i rapporten 

En  rapport kan på ett  förenklat sätt beskrivas  i  termer av  tre områden som är  tätt sammanknutna; 

"teori",  "metod"  och  "empiri".  Citattecknen  kring  termer  anger  att  jag  kommer  att  använda  bredare 

begreppsdefinitioner  än  de  som  oftast  är  gängse.  I  "teori"  lägger  jag  in  teoretisk  förankring,  val  och 

formulering  av  forskningsproblem  och  forskningsfråga. Med  "metod"  avser  jag  såväl  val  av metodologiskt 

angreppssätt  som  val  av  specifik metod,  och med  "empiri"  avser  jag  val  och  insamling  av  data,  d.v.s.  de 

observationer,  variabler  och  världen  som  bygger  upp  din  datamatris.7 De  ontologiska  och  epistemologiska 

utgångspunkterna  handlar  om  hur  du menar  att  värden  är  beskaffad,  och  vilka  förutsättningar  du  har  att 

utforska den. De finns alltid med, medvetet eller omedvetet, i varje forskares val av teoretiskt, metodologiskt 

och analytiskt angreppssätt (Hörte 2009). 

 

 

Figur 3. En referensram för relationerna mellan teori, metod och empiri 

 

Den viktigaste uppgiften,  som  för många ofta är den största  svårigheten, är att klart  formulera 

vilket problem som skall studeras och vilken frågeställning som skall besvaras.8 Orsaken till att detta är 

av så central betydelse är att frågeställningens innebörd och formulering ger utgångspunkten för hur aktuell 

teori bör sökas. 

Ofta är det bra att använda en explicit  frågeformulering, där  frågorna ofta ges en  formulering  som 

börjar med "Vad  ...", "Hur  ...", "Vem/Vilken  ...", "Varför  ...". De s.k. "varför‐frågorna" är svårast att ge 

                                                            
7 Det här synsättet innebär inte nödvändigtvis att du avser att arbeta med "kvantitativa data", utan det går lika 

bra att arbeta med s.k. "kvalitativa data". 
8  Ibland kan den frågeställning som behandlas  i rapporten vara att  just beskriva och definiera problemet, 

men låt oss för ögonblicket bortse från den komplikationen. 
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bra svar på. De innebär vanligen att man undrar över någon form av (kausalt) orsakssamband. Innan man kan 

svara på en "varför‐fråga" förutsätts att man redan vet svaren på de tidigare frågorna (vad/hur/vem/vilka) 

Teoriavsnittet ägnas åt, förutom att visa författares allmänna kunnighet  inom området (gäller främst 

doktorsavhandlingar),  att  diskutera  vad  man  i  den  samlade  litteraturen  vet  om  de  frågor  som  du  är 

intresserad av, och till att utveckla de "intellektuella verktyg" (i form av begrepp, modeller o.dyl.) som du 

tänker  använda  för  att  ge  ett  svar  på  det  du  undrar  över,  d..v.s.  det  som  du  formulerar  som  dina 

frågeställningar för ditt arbete.  

Ofta väljer man att inleda en undersökning med att gå igenom vad som tidigare gjorts inom området. Detta 

kan göras på flera olika sätt, t.ex. genom intervjuer, men det vanligaste är att man gör en s.k. litteraturstudie. Idag kan 

man på ett förhållandevis enkelt sätt lokalisera relevant litteratur genom att söka i olika publikationsdatabaser. En 

litteraturstudie (Hart 2001) innebär att forskaren gör ett urval publikationer som behandlar en specifik frågeställning 

och  som  innehåller  idéer, data och  resultat av  relevans  för  frågeställningens område. Publikationerna är  skrivna 

utifrån specifika utgångspunkter, av författare som kan ha skilda syften, och de uttrycker ibland skilda perspektiv på 

hur området är beskaffat och hur man bör bedriva forskning inom det. Litteraturstudien inkluderar därföatt forskaren 

gör en värdering av de valda dokumenten i förhållande till den undersökningen som man planerar att genomföra (se 

Hart 2001, sid 12‐14).  

Om  du  genom  litteraturgenomgången  finner  att  du  på  ett  fullständigt  sätt  kan  besvara  dina 

frågeställningar, så kan du skriva din rapport på det underlaget. Om du saknar information som är nödvändig 

för att besvara dina frågeställningar så måste du gå vidare och söka sådan information. De överväganden som 

du  står  inför  när  du  skall  komma  fram  till  vilken  typ  av  information  som  du  behöver  för  att  svara  på 

frågeställningarna,  och  hur  du  skall  bära  och  åt  för  att  få  tag  på  informationen,  utgör  de metodmässiga 

övervägandena. 

Valet  av  metodologiskt  angreppssätt  följer  således  av  hur  du  definierar  ditt  problem  och  vilka 

"teoretiska  verktyg"  som  du  väljer  att  använda  dig  av,  och  det  ger  i  sin  tur grunden  för  vilka  (eventuella) 

empiriska  undersökningar  som  du  behöver  genomföra  för  att  få  tillgång  till  den  information  som  du 

efterfrågar. 

