
 
 
 

Bästa deltagare! 
 
Härmed inbjuds du som deltagit med föredrag, workshopspresentation eller 
poster vid Svenskans beskrivning 36 att bidra till konferensvolymen.  
 
Om volymen 
Konferensvolymen utkommer i tryckt format men kommer även att publiceras i 
fulltext på webben.  Eftersom antalet presentationer överstiger antalet artiklar 
som ryms i den tryckta konferensvolymen räknar vi med att sovra bland de bidrag 
som skickas in. Alla bidrag kommer därför att bedömas av minst två anonyma 
granskare. Vid bedömningen kommer bidragets vetenskapliga kvalitet att 
beaktas, och företräde kommer dessutom att ges till artiklar som presenterar 
befintliga forskningsresultat (framför planerad forskning) och till bidrag som rör 
forskning som inte tidigare publicerats. 
 
 
Tidsplan 
Fristen för insändande av bidrag är fredagen den 16 februari 2018. Meddelande 
om huruvida bidraget har accepterats kommer att vara författarna till handa före 
sommaren. Korrigerat manus ska återsändas i början av september. En detaljerad 
tidsplan kommer allteftersom att publiceras på konferensens webbplats. 
 
 
Anvisningar 
Bidrag som gäller sektionsföredrag, postrar och workshopspresentationer får 
inklusive bilagor och litteraturlista omfatta högst 30 000 tecken (med blanksteg), 
vilket motsvarar ungefär 10 sidor text. Plenarföredragen får omfatta högst 45 000 
tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 15 sidor text. Manusen ska vara 
minimalt formaterade och i övrigt följa de riktlinjer som presenteras nedan.  
 
Leverera manuskriptet som textfil, t.ex. doc, docx, odt eller rtf, och bifoga även en 
pdf-version av manuskriptet till svebe36@nordiska.uu.se. 
 
 
Välkommen med ditt bidrag! 
 
Redaktionskommittén 
 
Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Maria Westman och Carin Östman 
 
 

Svenskans beskrivning 36, 25–27 oktober 2017 
Institutionen för nordiska språk 



 
Typsnitt, grad och stilsorter 
Grundtypsnittet är Times (New Roman) i 12 punkter. 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. Komplettera inte under några 
omständigheter med specialtecken från ett typsnitt som inte följer Unicode-
standarden! Om du har behov att ett sådant tecken får du gärna förklara för oss vad 
det är du vill ha. För transkriptioner av samtal används på sedvanligt sätt ett typsnitt 
med fast teckenbredd. 
 
Markering av styckebrytning 
Markera styckebrytning med blankrad före. Använd inte tabb eller blanksteg för att 
markera indrag. 
 
Kapitelrubriker 
Markera rubriker med blankrad före och efter. Undvik fler än två rubriknivåer. För 
rubriker gäller att numreringen inte ska avgränsas med punkt. För att underlätta 
arbetet med sättningen av texten kan hierarkin också markeras med brädgårdar:  
 
# 1 Rubrik 1 
 
## 1.1 Rubrik 2 
 
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” (Andersson 2002:2). Längre citat 
skrivs som blockcitat. Formatera blockcitat som ett vanligt stycke men för att 
underlätta sättningsarbetet ska hela stycket sättas inom citationstecken.  
 
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. ‘...’. Använd typografiskt korrekta citationstecken. 
 
Se i övrigt Svenska skrivregler (2017). 
 
Tabeller, figurer och exempel 
Tabeller görs med ordbehandlarens 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. Tabellen bör utformas utan lodräta streck och med högerjusterade 
sifferuppgifter. 
 
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. 



 
Bilder och illustrationer ska hålla tryckkvalité. Bilder ska ha en upplösning om minst 
300ppi och helst levereras i ett icke-förstörande format, dvs. raw, tiff, psd eller 
liknande (konvertera dem alltså inte till jpeg om du har dem i ett annat format). Grafer, 
diagram etc. levereras med fördel i ett vektorformat som eps, ai och dylikt. Använd 
endast bilder som du har tillstånd att använda! 
 
Noter  
Använd fotnoter och inte slutnoter. Var sparsam med fotnoter.  
 
Avstavning 
Avstava inte och stäng av all automatisk avstavning! 
 
Språkexempel  
Formatera exempel som ett vanligt stycke. Numrering görs manuellt (dvs. inte med 
numrerade listor). Alternativt kan exempel förses med rubrik. Dessa ska då utformas 
på samma sätt som tabell- och figurrubriker samt placeras före exemplet.  
 
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) (K. M. Pedersen 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 
Listan över referenser ska ha rubriken Litteratur. Om varje verk ska följande uppgifter 
sättas ut, i följande ordningsföljd: författarens efternamn, förnamn, publikationsår, 
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:  
 
Berbyuk, Nataliya, 2005: Intercultural communication in health care systems: Non-Swedish 

physicans in Sweden. I: Gunnarsson, Britt-Louise (red.), The Immigrant and the workplace. 
Uppsala: Uppsala universitet. S. 47–65. 

Bjerre, Anne, 2014: Danish non-specific free relatives. I: Nordic Journal of Linguistics 37(1). 
S. 5–27. 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 2011. 
Stockholm: Skolverket. <http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705> (2014-09-13). 

Nordberg, Bengt, 1985: Det mångskiftande språket. (Ord och stil 14.) Malmö: Liber. 
Platzack, Christer, 1978a: Aktionsarten in Swedish. I: Gregersen, Kirsten (red.): Papers from 

the Fourth Scandinavian Conference of Linguistics. (Odense University Studies in 
Linguistics 3.) Odense: Odense University Press. S. 307–315. 

Platzack, Christer, 1978b: Temporal meaning. I: Weinstock, John (red.), The Nordic Languages 
and Modern Linguistics 3. Austin: University of Texas. S. 472–485. 



Strandberg, Mathias, 2014: De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen. (Skrifter 
utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 88.) Diss. Uppsala: 
Uppsala universitet. 

 
Generellt gäller att uppgifter om en referens (inkl. upplysningar om utgivare, redaktör 
och utgivningsort etc.) ska anges på svenska. Siduppgifter ska föregås med S. Se 
nedanstående exempel: 
 
Lenk, Hartmut & Ewald, Herbert, 2013: Zur Syntax des aussenpolitischen Leitartikels/ 

Kommentars in Regionalzeitungen. I: Enell-Nilsson, Mona, Faber, Benedikt & Nikula, 
Henrik (red.), Mit Wörtern bewegen: Festschrift für Mariann Skog-Södersved zum 60. 
Geburtstag. Vasa: Vasa universitet. S. 27–40. 

 
Observera att ordningen mellan en författares arbeten från samma år bestäms av 
bokstavsordningen i litteraturförteckningen. I exemplet med Christer Platzacks 
artiklar från 1978 ovan får ”Aktionsarten in Swedish” därför referensen 1978a i texten. 

 


