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Konferensvolym Svenskans beskrivning 30 – manusanvisning 

Alla som framträtt under Svenskans beskrivning 30 är välkomna att bidra med en artikel till 
konferensvolymen, oavsett om presentationen skett som föredrag eller som del i en workshop. 

Urval 

Eftersom antalet föredrag och presentationer vida överstiger antalet artiklar som ryms i 
volymen räknar vi med att en sovring kommer att behöva ske. 

Artiklar som presenterar färdig forskning ges företräde framför artiklar som presenterar t.ex. 
planerade projekt. Artiklar som presenterar forskning som inte tidigare publicerats, och som är 
principiellt relevant ges också företräde. I övrigt värderas vetenskaplig kvalitet. 

Urvalet kommer att göras av redaktionskommittén med hjälp av anonyma referenter. 

Praktiska frågor 

Manus ska skickas via e-post till svebe30@nordiska.su.se senast 16 februari 2009. Det ska 
då i princip vara i tryckbart skick språkligt. Efter det att urvalet skett kan antagna artiklar 
komma att skickas tillbaka till författaren för komplettering eller mindre omarbetning. I 
princip ska dock den version som sänds in 16 februari ses som slutversionen. 

Manusen ska följa de riktlinjer som presenteras nedan och vara skrivna i det malldokument 
som bifogas och så långt som möjligt använda de format som anges där. 

Manuset inklusive bilagor och litteraturlista får omfatta högst 25 000 tecken inklusive 
blanksteg, vilket motsvarar ungefär 10 sidor tryckt text. (Plenarföredrag får omfatta det 
dubbla.) 

Obs! Spara din text som en .doc-fil (inte .docx). 

 

Välkommen med ditt bidrag! 

Redaktionskommittén 

Cecilia Falk Andreas Nord Rune Palm 
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Mallen 

Använd det bifogade dokumentet som mall! Du formaterar din egen text genom att välja 
format enligt mönstret i dokumentet. Behöver du lösningar som går utöver vad mallen klarar 
av lös det på ditt eget sätt och skriv gärna en kommentar när du skickar in din text. 

Typsnitt, grad och stilsorter 

Grundtypsnittet är Times New Roman 11 punkter. Styckeindelning markeras automatiskt med 
indrag vid radbyte. Använd aldrig blankrad för att markera nytt stycke. 

All löpande text skrivs i rak stil. För korta språkliga exempel i löpande text används kursiv 
stil. Ord och uttryck som du särskilt vill framhäva sätter du i också i kursiv stil. Inga andra 
stilsorter får förekomma. 

Rubriker 

Använd rubrikformaten i malldokumentet. Undvik att använda fler än två rubriknivåer. 

Sidnummer 

Sidnumrering görs vid slutredigeringen. 

Citat 

Korta citat inuti löpande text markeras med citationstecken plus källhänvisningar inom 
parentes på gängse sätt, t.ex.: ”Detta är ett citat” (Melander 2002:2). Längre citat skrivs som 
blockcitat utan citationstecken. Använd formatet ”Citat”. 

Specialtecken 

Vid förkortningar används punkt (bl.a., m.fl., osv., etc.). 

För tankstreck (–) samt mellan årtal (1999–2002) och siduppgifter (1992:40–52) används s.k. 
mellanlångt bindestreck (–). 

Som citationstecken, dubbelt och enkelt (det sistnämnda används runt betydelseuppgift och 
vid s.k. innancitat) används i svensk text ”…” respektive ’…’, i engelsk text “…” resp. ‘…’. 

Se i övrigt Svenska skrivregler utgiven av Språkrådet (2008). 

Tabeller, figurer och bilder 

Tabeller görs med tabellverktyg. Över varje tabell ska det stå en tabellrubrik som inleds med 
Tabell 1 o.s.v. Till varje tabell ska en hänvisning finnas i texten. Vi ber dig placera tabellerna i 
anslutning till denna hänvisning. 

Figurrubriken placeras under figuren och inleds med Figur 1 o.s.v. Också till figurer ska det 
finnas hänvisning i texten. Bilder betraktas som figurer och har alltid figurrubrik. 