Det resultat som du redovisar i rapporten, skapar du genom att analysera den information som du har 

tillgänglig genom den egna empiriska datainsamlingen, och sådan information som du har tillgång till på annat 

sätt ("Metod" och "Empiri" i figur 3 ovan), och relatera informationen till dina frågeställningar ("Teori"). Ibland 

gör man det här  i två steg.  I det första steget (som kan ges en egen rubrik, t.ex. "Resultat av den empiriska 

undersökningen") håller man  sig  strikt  till den  information  som man  själv har  samlat  in, och  i  ett  följande 

steg/avsnitt utvidgas analysen till att omfatta sådana slutsatser, och en diskussion av dessa, som är baserade 

på all tillgänglig information, t.ex. under rubriken "Slutsatser och diskussion" eller dylikt. 
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II. SPECIFIKA REGLER OCH TIPS 

Använd ordbehandlarens hjälpmedel 

Först ett praktiskt  tips. Om du har  tillgång  till en modern dator och en ordbehandlare så  försök att 

använda de inbyggda hjälpmedel som finns där. Det är lätt att få överblick över strukturen i ditt manus om du 

t.ex. använder definierade rubriker. Då kan du  lätt skapa en innehållsförteckning, och du kan använda dig av 

knappen Dokumentöversikt så att du alltid har en aktuell "innehållsförteckning"  till vänster på skärmen. Du 

kan flytta dig i texten genom att "klicka" på den rubrik dit du vill. Du kan även använda dig av Disposition när 

du vill redigera ditt manus. 

Du kan också använda dig av ordbehandlarens  sökfunktion  för att kontrollera att du använder dina 

termer  och  begrepp  på  samma  sätt  i  hela  rapporten.  Sök  reda  på  alla  gånger  du  använt  ett  begrepp  och 

kontrollera att du inte använder begreppet på olika sätt i olika delar av rapporten! 

Hur kan din Introduktion se ut? 

Med  introduktionen menar  jag det  avsnitt  som  inleder din  rapport. Du behöver egentligen  inte  ge 

avsnittet rubriken Introduktion, ofta kan det vara bättre att använda en annan rubrik, som kan ge läsaren en 

antydan om vad din text kommer att handla om.9 Introduktionen syftar till att öka  läsarens  intresse att  läsa 

vidare. Du har ofta mycket kort tid på dig att fånga läsarens intresse. Slösa inte bort den tiden med att inleda 

din text med ett allmänt resonemang, som har liten relevans för det du egentligen kommer att behandla i din 

rapport.10 

Introducera läsaren till det problemområde som kommer att behandlas i rapporten. Det är viktigt att 

läsaren och du tidigt får en gemensam syn på vad rapporten (ditt problem) handlar om. Problemet behöver 

inte  beskrivas  i  detalj,  men  det  är  viktigt  att  beskriva  det  tillräckligt  väl  för  att  läsaren  skall  förstå  vad 

problemet gäller och kan bedöma dess relevans  i olika avseende (t.ex. för honom/henne själv, för företaget, 

för samhället). 

Introduktionen  kan  ges  samma  struktur  som  brukar  användas  när  man  skall  berätta  en  historia 

(Situation ‐> Komplikation ‐> Fråga ‐> Svar/Lösning). I nästa stycke presenteras dessa punkter kortfattat, och i 

de fotnoter som finns till respektive punkt ges exempel på hur texten kan se ut. 

                                                            
9 Detta gäller generellt för rubriker. Försök att använda rubriker med ett "substantiellt innehåll" och undvik 

rubriker som saknar substans (t.ex. Teori, Metod, Data). I den här skriften bryter jag själv mot den regeln, för att göra 
det enkelt att relatera till de traditionella mallar, t.ex. IMRaD, som förekommer. 

10  Inled t.ex.  inte med att skriva "Svenska  industriföretag har under de senaste årtiondena utsatts för allt 
hårdare  konkurrens  ...  o.s.v."  om  det  problem  som  du  skall  diskutera  i  din  rapport  handlar  om  "hur 
medarbetarsamtal  bör  genomföras",  eller  något  annat  problem  som  inte  har  någon  direkt  knytning  till 
konkurrenssituationens historiska utveckling. 
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1. Situation:  Börja med  att  beskriva  Situationen,  gärna med  angivande  av  tid  och  rum  och  vilka  de 

viktigaste aktörerna är. Försök att göra beskrivningen så att läsaren lätt förstår den, t.ex. genom att 

den anspelar på sådant som läsaren redan vet.11 

2. Komplikation: Fortsätt genom att peka ut det som du menar är ett problem  i Situationen, den s.k. 

Komplikationen. Komplikationen pekar på något som  inte  fungerar väl, som bör ändras,  förbättras 

e.dyl. En genomgång av befintlig kunskap kan ha pekat på en motsägelse, eller att det finns ett gap i 

kunskapsbilden.12 

3. Problem/fråga: Komplikationen  ligger till grund för det problem som du är  intresserad av. Helst bör 

du formulera problemet som en Fråga som du söker svaret på13. 