Om din artikel kräver bilder, klistra in dem i text och skicka dem även som en separat bildfil 
för att möjliggöra bildhantering och därmed bättre bildkvalitet. 
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Noter 

Använd fotnoter och inte slutnoter. Var sparsam med fotnoter. 

Språkexempel 

Språkexempel skrivs i formatet ”Exempel”. Det ger löpande numrering med arabiska siffror 
mellan parenteser.  

Hänvisningar 

Inuti texten hänvisas till källan med författarens efternamn (vid risk för oklarheter läggs initial 
till), årtal för citerat arbete och sida, allt inom parentes. Mellan årtal och sida sätts kolon. 
Exempel: (Svensson 1991:34–36) (M. Thelander 2001:207). Om författarnamnet ingår i den 
löpande texten upprepas det inte i parentesen: ”Om talspråkligheten hos Aurell menar Holm 
(1967:206) att den är starkt stiliserad.” Skilj detta från omtal av verket som skrivs utan 
parentes: ”I Holm 1967 kan man läsa om bl.a. Aurells talspråklighet.” 

Litteraturförteckning 

Förteckningen ska ha rubriken Litteratur (formatet Litteraturrubrik). I litteraturförteckningen 
samlas alla verk som du hänvisar till i texten och bara dessa verk. Artiklar och monografier 
placeras i litteraturförteckningen i bokstavsordning efter författarens efternamn. Om samma 
författare är representerad med flera verk, upprepas författarnamnet för varje verk. Om 
författaren är representerad med mer än ett verk med samma tryckår, skrivs 2001a, 2001b etc. 
Förutom efternamnet anges i förteckningen även förnamnet/förnamnen i den form som 
författaren själv har använt. Om varje verk ska följande uppgifter sättas ut, i följande 
ordningsföljd: författarens efternamn, förnamn, publikationår, artikelns/monografins titel, 
eventuella redaktörers namn, eventuell tidskrift eller antologi där artikeln ingår, förlagsort 
(inte tryckort) och förlag samt de relevanta sidorna i artikel eller samlingsverk. Titeln på 
monografi respektive tidskrift ska kursiveras. Mellan de olika uppgifterna används 
kommatecken, punkt, kolon och parentes enligt exempelförteckningen nedan. Använd 
följande exempel som modell för utformningen av posterna: 

Coffin, Caroline 2002. The voices of history. Theorizing the interpersonal semantics of historical 
discourses. Text. 22 (4). S. 503–528. 

Freund, Folke & Sundqvist, Birger 1994. En ny svensk grammatik. Språk och stil. NF. 3 (1993). S. 
163–176. 

Josephson, Olle (red.) 1997. Svenskan i IT-samhället. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter. 28.) 
Hallgren & Fallgren: Uppsala. 

Loman, Bengt 1967a. Synpunkter på svenskans fonotaktiska struktur. Arkiv för nordisk filologi. 82. S. 
1–100. 

Loman, Bengt 1967b. Prosodi och syntax. I: G. Holm (red.), Svenskt talspråk. Fem studier. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. S. 86–159. 

Martin, J.R. 1997. Analysing genre: functional parameters. I: F. Christie & J.R. Martin (red.), Genre 
and institutions. Social processes in the workplace and school. London & Washington: Cassell. 
S. 3–39. 

Milroy, Lesley 1987. Language and social networks. 2nd ed. (Language in society. 2.) Oxford: 
Blackwell. 

Språkbanken. <http://spraakbanken.gu.se>. [Tillgänglig 23 augusti 2005.] 
Svenska skrivregler 2008. 3 utg. (Språkrådets skrifter. 8.) Stockholm: Liber. 
Wessén, Elias 1962. Svensk språkhistoria. 1. Ljudlära och ordböjningslära. 6 uppl. (Stockholm Studies 

in Scandinavian Philology. 17.) Stockholm etc: Almqvist & Wiksell. 
 
Uppställningen följer utformningen av litteraturlistor i ACTA-serien från Institutionen för 
nordiska språk vid Stockholms universitet. Se i någon aktuell avhandling för fler exempel. 
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