4. Lösning/svar: Svaret på Frågan är det som du skall utveckla i de följande delarna av din rapport, men 

det kan ofta vara lämpligt att redan nu i inledningen ge en form av preliminärt svar på din fråga, så 

att läsaren förstår vilken typ av svar som du söker!14 

I  introduktionen  behöver  du  inte  utveckla  din  argumentation  för  dina  svar  på  Frågan. 

Argumentationen sparar du till de följande avsnitten, som  i princip kan ses som en enda  lång argumentation 

för 

1. att  din  fråga  är  korrekt  ställd  och  är  viktig  (vilket  oftast  görs  i  avsnitt  som  Problemutveckling, 

Teoretiska utgångspunkter, Teoretisk modell och Preciserade frågeställningar), 

2. hur du tänker försöka finna den  information som du behöver för att svara på dina forskningsfrågor 

(t.ex. i avsnitt som Metodologiska utgångspunkter, Metodval, Analysmodell och Data) 

3. de  svar  som  du  kommer  fram  till  när  du med  hjälp  av  dina  teoretiska  verktyg  analyserar  den 

tillgängliga informationen och utformar dina svar på dina forsknings‐/utredningsfrågor (t.ex. i avsnitt 

som Analys, Resultat, Slutsatser och Diskussion). 

Jag  kommer  i  den  följande  texten  använda  termen  "argument/argumentation"  som  ett 

sammanfattande uttryck för dessa tre delar. 

                                                            
11 "Den nya organisation som infördes 1994 medförde att institutionen delades upp i olika avdelningar, vilka fick 

en hög grad av frihet att själva bestämma om sin inriktning, och med eget ansvar för såväl intäkter som utgifter..." 
12  "Den  långt  drivna  självständigheten  som  avdelningarna  fick  skapade  förutsättningar  för  en  bra  intern 

utveckling, men utvecklingen har  samtidigt medfört  att  institutionen har  splittrats upp, och  att  samordningen mellan 
avdelningarnas verksamheter blivit lidande." 

13 "Den fråga vi står inför idag är hur vi skall förändra institutionens organisation så att de olika avdelningarnas 
positiva  utveckling  kan  fortsätta, men  så  att  vi  samtidigt  kan  dra  nytta  av  de  fördelar  som  en  ökad  samordning  av 
verksamheterna inom IES kan ge". 

14 "En möjlig lösning på problemet kan vara att vi förändrar organisationen genom att slå samman avdelningar 
till  större  organisatoriska  enheter  inom  institutionen. Hur  en  sådan  organisation  kan  tänkas  se  ut,  och  vilka  för  och 
nackdelar en sådan förändring kan medföra, kommer att utvecklas nedan". 
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Hur kan du strukturera din argumentation? 

Det  finns  två  principiellt  olika  sätt  att  föra  en  argumentation. Du  kan  argumentera  deduktivt  eller 

induktivt. Ditt val av sätt att argumentera ger dig automatiskt en grov anvisning om hur du bör strukturera din 

text. 

1. En deduktiv argumentation sker genom att du framför dina argument i form av en kedja som leder 

fram till din slutsats, d.v.s. argumenten är knutna till varandra som i följande exempel. 

 

 

 

Figur 4. En deduktiv ansats 

Formen för den här argumentationen15 är att din slutsats följer av dina argument, som steg för steg 

leder dig  till  slutsatsen. En  slutsats av det här  slaget känner du  igen genom att den kan  inledas med ordet 

"således", "alltså", "därför" eller motsvarande och att den är baserad på en kedja av argument. När du  i din 

rapport för en deduktiv argumentation så skall läsaren ha en möjlighet att följa din kedja av argument fram till 

din slutsats. Du måste därför se till att din argumentationskedja inte är "bruten", d.v.s. det får inte fattas något 

led i din tankegång (kom ihåg att det inte räcker att du har kedjan klar i ditt huvud; den måste finnas i texten 

för att läsaren skall kunna följa den). Du är inte stilistiskt bunden till att följa principen att gå från argument till 

argument till slutsats. Ett alternativ är att börja med slutsatsen och sedan utveckla argumentationskedjan för 

att visa läsaren, hur du kommit fram till din slutsats. 

Om du använder dig av ett deduktivt sätt att argumentera så följer rapportens struktur naturligt som 

sekventiella rader av sammankopplade argument. 

2. Ett induktivt sätt att argumentera bygger på att ett antal fakta, idéer, händelser eller dylikt är lika i 

något  avseende.  Det  innebär  att  du  normalt  kan  sammanfatta  dem  genom  att  använda  ett 

substantiv (i pluralis) som anknyter till det som de har gemensamt, som i följande exempel. 

 

 

 

 

Figur 5. En induktiv ansats 

De tre faktorer som räknas upp (till vänster) är (i princip) oberoende av varandra, d.v.s. de utgör inte 

en kedja av argument, och slutsatsen kan sammanfattas genom substantivet "framgångsfaktorer". 

                                                            
15 Formen kallas vanligen en  "syllogism";  slutsatsen  följer av  två premisser där den  första är en generell 

(major premise) utsaga och den andra en specifik (minor premise). 

Företag A 
uppfyller krav 

1‐3 

De företag som 
uppfyller krav 1‐3 

har hög 
konkurrenskraft 

Således har 
företag A hög 
konkurrenskraft 

Du bör studera flitigt 

Du bör ha intelligenta föräldrar Framgångsfaktorer i dagens samhälle 

Du bör vara socialt begåvad 
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När  du  skriver  din  text  kan  du  antingen  börja med  att  gå  igenom  de  tre  faktorer  som  utgör  dina 

framgångsfaktorer, eller du kan vända på ordningen och börja med att skriva t.ex. "Det finns tre faktorer som 

är viktiga framgångsfaktorer ..." 

När man använder ett induktivt sätt att argumentera finns det inget självklart sätt att strukturera 

ditt material. Det finns flera sätt som du kan ordna dina argument, d.v.s. de uppräknade faktorerna . Några 

vanliga sätt att gruppera argument på är att ordna dem enligt t.ex. 

 tidsföljd (tidsordning), t.ex. "först hände det... sedan hände … och slutligen hände ..." 

 rangordning, t.ex. "det viktigaste skälet ... ett nästan lika viktigt ... " 

 strukturell ordning (t.ex. när du delar upp något i mindre delar), t.ex. "Företaget X är uppdelat i 

tre  divisioner;  alfa‐,  beta‐  och  gammadivisionen." Här  är  det  viktigt  att  se  till  att  delarna  som 

räknas upp fullständigt täcker den helhet de är delar av (d.v.s. att de är kollektivt uttömmande), 

och att delarna inte täcker över varandra (d.v.s. att de är ömsesidigt uteslutande). 

Induktion, deduktion och abduktion 

Ovan har beskrivits hur deduktiva och induktiva sätt att argumentera byggs upp. Det finns ytterligare 

ett sätt att argumentera på, s.k. abduktion. Begreppet abduktion introducerades redan 1890 av C.S. Pierce.16 

Alla tre sätten att argumentera bygger i princip på samma komponenter, eller faktorer. Minto (1987) noterar 

att  det  som  skiljer  dem  åt  är  bl.a.  i  vilken  ordning  som  de  behandlar  följande  tre  komponenter  i 

argumentationen. 

En  komponent  gäller  hur  vi menar  att  världen  är  strukturerad  och  fungerar.  Den  uppfattningen 

formulerar  vi  på  något  sätt  som  en  regel  eller  lag  eller  dylikt.  En  andra  komponent  är  något  som  vi  har 

empiriskt observerat, medan den tredje kan beskrivas som det resultat som vi får när vi relaterar det som vi 

empiriskt har observerat till regeln. 

De tre sätten att argumentera på skiljer sig åt genom att de tar sin utgångspunkt  i var sin av de tre 

komponenterna. Medan en deduktiv argumentation startar med hänvisning till en regel, så startar en induktiv 

i något som vi observerat empiriskt, och en abduktiv i resultatet, vilket illustreras i figuren nedan.  

                                                            
16 Abduktion förekommer i två varianter; analytisk och vetenskaplig abduktion. I texten behandlas den analytiska 

abduktionen eftersom den har störst inverkan på struktureringen av argumentationen av de två. 
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Figur 6. Argumentationsflödet vid deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 

De olika sätten att argumentera framgår tydligt av följande exempel.  

Deduktion  Induktion Abduktion 
Om priserna är för höga, så sjunker 

försäljningen. 
"Om A så B" 
(Regel) 

Vi har för höga priser.
”A” 

(Empiri) 

Försäljningen har minskat.
”B” 

(Resultat) 

Vi har för höga priser. 
”A” 

(Empiri) 

Försäljningen har minskat.
”B” 

(Resultat) 

En orsak till att försäljningen går 
ner är att priserna är för höga.

"Om A så B" 
(Regel) 

Därför kommer försäljningen att minska. 
"Alltså B" 
(Resultat) 

Orsaken till att försäljningen har 
minskat är troligen att priset varit 

för högt. 
"Om A så sannolikt B" 

(Regel) 

Låt oss kontrolla om det är så 
att vårt pris är för högt. 

"Sannolikt A" 
(Empiri) 

Figur 7. Exempel på deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 

Hur kan du dela upp din argumentation i texten? 

En  argumentation  kan  föras  i  hela  rapporten,  i  delar  av  den,  i  enskilda  kapitel,  eller  i  avsnitt  och 

stycken i ett kapitel. Som regel brukar det vara lämpligt att försöka hålla samman en argumentation kring en 

specifik  fråga.  Om  detta  skall  ske  i  ett  kapitel,  ett  avsnitt  av  kapitlet,  eller  i  ett  stycke  beror  på  frågans 

komplexitet och vilken typ av argumentation som förs. Använd gärna underrubriker för att hjälpa  läsaren att 

förstå hur du grupperat dina argument. Behandla de olika delarna i en deduktiv kedja av argument i separata 

avsnitt eller stycken, liksom de olika faktorerna som ingår i ett induktivt sätt att argumentera. 

Som regel är det lämpligt att behandla en idé i ett sammanhang (ett eller flera avsnitt eller stycken). 

Det är ofta bra att som tankehjälp försöka formulera din idé om vad som skall behandlas i t.ex. ett kapitel eller 

ett avsnitt som en fråga, och därefter gå  igenom vad du måste ha med för att kunna svara på frågan. Det är 

inte säkert att frågan kommer att finnas med  i texten, men det hjälper dig att kontrollera att du har med all 

den information som behövs för att diskutera den idé som du har tänkt att ett kapitel eller avsnitt skall handla 

om. Du får samtidigt hjälp med att rensa bort resonemang som  inte hör hemma  i sammanhanget, d.v.s. din 

argumentation får en enklare, rena struktur. 

DEDUKT
ION

1. Regel

2. Empiri3. Resultat

INDUKTI
ON

1. Empiri

2. Resultat3. Regel

ABDUK
TION

1. Resultat

2. Regel3. Empiri
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Hur kopplar du samman olika avsnitt i din argumentation? 

Ett  sätt  att  knyta  samman  avsnitt  är  genom  att  "referera bakåt"  i  texten. Det  gör man  genom  att 

plocka upp en idé eller ett begrepp i det omedelbart föregående stycket, och ta det som utgångspunkt när du 

inleder det nya avsnittet. 

Det  är ofta  bra  att  sammanfatta  långa och  komplexa  resonemang  innan  du  går  vidare  till  ett nytt 

avsnitt.  Skriv  sammanfattningen  så  att  det  blir  lätt  att  anknyta  till  (plocka  upp)  något  tema  i 

sammanfattningen, när du introducerar det efterföljande avsnittet. 

Beskrivande, analyserande, diskuterande, kommenterande, summerande text 

Olika avsnitt har olika syften, och din text bör utformas på olika sätt beroende på detta syfte. Det är 

ofta en fördel om du  inte blandar textavsnitt med olika syften, eftersom det  lätt kan uppfattas som rörigt av 

läsaren. I en argumentation finns ofta avsnittet av följande slag. 

 Beskrivande avsnitt syftar  till att ge en beskrivning av ett  fenomen eller en händelse,  t.ex. så som 

den återberättas, eller som den har kunnat rekonstrueras med hjälp av olika källor.  

 Analyserande avsnitt syftar till att studera ett fenomen, problem eller fråga i detalj, genom att dela 

upp problemet eller frågan i dess beståndsdelar. Detta förväntas leda till att läsarens förståelse ökar 

om  vad problemet består  i  för delar  (delproblem) och hur dessa delar  ser ut. De  frågor  som  ett 

analyserande avsnitt svarar på kan formuleras på följande sätt: Vad består problemet i? Hur kan det 

delas upp? Vad kännetecknar dessa delar? Vilken funktion har de? 

o.s.v. 

Att analysera  innebär således att plocka sönder en helhet  i dess delar, och att granska och beskriva 

dessa  delar. Ofta  nöjer  vi  oss  inte med  att  bara  sönderdela,  utan  vi  försöker  dessutom  använda  de  olika 

delarna för att genom en syntes föra samman dem till en ny helhet, där inte nödvändigtvis alla de ursprungliga 

delarna  ingår  i den nya helheten. Ett exempel på detta är det arbete som brukar redovisas  i "teoriavsnittet", 

som diskuterats ovan.  

Analyserande avsnitt kan även ha en delvis annan karaktär. Författaren kan välja att  föra en dialog 

med sitt empiriska material, genom att t.ex. ställa "frågor" till materialet, och därefter redovisar "svaret". Det 

är  naturligtvis  också  nödvändigt  att  i  texten  beskriva  hur man  har  kommit  fram  till  sitt  "svar".  Frågorna 

behöver inte nödvändigtvis skrivas som explicita frågor, utan vilken typ av formulering som helst kan användas 

om den förmedlar till läsaren att "det är något som jag ska ta reda på", och som leder till att man kan ange att 

"det här kom jag fram till". De enskilda avsnitten kan således ges en "frågor och svar struktur", som liknar den 

som ovan har beskrivits för rapporten som helhet, även om ”frågorna” och ”svaren” kan formuleras på flera 

sätt.  
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 Diskuterande avsnitt har en annan karaktär. Sådana avsnitt syftar till någon form av övervägande. De kan 

utformas så att man redovisar fördelar och nackdelar med något, redovisar faktorer som talar för respektive 

mot något, d.v.s. för en argumentation som mynnar ut i någon form av (preliminär) ståndpunkt. 

 Kommenterande, eller reflekterande avsnitt påminner om de diskuterande men har inte en lika klar prägel av 

pro‐contra övervägande. Ofta  följer de  kommenterande  avsnitten efter  t.ex. ett  analyserande  avsnitt där 

författaren  tillfälligt  lämnar den  förda argumentationen,  för att  i  stället  själv  reflektera över det  som har 

framförts, eller redovisar någon annans syn på det som har presenterats. 

 Summerande  avsnitt  innehåller  en  "kortversion"  av  det  som  redan  har  gåtts  igenom  i  den  föregående 

texten. Summeringen tillför således inte några nya argument eller fakta. 

Skriv begripligt! 

Det finns naturligtvis mycket som kan tilläggas till det som framförts ovan, men jag vill avsluta den här 

korta framställning med uppmaningen att skriva så enkelt och lättbegripligt som möjligt. 

 Använd inte begrepp om du egentligen inte vet vad de innebär. 

 Skriv inte längre och mer komplexa meningar än vad som är nödvändigt. 

 Skriv inte längre text än som är nödvändigt. 

 Använd  inte  förkortningar utan att  förklara deras betydelse när du  introducerar dem  i 

texten (första gången de står i rapporten). 
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III.  BEDÖMNING AV MANUS TILL UPPSATSER, ARTIKLAR OCH AVHANDLINGAR 

Den modell till granskning av manus som här  föreslås avser  främst manus till vetenskapliga arbeten 

inom det  samhällsvetenskapliga  forskningsfältet, där  forskningsfältet definieras på ett brett  sätt, men går  i 

delar även att använda för andra typer av publikationer. 

Checklistan kan användas av författaren för att kontrollera om det egna manuset har brister som bör 

åtgärdas  innan manuset publiceras. Det bör påpekas att även om  kontrollen av manuset enligt  checklistan 

faller väl ut, kan manuset naturligtvis ändå  innehålla brister. Checklistan ersätter  inte andra sätt att granska 

manus som t.ex. presentation och diskussion av manuset vid seminarier och kritisk granskning av manuset av 

kolleger. 

Checklistan kan användas som stöd för handledare t.ex. vid diskussion med författaren om manusets 

svaga och starka sidor. En möjlighet är t.ex. att handledaren föreslår att författare som önskar få sitt manus 

granskat bifogar en "självvärdering" av sitt manus, t.ex. i form av en ifylld checklista. 

Checklistan ansluter terminologiskt till den generella modell om val av "teori", "metod" och "empiri", 

där dessa begrepp används  i vid mening, som presenterats  i del  I och  II. Några korta kommentarer om hur 

checklistan kan användas är: 

 Gör en bedömning av de olika delaspekterna på skalan 1‐5 och för in dem i kolumnen för poäng. 

 Gör sidhänvisningar eller skriv kommentarer som stöd för motiveringen av din bedömning. 

 Summera poängen så att du får avsnittspoängen. 

 Summera avsnittspoängen så att du får totalpoängen. 

Vid bedömningen av ett "slutmanus" kan följande kriterier använda: 

 Inget enskilt bedömningsområde ska ha värdet 1 och 

 inget bör ha värdet 2,  

 ingen avsnittspoängsumma bör understiga 10, och  

 totalsumman bör vara högre än 60. 
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Avsnitt i manus som behandlar 
Saknas/ 
Dåligt  
1 

Summa 
avsnitts‐  
poäng 

Kommentar 
(t.ex. sidhänvis‐ 

ningar i manus)

”TEORI" (max 15poäng)   

Teorianknytning 

Begreppsbildning 

Syfte/Frågeställningar 

Summa 
 

"METOD" (max 15 poäng)  

Metodologisk ansats 

 

Forskningsprocessen 

Metod/teknik 

Summa 

"EMPIRI" (max 15 poäng) 

Datamatrisen 

Alternativ empiri 

Datakvalitet 

Summa 

"ANALYS" (max 15 poäng) 

Analytisk ansats 

Transparens 

Uttömmande 

Summa 

"SLUTSATSER & SLUTDISKUSSION" 
(max 15 poäng) 

Generaliseringar 

Egen teori 

Generell teori 

Summa  
"UTFÖRANDE & FORMALIA"  
(max 15 poäng) 

Figurer och tabeller 

Referenser 

Språk 

Summa 

TOTAL POÄNG (av max 90 poäng) 

 

  

Bra 

5 
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"TEORI" 

1) Val av teoretisk anknytning 

 Har du motiverat och diskuterat ditt val av teorianknytning? 

 Har du med alla de begrepp som du behöver? 

 Om du diskuterar fler begrepp än de som du senare kommer att använda i din egen teoretiska 

referensram,  problembeskrivning,  analys  och/eller  diskussion;  Har  du  motiverat  att  dessa 

begrepp tas upp trots att du inte använder dem i fortsättningen? 

2) Begreppsbildning 

Vilka  är  dina  viktigaste  nyckelbegrepp,  d.v.s.  de  begrepp  och  variabler  som  du  har med  i  din 

formulering av syfte/frågeställningar/hypoteser o.dyl? (Tips: Använd sökfunktionen i din ordbehandlare så 

att du hittar alla ställen  i texten där du använt begreppet.) Skilj mellan termer, begrepp och det som man 

önskar bestämma eller beskriva. Termen (ordet) ”stol” använder du för att beteckna alla de ”objekt” som du 

menar ingår i ditt begrepp ”stol”(Zetterberg 1968). Ibland kan man i sin text använda flera olika termer 

när man egentligen menar samma begrepp. Detta leder dock lätt till oklarheter. Gå igenom din text med 

avseende på följande: 

 Har du använt begreppet med samma betydelse på alla ställen? Har du angett en teoretisk 

definition av begreppet? Kom ihåg att det finns flera sätt att definiera ett begrepp. Ofta skiljer 

man t.ex. mellan nominaldefinitioner och realdefinitioner.
17
 . 

 Har du diskuterat begreppets "innebörd", d.v.s. vad det är för företeelse (objekt) som begreppet 

beskriver? 

 Har  du  angett  en operationell  definition  (t.ex.  hur du  tänker  "mäta"  en  undersökt  enhets 

(företag, individ eller annan enhet) värde på variabeln; en skala e.dyl.)? 

 Har du diskuterat andra  likartade fenomen eller objekt som kan  inkluderas  i de nyckelbegrepp 

som du använder?  

                                                            
17 En nominaldefinition anger att du tänker använda en term för att beteckna något speciellt som kan vara klum‐

pigt att beskriva varje gång du tänker skriva om det, t.ex. kan du ange att med termen "arbetsgivaren" avser 
du beteckna alla de inom "företaget xx" som har en arbetsledande ställning, oavsett på vilken administrativ 
nivå  i  företaget. Med  en  nominaldefinition  anger  du  således  hur  ett  ord  (term)  ska  tolkas  i  din  text.  En 
realdefinition anger istället hur ett objekt eller ett fenomen är beskaffat, dess "sanna väsen" eller särdrag (v 
Wright, Logik,  filosofi och språk, Aldus, 1971, s 116). När man  talar om "defensiva  företag" så är detta ett 
försök att säga något som är ett särdrag hos dessa företag, d.v.s. "defensiva företag" används inte bara som 
en praktisk "kortversion" av något som annars kunde beskrivits med flera ord. Med teoretiska begrepp defi‐
nieras vanligen genom realdefinitioner (även om vi kan lägga till en praktisk nominaldefinition också).  
Man  skiljer  också  mellan  stipulativ  definition  (d.v.s.  hur  du  kommer  att  använda  begreppet,  ex:  "med 
'kausalitet' menar  jag ett nödvändigt beroendeförhållande mellan  två skeenden"),  lexikalisk definition  (s.k. 
namnförklaring, ex.  "med  kausalitet menas  förhållandet mellan orsak och  verkan", du ersätter ett uttryck 
(kausalitet) med ett annat (orsak och verkan) som du förutsätter är känt och som  inte analyseras vidare), ), 
och analytisk definition (ex. "med kausalitet menas nödvändig tidsföljd mellan två skeenden", vilket innebär 
att du anger vilka kännetecken (tidsföljd mellan två skeenden) det begrepp har som du använder en term för 
(Marc‐Wogau, K. (1968). Logik, vetenskapsteori, argumentationsanalys. Örebro, Liber., sid 39‐40) 
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 Har  du  diskuterat  alternativa  termer,  som  kanske  andra  har  använt,  vilkas  teoretiska 

innebörd är detsamma som de termer som du använder? 

2) Vad innebär det sätt som du formulerat din syftesbeskrivning och frågeställning? 

 Vilken typ/vilka typer av frågor är det som du ska försöka besvara (Yin 1994,  Denzin & Lincoln, 

1994)? Är  frågorna av explorativa  (hur?, vad?), deskriptiva  (hur mycket?  ...  ) eller explanativa 

(varför?) typ? 

 Har  du  diskuterat  vad  dina  formuleringar  innebär  när  det  gäller  avgränsningar  av  ditt 

studieområde? 

 Har  du  diskuterat  vad  dina  formuleringar  innebär  för  dina  anspråk  på  att  kunna  göra 

generaliseringar? (teoretiskt kontra empirisk generalisering?) 

"METOD" 

1) Val av metodologisk ansats 

 Är  valet  väl  beskrivet,  d.v.s.  inte  enbart  som  en  "etikett"  som 

"hermaneutisk"/"kvalitativ"/"abduktiv", utan på ett mer substantiellt sätt? 

 Är valet diskuterat och motiverat med hänsyn till angivet syfte och angivna frågeställningar? (Se 

t.ex. Denzin & Lincoln 1994; Yin 1994; Hardy & Bryman 2004) 

 Är valet diskuterat och motiverat i relation till alternativa ansatser? 

2) Beskrivning av forskningsprocessen 

 Är forskningsprocessens olika steg, och de val som gjorts i de olika stegen diskuterade? 

3) Val av metod/teknik 

 Är valda datainsamlingstekniker diskuterade och motiverade?  

"EMPIRI" 

1) Datamatrisen (se t.ex. Galtung 1970 eller Hellevik 1984)) 

 Är  valet av enheter,  variabler och  värden beskrivna, diskuterade, motiverade? Detta  gäller 

generellt, d.v.s. för såväl s.k. kvantitativa som kvalitativa ansatser, men sättet att beskriva valet 

och dess resultat varierar naturligtvis. 

2) Alternativ empiri 

 Är alternativa datakällor/alternativ empiri diskuterad? 

3) Datakvalitet 

 Är datas kvalitet (validitet, reliabilitet, trovärdighet o.s.v.) diskuterad på ett adekvat sätt, d.v.s. 

i relation till frågeställningar, metodologisk ansats och vald insamlingsteknik? 
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"ANALYS" 

1) Analytisk ansats 

 Är  det  valda  sättet  att  genomföra  analysen  på  i  överensstämmelse  

med  frågeställningar, metodologisk ansats och  tillgänglig empiri?  (se  t.ex.   Denzin &  Lincoln 

1994; Miles & Huberman 1994; Hardy & Bryman 2004) för vägledning om olika metoder för 

dataanalys.) 

2) Transparens 

 Går analysen lätt att följa? Är det t.ex. tydligt vilka frågor som olika analysavsnitt avser att diskutera 

och besvara och vilka svar som ges på dessa frågor? 

3) Uttömmande 

 Tar analysen upp alla (väsentliga) frågor som det är möjligt att besvara utifrån befintlig teori, 

och  används  det  tillgängliga  empiriska materialet  så  att  det  ger  uttömmande  svar  på  de 

frågorna? 

 Finns  det motiveringar  angivna  om  väsentliga  frågor  inte  diskuteras  eller  analysen  inte  är 

uttömmande? 

"SLUTSATSER & "SLUTDISKUSSION" 

1) Generaliseringar 

 Är de slutsatser som dras gjorda korrekta generaliserade (inte för snävt angivna, men 

inte heller "övertolkade")? 

2) Egen teori 

 Anknyter  slutsatserna,  och  diskussionen  av  dem,  till  den  teoretiska  modellen/teoretiska 

referensramen/teoretiska frågeställningar som angivits? 

3) Generell teori 

 Anknyter  slutsatserna, och diskussionen av dem,  till generella  teoretiska modeller/teoretiska 

referensramar/teoretiska frågeställningar? 

"UTFÖRANDE och FORMALIA" 

1) Figurer och tabeller 

 Har figurer och tabeller rubriker och förklaringar så att de kan förstås utan att läsa löptexten? 

 Är figurer och tabeller korrekt utförda? 
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2) Referenser 

 Används  referenser  i  löptexten  på  ett  korrekt  och  systematiskt  sätt,  t.ex.  inklusive 

sidanvisning?  Råd  och  exempel  på  referenshantering  finns  i  ett  flertal  publikationer  (t.ex. 

Backman 1998)18 

 Återfinns samtliga i löptexten refererade arbeten i litteraturlistan? 

 Är litteraturlistan korrekt, t.ex. samma system för referenser används, inga onödiga versaler 

används, alla punkter, kommatecken och parenteser finns med? 

3) Språk 

 Går  det  lätt  att  följa  skribentens  presentation/argumentation,  d.v.s.  arbetet  är  bra 

strukturerat, kapitel, avsnitt och stycken är "länkade" så att inga oförklarade hopp finns i 

argumentationen? (se t.ex. Del I och Del II eller Minto 1995; Björk & Räisänen 1996; Trost 1998; 

Redman 2001) 

 Används "rätt" tempus? Ibland används samma tempus i hela skriften, men ofta kan det vara 

bra att byta tempus på ett systematiskt sätt. Backman [1998, sid 43] ger följande vägledning: 

Använd  imperfekt  i  abstract,  introduktionsavsnittet  (tidigare  forskning),  procedur‐

beskrivningar  (som  redan  är  utförda).  Använd  presens  vid  redovisning  av  resultat  och 

diskussion. 

 Är texten väl genomarbetad?   Försöka att undvika satser som är skrivna  i passiv  form, och 

grammatiska felaktigheter, felstavade eller fel avstavade ord felaktigt uppdelade ord o.dyl. 
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